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Kedves Olvasónk!
Testvérlapunk, a Természet Világa idén is meghirdette
Diákpályázatát, a korábbi évekhez képest néhány pontot
módosított pályázati felhívásával. A pályázaton indulhat
bármely középfokú iskolában a 2018/2019-es tanévben
tanuló vagy végző diák, határainkon belülről és túlról.
A pályázat terjedelme 8000–20 000 betűhely (karakterszám, szóközökkel együtt), tetszőleges számú illusztrációval. A kéziratot három kinyomtatott példányban kérjük. A
nyomtatott változattal együtt a pályázatot CD-n (vagy
DVD-n) is kérjük megküldeni, a szöveget Word formátumban, a képeket, ábrákat külön fájlban (JPG vagy TIFF).
Alapvető követelmény, hogy a cikkek olvasmányosak,
stilisztikai és helyesírási szempontból kifogástalanok legyenek. Kérjük a felkészítő tanárokat, szíveskedjenek e tekintetben is útmutatást adni tanítványaiknak. Ne feledjék,
hogy a diákpályázat cikkírói pályázat is, ezért a dolgozatokat
úgy kell megírni, hogy annak tartalmát a természettudományok iránt érdeklődő, de a témában nem járatos olvasók is
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megértsék. A pályamunkák végén kérjük a felhasznált irodalmat és forrásmunkákat megjelölni. A szó szerinti idézetek forrásának fel nem tüntetése etikai vétség, és a dolgozatnak az értékelésből való kizárásával jár.
A pályázatnak tartalmaznia kell készítője nevét, lakcímét, e-mail-címét, telefonszámát, iskolája pontos címét
irányítószámmal együtt, valamint felkészítő tanára nevét és elérhetőségét. A helyi (iskolai) fordulón továbbjutó
dolgozatok benyújtásának (postai feladásának) határideje mindegyik kategóriában 2018. december 7. A pályázat beadható személyesen (1088 Budapest, Bródy Sándor utca 16.), vagy postán (1444 Budapest, 8. Pf. 256.).
Pályázati kategóriák: Természettudományos múltunk felkutatása és a kultúra egysége; Önálló kutatások, elméleti ös�szegzések; Matematika és informatika; Egészségtudomány.
Minden kategóriában I. díj, II. díj, III. díj, valamint a
zsűri döntésével több, arra érdemes írásnak különdíj is
kiadható. A zsűri a díjazott diákok felkészítő tanárainak
a munkáját is értékes jutalmakkal ismeri el.
A részletes kiírás megtalálható a folyóirat honlapján s a
nyomtatott Diákmellékletben több alkalommal is.
Szerkesztőség

A claustrum vagy zármag
egy néhány milliméter vastag, lapszerű struktúrát alkotó
idegsejtcsoport az emlősagyban. A homlok- és a halántéklebeny találkozásánál lévő
oldalhasadék az agykéreg egy
részét rejti, ez alatt található a zármag. Különböző agyterületeket ös�szekötő idegpályák övezik közvetlenül, valamivel mélyebben pedig
a bazális ganglionok helyezkednek
el. Pályakövetéses vizsgálatok alapján a zármag több agykérgi területtel is kapcsolatban van, így például a látásért, hallásért vagy épp a
mozgásért felelős kéregrészekkel is,
ezenfelül pedig a kéreg alatti magcsoportokkal is kapcsolatot tart,
amelyeket például az érzelmekhez
szokás kötni. Ez a kapcsolatrendszer
fontos szerepet játszott abban, hogy
a Nobel-díjas molekuláris biológusból lett agykutató, Sir Francis Crick
és munkatársa, Christof Koch a tudat létrehozásában alapvető funkciót
tulajdonítsanak neki. A tudatosság
egyik legfontosabb jellemzője, hogy
a különböző érzékszervek által felfogott információból egységes tapasztalat jön létre. Crick és Koch szerint,
mivel a zármag kapcsolatban van
azokkal az agyterületekkel, amik a

A célfehérje génjét megfordítva helyezik a bakteriális enzim által felismert tagok közé és maga
az enzim „fordítja” a gént a megfelelő irányba
(FORRÁS: ADDGENE.ORG)

különböző érzékszervektől származó
információ feldolgozásában fontosak, talán ez a struktúra hozza létre a
tudatos tapasztalatok egységességét.
Két nemrég publikált kutatás szerint azonban a zármagnak ettől
eltérő funkciója lehet. Egy izraeli
kutatócsoport megfigyelte, hogy a
zármag egyes sejtjeiben, a környező
idegsejtektől (agykéreg vagy bazális
ganglionok sejtjeitől) eltérően, nagy
mennyiségben fejeződik ki egy bizonyos fehérje. Ez lehetőséget adott
arra, hogy géntechnológiai eljárásokkal célozzák a zármag
A zármag (zölddel) elhelyezkedése az emberi agyban, két
sejtjeit. Elérték, hogy a már
különböző magasságban készült horizontális metszetben
említett fehérjével együtt
(FORRÁS: KENHUB.COM – PAUL KIM MUNKÁJA)
egy másik is kifejeződjön a
zármag sejtjeiben, ami egy
bakteriális DNS-módosító enzim. A felnőtt állatok
agyába aztán olyan vírusokat juttattak, amelyek
az idegsejtek aktivitását
korlátozó fehérjék génjét
hordozták. Ezek a gének
megfordítva voltak jelen
a vírusokban, azonban a
bakteriális enzim képes volt
ezt a megfelelő orientációba hozni, hogy az idegsejtek aktivitását gátló fehérje
kifejeződhessen. Így tehát
csak a zármag sejtjeiben
fejeződtek ki a sejtaktivitást gátló fehérjék, aminek
következtében a kutatók
megfigyelhették a zármag
elnémításának a viselkedésre
gyakorolt hatását.
Élet

A kutatók két olyan feladatot végeztettek el az egerekkel, amiknek a
gyors teljesítéséhez a célra való fókuszálás szükséges. Az egyik feladatban
két lehetséges vízforrás egyike felett
felvillant egy fény és azt az időt mérték, ami a szomjaztatott egérnek a
vízforrás eléréséhez kellett. A másik
feladatban egy anya fészkéből eltávolítottak egy kölyköt és a kölyök vis�szajuttatásához felhasznált időt mérték. A zármag elcsendesítése egyik
feladatban sem volt hatással a teljesítményre, azonban amikor a feladatok
közben egy hangingerrel zavarták
meg az állatokat, akkor a kísérleti
egereknek jelentősen több időre volt
szükségük ezek teljesítéséhez, mint
a normális társaiknak. A kutatók
azt feltételezték, hogy a zármag az
irreleváns ingerek figyelmen kívül
hagyásához lehet szükséges. A következő kísérletben érzéstelenített egerek
hallókérgének aktivitását rögzítették
elektródák segítségével és azt találták,
hogy a zármag sejtjeinek mesterséges
ingerlése lecsökkentette a hallókéregben a hangingerek által kiváltott aktivitást, amit a kutatók a hipotézisüket
alátámasztó eredményként értékeltek.
Egy másik kutatócsoport a zármag
és a prefrontális kéreg kapcsolatát
vizsgálta. A prefrontális kéregbe
olyan vírusokat injektáltak, amik az
idegsejtnyúlványokon kifejeződő fehérjék segítségével jutnak a sejtekbe
és a szállítófehérjék által kerülnek a
nyúlványhoz tartozó sejttestbe. Így
tehát olyan neuronok fertőzhetők,
amelyek a prefrontális kéregbe küldik nyúlványaikat. A vírusok fény
hatására nyíló ioncsatornákat hordoztak, így a zármag fényingerlése
által elvileg azok a sejtek aktiválódtak, amiknek a sejttestei a zármagban helyezkedtek el és nyúlványaik
a prefrontális kéregbe tartottak.
Agyszeleteken vizsgálták a zármag
fényingerlésének a prefrontális kéreg sejtjeire gyakorolt hatását, és azt
találták, hogy a prefrontális kéreg
sejtjeinek aktivitása lecsökkent.
Ezek az eredmények nem támogatják Crick és Koch klasszikus elképzelését a zármag konkrét feladatáról. Mindkét kutatás azt mutatja,
hogy a zármag az agykéreg sejtjeinek aktivitását képes gátolni, aminek a funkcionális jelentősége talán
a jelentéktelen ingerek figyelmen
kívül hagyásában rejlik.
Reichardt Richárd
és
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Új eredmények a
zármag működéséről

génszakaszokat gyorsan, szinte hiba
nélkül felépítő polimerázok a szintetikus biológia szolgálatába állíthatók.
Az utóbbi évtizedben a DNSAz enzimatikus DNS-szintézis ígészekvenálás sebessége észvesztő
rete nem pusztán a felfedező kutatók
mértékben felgyorsult. Míg az
számára érdekes, de – ha beigazolódezredforduló tájékán hosszú hónak a várakozások – pénzügyi befeknapok, sőt évek kínszenvedéssel
tetésnek is izgalmas. Ezt bizonyítja,
teli – és nem utolsó sorban
hogy máris több biotechnolóméregdrága – munkája
giai kezdő vállalkozás (startup)
kellett ahhoz, hogy egyalakult kifejezetten e célra, és
egy gén, pláne egy teljes genom
befektetőket sem volt nehéz taszekvenciáját meghatározzák a
lálniuk. Vannak, amelyek nem
molekuláris biológusok, addig
közvetlenül a szintézis technimanapság egy újabb faj teljes
káját fejlesztik, hanem – feltégénkészletének meghatározása
telezve, hogy az enzimatikus
már rövidített hírként sem igafelépítés néhány éven belül úgyis
zán érdekes a sajtóban. Kis túlszárnyalni fog – már a gyógyszezással úgy is mondhatjuk, hogy
részeti, illetve bioinformatikai (a
a génszekvenálás laboratóriumi
DNS-alapú adattárolást célzó)
rutinműveletté vált.
alkalmazásokat készítik elő.
Nem úgy a DNS-szintézis.
Természetesen közel sincs
A nukleotidokból kívánság A lilával jelölt polimeráz enzim a zölddel ábrázolt DNS-lánc megoldva az enzimes génfelszintetizálásán dolgozik (FORRÁS: DNA SCRIPT)
szerint felépíthető mesterséges
építés (vagy népszerű nevén a
gének létrehozása még ma is a hajA DNS-szintézis gyorsabb fejlődé- DNS-írás) minden technikai probdani szekvenálás gyorsaságát idézi. sét eddig nemcsak a lassúság hátrál- lémája. A természetes polimerázok
A szintetikus biológia kutatóinak to- tatta, hanem a magas költségek is. nagy többsége a DNS egyik (templát-)
vábbra is rövid nukleotidláncok fel- Az enzimatikus felépítés ebben is szála alapján szintetizálja a kompleépítésével, majd ezek pontos (vagy áttörést hozhat, a klasszikus mód- menter láncot. Ez a mesterséges gééppen pontatlan) összeillesztésével szerek ugyanis rendkívül drágák. neket a semmiből felépíteni igyekvő
kell vesződniük, írja a Science folyó- Természetesen szó sincs arról, hogy kutatók számára nem az igazi, hiszen
irat. Pontosabban kellett vesződniük a hagyományos DNS-felépítő mód- nincs minta, amihez igazodni lehetne.
eddig – már ha beigazolódik egy szerek semmit sem fejlődtek volna, Viszont az immunrendszer sejtjeiben
francia biotechnológiai cég ígére- hiszen a hozzájuk szükséges beren- működik egy templátot nem igénylő
te, amely szerint áttörést értek el a dezéseket miniatürizálták és auto- DNS-szintetizáló enzim, a terminális
DNS-felépítés gyorsításában.
matizálták. Ugyanakkor a mögötte dezoxinukleotid-transzferáz (ameEgy San Franciscóban tartott rejlő foszforamidit-módszer 1981-es lyet valamilyen furcsa okból inkább
szintetikus biológia konferencián a kifejlesztése óta szinte változatlan rövidítéssel, TDT-nek szoktak jeDNA Script nevű cég bejelentette, maradt. Alapja, hogy egyenként lölni), és ezért ez a kutatók kedvenc
hogy az élő szervezetekben is mű- adják a hosszabbodó oligonukleotid DNS-felépítő enzime.
ködő DNS-polimeráz (nukleinsav- lánchoz a bázisokat, amelyeket ideCsakhogy a TDT normálisan vészintetizáló) enzimekhez nagyon iglenesen atomcsoportokkal véde- letlenszerűen építi be a bázisokat,
hasonló molekulák segítségével nek attól, hogy nem kívánt kötése- ezért meg kell találni annak mód150 nukleotid bázispár hosszúsá- ket létesítsenek.
ját, hogy a kívánt bázist kapcsolja a
gú szakaszokat tudtak létrehozni. Ez
Csakhogy a módszer enyhén szólva lánchoz. Ezt a DNA Script kutatói
háromszorosa az alig néhány hónapja sem hibátlan. Minden nukleotid be- úgy érik el, hogy a foszforamitidfelállított rekordnak, és nagyságren- építésénél 5 százalék a hiba valószínű- módszerhez hasonlóan védő atomdileg megfelel a hagyományos kémiai sége, így ahogy hosszabbodik a lánc, csoportokkal akadályozzák meg,
szintézismódszerek hatékonyságának. egyre nagyobb eséllyel lesz benne hogy kéretlen bázisok is a láncra
Tehát az enzimatikus DNS-szintézis hibás bázis. Emiatt 300 nukleotidnál kerüljenek, majd ezeket a „segítő”
sebessége alig néhány hónap alatt beérte hosszabb láncokat gyakorlatilag nem atomokat eltávolítják a követkea sok éve fejlesztett metódusok rátáját, lehet ezzel a módszerrel felépíteni. ző lánchosszabbítás előtt. Ezzel a
és fejlesztői egyértelműen exponenciális Márpedig ez a 300 nukleotidos hossz módszerrel öt percet vesz igénybe
gyorsulást várnak tőle a közeljövőben. sehol sincs a több ezer bázispár hos�- egy nukleotid beépítése (egy betű a
„Ez valóban fontos mérföldkő – szúságú mesterséges kromoszómák- DNS-kódban), a megbízhatóság peértékelte az eredményt a Science-nek hoz képest, ezért kell a kutatóknak dig egy nagyságrenddel jobb a klas�George Church, a Harvard Egyetem kuta- ezután összeilleszteniük a szakaszo- szikus módszernél: 99,5 százalékos.
tója, aki nem vett részt ebben a kutatás- kat. Ez a fázis az igazán nehéz, így A cég célja, hogy naponta ezer bázist
ban, de hasonló technikák kifejleszté- érthető, hogy a molekuláris biológu- építhessenek be a nukleotidláncba, és
sén dolgozik. – Az eredmények azt mu- sokat miért tölti el izgalommal an- két éven belül piacra dobják az autotatják, hogy az enzimatikus DNS-szintézis nak ígérete, hogy az élő szervezetek- matizált DNS-szintetizátorukat.
sebessége exponenciális pályára állt.” ben több ezer bázispár hosszúságú
Kovács M árk
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Ha beigazolódnak a várakozások,
nem csak a génműködést vizsgáló
molekuláris biológiai alapkutatások kaphatnak minden korábbinál
nagyobb lökést, de a mesterséges
genomot célzó kutatások, illetve a
DNS-alapú adattárolás kifejlesztése
is exponenciális pályára állhat.
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Csali gyurmapókok

Mintegy 14 olyan csapóajtós
pókfaj él az ausztrál Perth környékén, amelyek osztoznak az
emberrel az élőhelyen. Közülük számos faj endemikus és kis
létszámú, így veszélyeztetett
voltuk nem kérdéses, ezért is
fontos megismerni a rájuk leselkedő természetes kihívásokat. A ragadozók és a zsákmányállataik közti
kapcsolatrendszert is megzavarhatja
az emberi jelenlét. A kutatók arra
voltak kíváncsiak, vajon a helyszínen élő csapóajtós pókokra milyen
állatok vadásznak, s miként oszlanak el a támadások. Ausztráliában is
számos vadon élő állat alkalmazkodott a városi környezethez, invazív
és helyi fajok egyaránt, köztük számos vadászik pókokra, így a ritka
és veszélyeztetett csapóajtósokra is.
A városi, emberközeli környezet a
ragadozók zsákmánypreferenciáját
is megváltoztatja, s különösen azon
zsákmányállatokra veszélyes ez a
helyzet, amelyek kevésbé mobilisak,
és alacsony a szaporodási arányuk –
a csapóajtós pókok tökéletes megtestesítői e kritériumoknak.
A vizsgálathoz gyurmából készült
álpókokat használtak, kétféle méretben, 5 és 3 centiméter átmérővel –
ez megfelel a régióban élő csapóajtósok méreteinek. A gyurmapókokat
2016-ban két időszakban helyezték
ki, január–február, illetve július–
augusztus idejére, ez megfelel a helyi pókok aktivitási időszakainak.
Kontrollként ugyanekkora agyaggolyókat is kiraktak, ezek nem voltak pók alakúak. A vadász támadásával jól azonosítható nyomot hagy
a gyurmában (harapás, szúrás vagy
csípés nyoma), így megbízhatóan
felmérhető a pókok esélye is.
A csapóajtósok ivarérett hím egyedei fajuktól függően nagyrészt ezen
időszakokban indulnak útnak párt
keresni, s ennek során védett üregeiket elhagyva fokozott veszélynek
teszik ki magukat. Az egyes fajok
pontos élőhelyeikben különböznek,
így attól függően eltérhet a rájuk
vadászó ragadozók köre is. A kihelyezett 2400 gyurmapók közül 663
darabon voltak támadásnyomok:
madarak (33%), gyíkok (25%), rágcsálók (29%) és útonálló darazsak
(13%) zsákmányejtési kísérleteit találták meg rajtuk. A legtöbb meg-

támadott gyurmapók nem csak
egyetlen támadás nyomát viselte,
de általában azonos típusú ragadozó hagyta a többszörös nyomokat, a
madarak, gyíkok és rágcsálók átlag
1–4 alkalommal támadtak egyetlen
gyurmapókra, a darazsak viszont
átlagban 8 alkalommal. A kontrollként kihelyezett gyurmagolyókat
csak igen elvétve támadták meg, a
darazsak pedig egyáltalán nem.
A helyszínektől és a szezontól függően határozták meg a kutatók a
ragadozók szokásait, de ezek körében egyedül az útonálló darazsak
(Pompilidae) mutattak nagyobb
nyári aktivitást, a többi ragadozónál
nem voltak eltérések. Az élőhelytől már
jobban függött a vadászok mibenléte: a
kevésbé zárt lombozatú területeken
a darazsak és a madarak domináltak, a több avarú és zártabb lombozatú élőhelyeket viszont a gyíkok
részesítették előnyben.
A rágcsálók éjszakai életmódúak,
ahogy a csapóajtós hímek egy faj kivételével éjjel vándorolnak, így a
találkozásaik számát az azonos aktivitási időszak határozza meg.
Élet

A gyíkok azonban nappaliak,
mégis nagy arányban találtak harapásnyomokat a pókmodelleken,
ezek valószínűleg az egyetlen,
nappali kódorgó csapóajtóspókfaj
elleni támadások a valóságban.
Problémát jelent az, hogy nincs
arról információ, hogy az eredeti
őshonos rágcsálók vajon mennyire
gyakran zsákmányolták a csapóajtósokat, míg ki nem pusztították a kis erszényeseket a városok
környezetéből, azonban az invazív
rágcsálók nagyfokú alkalmazkodó
képességük okán komoly veszélyt
jelentenek a pókokra. Hasonló probléma például az invazív varjúfélék
megjelenése is a városi környezetben, generalistaként ők is az invazív
rágcsálókhoz hasonlóak.
A darázstámadások nagy száma
azonban egyúttal örömmel is töltötte el a kutatókat: azzal, hogy a pókokra szakosodott darazsak még bőven jelen vannak, azt is bizonyítottnak látják, hogy a helyi póklétszám
egyelőre el tudja tartani e rovarokat
a városi környezetben is.
Landy-Gyebnár Mónika
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B E S Z É L G E T É S M A R I A LU G A R Ó VA L

HONNAN EREDNEK
AZ ELEMEK?

Miklós Csillagászati Intézet egyik kutatócsoportja. Arra keresik a választ,
hol és hogyan jöttek létre a kozmikus környezetünket, s így végső soron
a testünket is alkotó atomok. Aligha kell magyarázni ennek a témának a
fontosságát, nem véletlen, hogy az MTA Lendület programjának támogatását is élvezi a csoport. A csapat vezetője a torinói születésű fizikus,
Maria Lugaro, aki Ausztráliából tette át a székhelyét Magyarországra.
– Már gyerekkorában érdekelték a
csillagok?
– Soha nem akartam tudós lenni, és
egy kicsit még most is furcsa számomra, hogy az lettem. Háromévesen balett-táncos akartam lenni. 16 éves koromig minden nap táncoltam, ennek
megfelelően táncosként vagy táncoktatóként képzeletem el a jövőmet.
Amikor egyetemre mentem, még
mindig nem tudtam, hogy politikával,
történelemmel, filozófiával vagy matematikával szeretnék-e foglalkozni.
Édesanyám fizikatanár volt, ő javasolta, hogy tanuljak fizikát, ami majd jó
lesz valamire, ha más nem, középiskolai tanár lehetek. De annyira megtetszett a fizika, hogy fizikussá váltam.
Először elméleti témák érdekeltek, aztán hallottam egy előadást a csillagok
belsejében zajló nukleáris reakciókról.
Nagyon megtetszett, de hiányoztak az
alapismeretek, amikre támaszkodhattam
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volna. Ezért az első vizsgámra 9 hónapot kellett készülnöm, de a legjobb jegyet kaptam. Ekkor jöttem rá, hogy élvezem és szeretem. Tudom, ez ellentmondásban van a kérdésben rejlő tipikus képpel. De annak, hogy nálam csak
az egyetemen történt meg ez az átalakulás, az a fő üzenete, hogy bármikor van
az embernek esélye újat kezdeni. Bármikor jöhet egy kanyar, egy nagy fordulat
az ember életében.
– Több felé dolgozott a világban.
Olaszországon kívül az USA-ban,
Angliában és Ausztráliában is. Hogy
került Magyarországra?
– Négy évvel ezelőtt még állandó állásom volt Melbourne-ban a Monash
Egyetemen, de ez nagyon messze esett
az európai kutatási térségtől, ahol
azok az érdekes fejlesztések, kísérletek történnek, amelyek fontosak a
tudományos munkához. A konferenciákon való részvételt, a találkozást
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más kutatókkal szintén nagyon körülményes megoldani Ausztráliából.
Négy gyermekem van, és ez a tény
sem könnyítette meg az utazásokat.
Ezért döntöttem amellett, hogy vis�szatérek Európába. Svédországtól
Görögországig bárhova szívesen elmentem volna. Négy helyre adtam be
pályázatot, Spanyolországból és Magyarországról meg is interjúvoltak.
Az döntött, hogy az MTA Lendület
fiatal kutatói programja megteremtette a lehetőséget, hogy saját csoportot építsek, méghozzá nagyon kedvező feltételekkel. Az is fontos szempont
volt, hogy ebben az intézetben a fő kutatási témák közé tartozik a csillagok
fizikája, de foglalkoznak a csillagkeletkezéssel és a csillagok körüli korongokkal is, ami engem nagyon érdekel,
mert itt keletkeznek a bolygók. Ezekről szerettem volna minél többet megtudni, emiatt is Magyarországot és a

(FOTÓ: POLGÁR TAMÁS)

Az elemek eredetének nyomába eredt az MTA CSFK Konkoly Thege

Napunk előtörténete: hogyan épült fel a Naprendszer anyaga

Konkoly Csillagvizsgálót választottam. Egyébként nem sokkal korábban
jártam Debrecenben egy konferencián. Akkor kezdődött a kapcsolat az
MTA Atommagkutató Intézetének
Nukleáris Asztrofizikai Csoportjával, és ma már nagyon jó együttműködés van köztünk.
– Miről szól az önök kutatási programja?
– Nagyon leegyszerűsítve a dolgot, a
kémiai elemek eredetét kutatjuk.
Honnan van a szén meg az oxigén
a testünkben, a ritkaföldfémek az
okostelefonunkban, azután a vas és a
jód, ami az élet számára szükséges. Tudjuk, hogy a csillagok belsejében jöttek
létre, ahol kellően nagy a forróság ahhoz, hogy a kisebb atommagokból nagyobbak keletkezzenek. Ennek a folyamatnak a részletei érdekelnek minket.
A konkrét téma a Naphoz hasonló
csillagok vizsgálata, melyek idős korukban vörös óriásokká fúvódnak fel,
és bennük egy csomó elem keletkezik.
Ezek az óriáscsillagok rengeteg port is
Mikroszkopikus szemcse egy meteoritból,
amely egy ősi csillagból származik
(IMAGE COURTESY: SACHIKO AMARI)

termelnek, és az általuk kibocsátott
por- és gázanyag eljutott abba a felhőbe is, amiből a Napunk is kialakult.
Így azt remélhetjük, hogy a Nap kialakulását is jobban megérthetjük.
A keletkezés nagyon fontos nyomjelzői azok a finom kémiai részletek,
amiket ma a meteoritikus mintákban látunk. Ezekben beazonosíthatók azok a szemcsék, azok a speciális
összetételű apró darabok, amikről
kimutatható, hogy csillagokban jöttek létre. Itt végül is összekötjük az
elméletet a megfigyelésekkel és a laboratóriumi vizsgálatokkal.
– Kézzel fogható meteoritokat vizsgálnak, vagy adatbázisból dolgoznak?
– A számítógépen modellezem a csillagokat és együttműködöm azokkal,
akik a konkrét méréseket végzik a
meteoritokon. A kapott számok,
eredmények, az összetétel értelmezéséhez kellenek a számítógépek, a
nukleáris asztrofizikai modellek.
– Hol tart a program?
– A Lendület program még egy évig
tart, de nagyjából megvalósítottuk
azt, amire az Akadémia 4 évvel ezelőtt felvett: konkrétan milyen típusú
csillag járult hozzá ahhoz az anyaghoz, amiből a Naprendszer anyaga kialakult. Most már meg tudjuk mondani, hogy milyen csillagok járultak
hozzá mondjuk a palládiumizotóparányokhoz a vizsgált meteoritokban.
– És milyenek?
– A porszemeink azt sugallják, hogy a
mi anyagunkat a Napnál fémgazdagabb csillagok hozták létre. A csillagászatban egyébként minden fémnek
számít, ami nehezebb, mint a hélium,
itt is erről van szó. Korábban azt gondoltuk, hogy a Tejútrendszerben a kémiai fejlődés lineáris folyamat: vannak
fémben szegény, gazdagabb és még
gazdagabb csillagok, tehát fokozatosan
Élet

épül fel a gazdagodás. Azóta kiderült,
hogy nem! Egy ideig növekszik a fémtartalom, aztán csökkenhet. Egy időben ezt paradoxonnak tekintették,
mert egy csillag annál fémgazdagabb,
minél közelebb vagyunk a mához. De
ma már ezt nem tekintik ellentmondásnak, mert a csillagok migrálnak a
Tejútrendszeren belül, és a magas fémarányt ez a vándorlás meg a különféle
hatásra bekövetkező szennyeződések is
előidézhetik. Viszont a szakma számára fontos visszajelzés, hogy a meteoritminták meg a nukleáris asztrofizika is
ugyanarra az eredményre vezet.
– Egy nemrég megjelent cikke szerint ezekből az eredményekből az
exobolygókról is következtetéseket
lehet levonni.
– A radioaktív elemek szerepe alapvető a bolygókeletkezésben is, hiszen
bomláshőjükkel képesek megolvasztani a sziklát. A Földben volt elég hő,
hogy megolvadjon az egész, viszont a
víz elpárolgott és esetünkben nem sok
maradt belőle, de – szerencsére – elegendőnek bizonyult az élet létrejöttéhez és fennmaradásához. Így most tudunk arról beszélgetni, hogy a bolygókeletkezés modellezésénél fontos
bemenő paraméter, hogy milyen mértékű radioaktivitás áll rendelkezésre.
Vagyis miből keletkezik az a bolygórendszer, mennyire lett beszennyezve
radioaktív elemekkel, és ez mennyire
képes befolyásolni magát a bolygókeletkezést. Ez egyébként egy nagyon
friss kutatási irány, már csak ezért is
érdemes foglalkozni vele.
Mindenesetre, ha nem rakjuk be a
bolygókeletkezési modellekbe a radioaktivitást, akkor nem keletkezik
a földszerű bolygó, tehát azt a következtetést mindenképpen levonhatjuk, hogy a miénkhez hasonló bolygókhoz szükség van radioaktív
és
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elemekre. Mert nem csak az az érdekes, hogy mekkorák meg milyen
messze keringenek a csillaguktól,
hanem hogy miből állnak. Például a
Föld, Mars, Vénusz esetében a víz
elgázosodott, de lehet tudni, hogy a
Naprendszerben, a jéghatáron túl
50 százalékban minden vízből áll.
Ah hoz, hogy az exobolygórendszereket megértsük, tisztázni
kell azt az alapvető kérdést, hogy
mindenhol ilyen, vagy a Föld csak
véletlenül lett ennyire vízszegény.
– Lehet, hogy kicsit naiv a kérdés,
de a Napban ki lehet mutatni valami
különlegességet, ami más csillagoknál

nincs, és ha igen, ebből le lehet vonni
valamilyen következtetést bolygórendszerünk keletkezésére?
– A Nap teljesen normális, átlagos csillag. Ismerünk Nap-analóg csillagokat,
és ezek alapján is mondhatom, hogy
semmi különös nem látszik benne. De
ez a mostani kép! Azt viszont nem tudjuk, hogy mi volt 4,6 milliárd évvel ezelőtt, hogyan, milyen környezetben
keletkezett a Nap. Lehet, hogy ezer
hasonló csillaggal együtt jött létre,
de ezek már elsodródtak egymástól.
4,6 milliárd év alatt a Nap mintegy
20 keringést végzett a Tejútrendszerben annak magja körül, tehát szépen

Kiss László (FOTÓ: KULI ZOLTÁN)

+1 KÉRDÉS AZ MTA CSFK CSILLAGÁSZATI INTÉZET IGAZGATÓJÁHOZ, KISS L. LÁSZLÓHOZ

- Maria Lugaróék kutatásai miért fontosak az Intézet számára?
– Az Intézet tudományos palettáján ez teljesen új terület, de nem csak nálunk, hanem itthon is, ennek köszönhetően vezető szerepet játszunk a témában. Amikor nemzetközi fórumokon mutatom be az intézetet, és azt
mondom, hogy van 50 kutatónk és két ERC-nk, az nagy elismerést vált
ki, mert az ERC olyan, mint az olimpián az aranyérem.
A szakmaiság mellett tudománypolitikai szempontból is fontos dologról
van szó. Ugyanis nincs olyan, hogy magyar tudomány. Tudomány van, aminek vannak Magyarországon is művelői, de mi világviszonylatban gondolkodunk. A hazai kutatóhelyek akkor lesznek nemzetközi szinten is kiválóak, ha külföldi kutatókat is képesek magukhoz vonzani. A jelenlegi kutatólétszámnak körülbelül 20 százaléka külföldi. Ez itthon az egyik legmagasabb arány. Ez nagyon fontos, amikor Magyarország nemzetközi
imázsára gondolunk. Legalább a tudományban legyenek olyan műhelyek, amelyek nemzetközileg fent vannak a térképen. Ehhez persze nagyon nyitottnak kell lennünk, és meg kell találni a kreatív módokat,
hogy versenyképes fizetést tudjunk kínálni. Az elmúlt kilenc évben a
Lendület program referenciát adott arra, hogy a kiemelkedő képességű kutatókat hogyan lehet hazahozni vagy itthon tartani.
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elkeveredhettek a dolgok. Viszont az
említett radioaktív magok tényleg annak a kornak a hírvivői, amikor keletkezett a Nap. Ezekből lehet kikövetkeztetni azt, hogy milyen környezetben jött létre. Igazából az a nagy kérdés, hogy az egy átlagos csillagbölcső
volt, vagy valami különleges hely.
– Ha önökön múlik, hogyan folytatják ezt a kutatást?
– A következő lépés egy ERC-projekt,
ami már egy éve fut, és a Lendületből
nőtt ki. Ebben 20 jól megválasztott radioaktív atommag keletkezését vizsgáljuk mindenféle csillagban: a Naphoz
hasonló csillagoktól a szupernóvákon
keresztül a neutroncsillagokig. A legutóbbi gravitációshullám-észlelés óta
tudjuk, hogy rengeteg elem neutroncsillagok összeolvadásakor jön létre. A
Tejútrendszer kémiai fejlődését vizsgálva az elemek keletkezésének arányából
a csillagkeletkezés folyamatára is következtethetünk, az általában egy forró
csillagközi anyagfelhő hidegebb régiójában indul meg. A radioaktivitás addig
megy vele, amíg ki nem alakul ez a hideg régió. Ismerve a felezési időt, a
bomló radioaktív elemekkel lehet időbecslést adni arra, hogy a csillagkeletkezés beindulása, egy hideg régió kialakulása és a Napnak a beindulása között
mennyi idő telt el. Ha egymillió év jön
ki, akkor az a hideg régió elég pici volt,
mivel ez nagyon gyors folyamatnak
számít. Ha 20 millió év, akkor nagyon
nagy felhő lehetett. Tehát ebből az időbecslésből lehet következtetni arra,
hogy milyen körülmények uralkodtak
a Nap kialakulásának helyszínén. Szóval ilyen adatokat gyűjtünk, és ennek
a jelentőségét talán jól mutatja, hogy
a program végére meg tudjuk mondani, hány csillag lehet a Tejútrendszerben, ami olyan körülmények között születhetett, mint a mi Napunk.
– Ebből levonhatjuk azt a következtetést is, hogy Magyarországon
marad és folytatja ezt a programot a
Lendület után is? Vagy más elképzelései vannak hosszú távra?
– Ha lehetséges, akkor maradok és csinálom tovább. Hosszú távon nincsenek
olyan nagy terveim, amiket álmoknak
lehetne nevezni. Tudományos pályafutásom tervezése mindig a következő
munkatervig tart. De a személyes terveim között szerepel az, hogy megtanuljak rendesen magyarul.
Trupka Zoltán

IN MEMORIAM NAGY ANDRÁS

AZ ÖRÖKLÉT
METSZETVONALAIN
Vannak nyomdászok, könyvművészek, tipográfusok, kiknek nevével egy-egy korszakot azonosítunk,
a Gutenberg galaxis állócsillagaiként tekintünk rájuk. Ilyen a Sylvester János Új testámentumát
Sárvárújszigeten kiadó Abádi Benedek, ilyenek Bornemisza Péter és Heltai Gáspár prédikátor-írók és
nyomdászok egyaránt, és ilyen száz évvel később a fejedelmi Erdély nyomdászfejedelme, Misztótfalusi
Kis Miklós. A magyar szecesszió egyik meghatározó polihisztora, Kós Károly író, építész, grafikusillusztrátor és közösségének politikusa is könyvművész volt, aki Trianon után sorsválasztó módon
tért választott közösségéhez Erdélyben, Kalotaszegen. Ilyen könyvművész és kultúraközvetítő-ismeretterjesztő egyéniség volt a közelmúltban elhunyt Nagy András is.

V

onalainak eleganciája, tévesztés nélküli lendülete,
időt-időtlent egyeztető pontossága, szimbolikus ereje Kós Károly, Szalay Lajos és Kondor Béla
magasába helyezi őt. Életművét
olyan művek lapjai közé rejtette
el, mint Kós Károly Az országépítő
című regénye, Tolsztoj Hadzsi
Murát munkája, Salamon Anikó

Gyimesi csángó mondák, ráolvasások, imák
vagy Federico Garcia Lorca A közönség és Címtelen színdarab című írásait
tartalmazó kötete. Tekintsük ezeket az
illusztrációkat minden olvasó számára
hozzáférhető öröktárlatnak!
Nagy András nem volt magányos,
elvonult kívülálló egy percig sem.
Ellenkezőleg, grafikus géniuszát
nemzedéke, a „Nomád nemzedék”
szolgálatába állította kezdettől. Első
könyvalkotása, édesapjának Versben
bujdosó munkája valódi kultuszkönyv lett a generáció számára. Ez a
hetvenes évek elején ébredő nemzedék, mely átformálta a szomszéd
korosztály generációs lázadásának
gesztusait, irányát, alkatát, valóban
megérdemli a „Nagy-nemzedék”
elnevezést, főként az őt ihlető költőfejedelem, Nagy László okán. A szerves hagyományt, népművészetet
megélő és újragondoló, újraalkotó
újszecessziós nemzedék Kodály és
Bartók, Kós Károly és Karácsony
Sándor, Győrffy István és Lükő Gábor örökségét oltotta saját életérzésébe új ethoszt és esztétikát teremtve.
Nem múltba forduló módon, hanem
a modernitás visszafordíthatatlan
válságát, (kulturális) ökológiai krízisét kórismézve keresett utat egy
fenntartható jövendőbe. Tudván tudva, bár a nép alkotja és őrzi a hagyományát, valójában a hagyomány teremti a népet. Ezt a hagyományképet
Élet

híven tükrözik András szavai: „Parázs a hamu alatt a nép eredeti kultúrája, összefüggő rendszer szimbólumaiban, közléseiben. Szerves kapcsolat a
természetet megmunkáló archaikus és
az új dolgok embere között.”
A háború utáni szegénységből, a
paraszti mélyből, a mesteremberek
világából érkező szülői nemzedék, a
„fényes szellők” generációja a pártállami nyomás, az ideológiai diktatúra
ellenére is oltalmazta a nemzeti lelkületet, az ősök habitusát, a hagyomány méltóságát, és az „ahogy lehet”
szorításában is átörökítette gyermekeire, a „Nomád nemzedékre”.
Ez a táncházas nemzedék a megmentett paraszti örökséget visszaemelte a mindennapokba, kimeríthetetlen
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életöröm forrásra találva a tánc- és
énekhagyományban. Szemlélhető
kultúraegészt kínált, a „Minden
egész eltörött” káoszával szemben.
Ezért kaphatott emberöltő(k) múltán
UNESCO-védettséget a Kodálymódszer és a Táncház mozgalom metodikája. Szerencsére csalódtak mindazok, akik a folklorizmus eme hullámát gyorsan elsimuló divatfodrozódásnak tekintették csupán.
Nagy András szülei barátaikkal adnak választ a kétkedőknek, vajon a népi kollégista nemzedék hű maradt-e a
magyar parasztsághoz, a történelmi
mélyáramlatok megszenvedett igazságaihoz. A nemzeti és az egyetemes
kultúra csúcsaira emelték örökségüket, költészetben, színművészetben,
filmművészetben, képzőművészetben
egyaránt, és „Fényes szellők” generációja a történelem tragikus szakadékain keresztül mentette át nemzetünk
szellemét. E történelmi háttér nélkül
nem látjuk a Kodály-módszert követő
iskolák jelentőségét, és nem látjuk neveltjeik hűségét. Nagy András ilyen
zenei általánosba járt, melynek fontosságát mindig hangsúlyozta, szeretett
énektanára a Kodály-tanítvány Mona
néni, Sebestyén Márta édesanyja volt.
Nagy András jelképalkotó vizionáriusa volt e nemzedéknek az első
táncházlemezek borítótervei, táncegyüttesek logói, plakátok, meghívók: a grafikai szolgálat révén,
mellyel nemzedékének tudatát, tudattalanját, kollektív érzületét tudta
ábrázolni.
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Érdemes logo terveit sorba szedni,
nemzeti állásfoglalását, a hűség vallomását
olvashatjuk:
Kettős
állapolgárság logo; Kodály Kamara
Táncegyüttes; Közép-Európa Kutatóintézet logo; Németh László Közép-európai Népi Akadémia logo; Népszínház
logo; Szent László Akadémia embléma;
PIM logo és arculat (2016-ig); ProProfessione Alapítvány logo; Reményforrás logo (nagycsaládos házak mozgalom).
Szerénységét, a hivalkodást megvető méltóságát jelzi, hogy még közeli barátai se tudták mind kitüntetéseit, díjait. Idézzük meg hát a díjak
hosszú sorát: az IBA-díjat a frankfurti nemzetközi elismerést, a Róth
Miksa művészete munkáért kapott főpolgármesteri díjat vagy a Széchenyi
István emlékalbumért kapott Miniszterelnöki díjat. Nemzetközi elismerést vívott ki az Arte Fiera díjjal jutalmazott Jelképtár. A Szép Magyar
Könyv versenyen díjat, oklevelet
kaptak az alábbi könyvei, sorozatai
is, mint az Aranybulla; Szkíta kincsek
nyomában (terv és rajzok); Ferenczffy
Lőrinc (Egy magyar könyvkiadó a
XVII. században); Házsongárd (Kántor–Lászlóffy album); Hoppál Mihály: Sámánok, lelkek és jelképek; Borges: Képzelt lények könyve; László
Gyula: Árpád népe; Móricz Zsigmond: Erdély (Fitz-díj); Prométheusz
könyvek (vallástörténeti sorozat); Szabó Lőrinc: Buddha tenyerén; A Sárospataki nyomda története; Thuróczy Krónika; Virágok vetélkedése – soroljuk a
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teljesség igénye nélkül. Nagy András
elnyerte a Magyar Könyvkiadók és
Könyvterjesztők Egyesületének díja
mellett a Teleki Pál Érdemérmet és
a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést is.
Ha rajzaira tekintünk, az ősit és
modernet vegyreakcióba fogó érzékenység, a kérlelhetetlen minőség elve, a mesterségbeli tudás és igényesség, a képre váltott költői géniusz az
életmű helyét nemzeti műveltségünk
tengelyében, a gerinc vonalában jelöli
ki. Ez a szellemi gerincoszlop maga
az „axis mundi”, a fentet és lentet,
eget és földet összekötő „életfatörzs”.
Munkássága szellemi értelemben is
kijelöli a befogadó helyét, és kényelmetlen annak, aki elvéti a gyökeres
közép erkölcsileg rögzített pozícióját
és a transzcendens, metafizikai tájékozódás függőleges irányát. Mindez
jelzi, Nagy András életműve komoly
és megkerülhetetlen feladat lesz művészettörténészeink számára.
Pályájának indulása is szerves kapcsolatban van nemzedékének értékrendjével. Énközeli, generációközeli munkák
kísérték indulását, mint az ötkötetes
Malonyay, A magyar nép művészete
vagy Orbán Balázs műve, A Székelyföld leírása és talán legjelentősebb vállalkozása, a Jelképtár, melyet Hoppál
Mihály, Szemadám György és Jankovics Marcell alkotóközösségében

valósított meg. Újrarajzolta, és tiszta és
élő vonalaival újra is élesztette az emberiség kultikus szimbólumörökségét, ezt
a kollektív tudattalanunkba vezérlő jelkészletet. Ezek az illusztrációk magukban is megálló, míves alkotások, túlmutatnak magukon. Egy olyan szellemtörténeti irányba vetítenek fényt,
ahol Huszka József, Lükő Gábor és
Molnár V. József életműve teremt folytonosságot a múltfaggató jelfejtésben.
A vonalvastagsággal játszó, dinamikájában lenyűgözően pontos és lendületes vonalak egyszerre idézik az
ősművészet képíró mágikumát és a
szecesszió, különösen Kós Károly
méltóságteli grafikusalkatát. Nagy
András maga is országépítő volt, választott munkái mind-mind ama
magasságbeli hazát építették. Önazonosságunk mélységét kutató, Kőrösi
Csoma-lelkű ember volt, Nyugatra
feszített lelkünket Kelet tágasságába

oldó tájékozódását sok munka jelzi: a
Szkíta kincsek nyomában, a Szibériai
sziklarajzok, kirgiz és kazak népmesék,
a kínai–magyar kétnyelvű könyvek
sorozata. Rátaláltak a szerzők és rátaláltak a kiadók is, és ezek a művek nála mind hazataláltak.
Nagy András „többnyelvű” grafikus, illusztrációsorozatainak tükrében mestere a különféle gesztusregisztereknek. Az illusztráció regiszterét

az alkotóhoz, Lorcához, Kóshoz,
Tolsztojhoz igazító vizionárius alázat és
mégis összetéveszthetetlen képírói szuverenitás a mesterei között jelöli ki
Nagy András helyét.
Az életmű erkölcsi tőkéjét a közösség méltóságteljes, nemes szolgálata
teremti meg. A Nagy László-i szellemi örökséget gondozó alapítványban
végzett munkája, a diákokat ebbe a
szellemi univerzumba avató szavalóversenyek és az egyetemes érvényű
magyar poézis iszkázi udvarházának
működtetése, gondozása jelzik ennek
az áldozatvállalásnak a léptékét.
Nagy András magyarságszolgálatát Világszövetségben végzett munkája is tükrözi, és ezt egy interjúban
poétikus-politikus szavakkal foglalja
össze: „Az össznemzeti magánérzés
akkor ér valamit, ha közösségi lesz. Ha
már leírta József Attila, hogy »a nemzet
közös ihlet«, Szabó Dezső pedig, hogy
»minden magyar felelős minden magyarért«, akkor az igaz ügyért az igaz politikus lelkiismeretesen, teljes fegyverzetben és az összes szervezeti eszközzel élve ki kell lépjen az egész nemzet elé.”
Életének utolsó szakaszában írott
munkái akár szellemi, esztétikai testamentumnak és komolyan veendő
intelmeknek tekinthetők az elkövetkező nemzedékek számára. Organikus szemléletének kulcsa, ahogy írta: „Natura artis magistra. A természet
a művészet tanítója”.
A szerves művészet ars poeticája
Nagy András hitvallásában: „Ember
voltunkból következik: szükségszerűen
van, volt és lesz organikus művészet….
S mi minden lehet még organikus a
művészetben: tétova vagy virtuóz kalligráfia, művészkönyv, az alkotás részeként jelentkező üzenettel teleírt möbius
szalag, képvers, lobogó, szélhárfa, kinetikus alkotás, koreográfia, mozdulatművészet, performansz, a szellemi és zenei
tartományok, az ének és zene közösségei, a szakrális helyek visszagondoló újraélesztése a Kós Károly Egyesülés vándoriskolájának kísérleteiben, mozaik a
természet kínálatából, minden korosztálynak, a kert- és tájtervezés, a szerteágazó hagyományéltetés eljárásai a táncház világában, még a sírjeleken is kihajtó – Szakolczay Lajos fordulatával –
„életszeretetet habzsoló” alkotás.”
Miért fontos a Nagy András-i szerepvállalás, a közös fundamentumról szétágazó vállalások szövete,
Élet

melyben a képzőművészet, a könyvművészet, a néptánc és népzene újraéledési mozgalmát segítő grafikusi gyakorlat szövődött életegységbe
a Nagy László és Szécsi Margit
örökségét gondozó utódi-gyermeki
hűséggel, a Hitel szellemi műhelyének arcot és képeket adó szerkesztői
gyakorlattal, a világmagyarság
szimbolikus és tényleges szolgálatával? Mert Nagy András jel- és jellegadó művészete azonosságunk védelmében, a szellem realizálásának
az idő pusztításával dacoló vállalkozása volt, olyan időben, melyben –
idézve diagnózisát – „ma is fenyegetések között élünk: gyarmatosító globális
tőke, új feudalizmus, agyelszívás, kivándorlás, nyelvcsere, népfogyás, népcsere és más veszteségek, kultúra-, hagyomány-, önazonosságtudat- és értéktudat-vesztés, műveletlenség, konzumitás,
kiégés, elidegenedés, a magyarság felhígulása, hungarofóbia – kinek mi a vészjóslóbb. Ideje ismét komolyan venni. [...]
Ezen a kultúrán százszor is eret vágtak, a lelkét százszor megsebezték, de
ettől az életvíztől a sebek behegednek, a
szárnyak kifeszülnek és a megtestesült
szellem táncra kél.”
Nagy András szelleme még sok
nemzedékkel fogja az ősök táncát
együttjárni. Életműve a nemzet
fenntarthatóságának igazolása és
biztató örökhagyása.
Lázár Imre
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Ú T K E R E S É S A H A J Ó FA L Ó Á T J Á R Ó H O Z

EGY JÓL FELSZERELT
EXPEDÍCIÓ
A JÉGPOKOLBAN
Az 1840-es években „eltűnt” Franklin-féle északi-sarkvidéki expedíció hajóinak 2014-es és 2016-os megtalálása akár korszakhatárt is jelezhet a kanadai északi-sarki szigetvilág életében: a felfedezés az expedíció által kutatott Északnyugati-átjáró iránt az elmúlt években igencsak megnövekvő érdeklődés egyik
következménye, ami pedig az északi-sarki jégpáncél egyre jelentősebb nyári zsugorodásának köszönhető.
De valóban várható a korábban hajókat elemésztő, évszázadokon át kutatott átjáró megnyílása?
2. Az 1845-ben Nagy-Britanrész niából az Erebus és a Terror
nevű, gőzgéppel és hajócsavarral is ellátott „bombahajókon”
kihajózó, John Franklin vezette expedíció a maitól sok szempontból
különböző Északi-sarkvidéknek vágott neki. A klímaváltozásnak legalább annyira szerepe volt sikertelenségükben, mint a ma erre hajózók sikerességében. A korabeli csúcstechnológiával ellátott expedíció lett
volna hivatott bezárni azt a Vilmos
király sziget körüli mintegy 3 400
kilométeres rést, amelyet a napóleoni háborúkat követően újrakezdődő
brit szárazföldi és tengeri felfedezőexpedíciók még meghagytak. Tulajdonképpen ez sikerült is, ugyanakkor nem egészen úgy, ahogy tervezték, illetve a 138 fős legénység teljes
Az Erebus és a Terror
(FORRÁS: EREBUSANDTERRORFILES.BLOGSPOT.
CO.UK)

elvesztésével járó expedíció a sarkvidékek felfedezéstörténete legnagyobb
tragédiájának bizonyult.
A tragédia egyik oka az volt, hogy
a XIX. század elején és közepén –
a jelenleg rendelkezésre álló adatok
szerint – az elmúlt 700–800 év legrosszabb jégviszonyai uralkodtak az
Arktiszon, melyben meghatározó
szerepet töltött be a lassan alábbhagyó „kis jégkorszak” utolsó klímaminimuma, kisebb részben pedig a
Tambora-tűzhányó 1815-ös kitörése
következtében néhány évig érzékelhető globális lehűlés. Utóbbi egyben a
sarkvidéki térség amúgy sem sűrű
vadállományát is nagyban megtizedelte, gyakorlatilag lehetetlenné téve egy
ekkora együtt mozgó embertömeg
vadászat révén való élelmezését, ha
esetleg el kellett volna hagyniuk hajóikat. Már pedig el kellett hagyniuk...
Ugyanakkor a jégviszonyok és a
megcsappant vadállomány önmagában még nem okoztak volna tragédiát, számos ezt megelőző és ezt követő kutatóút is sikeresen töltött el
akár 3-4 telet is ebben a környezetben, és a jégbe fagyott hajók esetleges kényszerű elhagyása sem járt
ilyen végzetes következményekkel.
Végzetes magabiztosság

Ám Franklin expedíciója nemcsak a
korabeli „csúcstechnológia” használatával tűnt ki a kortárs expedíciók
közül, hanem a felszerelésükbe vetett túlzott bizalommal is. Egy olyan
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Sir John Franklin 1845-ben
(FORRÁS: PHYS.ORG/NEWS)

felszerelésbe, melynek jó néhány eleme nem csupán a sarkvidéki viszonyok között, de sehol máshol sem
volt még tartós tesztnek alávetve.
Gyakran említik az expedícióval
kapcsolatban, hogy a késve leszerződtetett konzervgyártó sietsége miatt a konzervek leforrasztására szolgáló ólom bejuthatott a dobozokba,
megmérgezve a legénységet. Más vélemények szerint mindez nem lett
volna elég egy tömeges ólommérgezéshez. Ugyanakkor volt egy olyan
berendezés a hajón, amely kiválthatta ezt: a hajócsavar hajtására beszerelt mozdonykazán egyben egy
– nagyrészt ólomcsöveket tartalmazó
– vízdesztilláló berendezést is üzemeltetett, amelyet a legénység vízellátására is

használtak, s ezzel együtt már jelentősen megnőtt az „ólomfogyasztásuk”. Noha ez önmagában nem halálos, ugyanakkor más betegségekkel
kombinálva, illetve legyengült állapotban végzetes lehet. Nem meglepő,
hogy az expedíció egyébként gond
nélküli első telelésén már három halottat voltak kénytelenek hátrahagyni
a Beechey-szigeten.
Szintén a felszerelésben (és a sikerben) való túlzott bizalom miatt nem
számolt azzal Franklin, hogy a hajókat
esetleg el kell hagyni a még a korabeli
mérce szerint is erősen túlméretezett
expedícióval. Mivel nem gondolt arra,
hogy esetleg a kimentésükre lesz szükség, az egyébként jól megközelíthető
telelőhelyen nem hagyott – az Admiralitás által egyébként parancsban előírt – üzenetet arra vonatkozóan, merre is kíván továbbhaladni a szigetek és
szorosok labirintusában. Ez önmagában is súlyos hiba volt, viszont valójában az ezt követő, némileg érthető
navigációs döntése volt az, amellyel
halálra ítélte expedícióját.
Elmulasztott üzenethagyás

Az Északnyugati-átjáró még ismeretlen részének minél gyorsabb felderítése
érdekében Franklin úgy határozott,
hogy a Vilmos király szigettől nyugatra próbál elhajózni, mely valóban a
legrövidebb útvonal lett volna, azonban nem tudhatta, hogy ez a szorosrész
egy „klasszikus jégtenger”, ahol a számos apró sziklasziget és -szirt miatt a
jég összetorlódik, és gyakran több
nyáron keresztül sem nyílik csatorna.
A sziget keleti és déli oldalán viszont –
ma már tudjuk – csaknem minden
nyáron nyílik csatorna. (Persze a sziget
partvonala nem volt pontosan ismert,
így Franklin döntése több szempontból is logikus volt.) Azokban az években pedig még rosszabb jégviszonyok
uralkodtak, mai becsléseink szerint a
Franklin által választott útvonal, a
Peel Sound az idő tájt öt évből csak
egyben volt nyitva, például éppen
1846-ban, amikor a két hajó behajózott a csapdába... Itt bosszulta meg
magát az üzenethagyás elmulasztása: a
már 1848–49-ben meginduló keresőexpedíciók a Vilmos király sziget irányában hajózhatatlan jégtorlaszokat
találtak, így azt a következtetést
vonták le, hogy Franklin az északi
szorosok felé vehette az útját.

Az északi jégfelület nagyságának becsült változása millió négyzetkilométerben megadva
(FORRÁS: KINNGARD ÉS MTSAI, 2011)

A tévedések és félreértések összjátéka miatt egyre gyorsuló ütemű dráma kezdett kirajzolódni: a hajók körüli jégtorlasz – ma már elképzelhetetlen módon – két nyáron keresztül
sem olvadt ki, így az ólommérgezéstől legyengült túlélők a hajók elhagyására készültek.
A Franklin halála után a parancsnokságot átvevő Crozier kapitány
tudta, hogy a néhai parancsnok mulasztása miatt az esetleges mentőexpedíciók a sötétben fognak tapogatózni. Épp ezért dél felé indította a
105 túlélőt, miközben a túlméretezett
csapatnak nem állhatott elég élelem a
rendelkezésére a civilizációba való
visszatéréshez. Eközben az emberiség

történetének legnagyobb (és legsikertelenebb) mentőerőfeszítése próbált
rábukkanni a túlélőkre, csak éppen
egész máshol keresték őket, mint ahol
valójában voltak.
A számos keresőexpedíció nem
mellesleg sikeresen feltárta az Északnyugati-átjáró ismeretlen részeit, és
John Rae 1854-ben rábukkant az eltűnt csapat maradványaira, illetve az
inuitok elbeszélése alapján megpróbálta rekonstruálni a történetet. A sokáig elfogadott verzió szerint a hajók valahol a jégbe fagyásuk helyén
(a Vilmos király szigettől északnyugatra) elsüllyedhettek és a 1848-ban
dél felé tartó halálmenet csekély számú túlélője a Back folyó torkolatánál

Franklin expedíciójának útvonala: Disko-öböl (1), az első telelés helyszíne (2), a hajók jégbefagyásának helye (3), az Erebus végső nyughelye (4)
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jellemzően nyomuk sincs már az
Északnyugati-átjáró déli (egyébként
hajózásra kevésbé alkalmas, sekélyebb) ágában. A legkisebb jégborítással jellemezhető augusztusban,
szeptemberben korábban szokatlan
nyüzsgés tapasztalható ezen a területen. A kishajókkal való átkelés egyre
gyakoribb, és az elmúlt tíz évben
már több nagyobb turistahajó is áthaladt az átjárón. 2013-ban pedig a
Nordic Orion nevű, Vancouverből a
finn Poriba tartó szénszállító hajó is
erre vette az útját, így megvalósult a
régi álom: a kereskedelmi hajózás is
használta az északknyugati sarki útvonalat, igaz, annak gazdaságossága
még kérdéses.
Franklin megkerült hajói

A sarki halálspirál: a sarki jég össztömege 103 km3-ben, az egyes hónapokban tapasztalható
kiterjedése alapján 1979 és 2017 között (FORRÁS: WASHINGTONI EYGETEM, POLAR SCIENCE CENTER)

lévő táborban halt éhen, kannibalizmusra is kényszerülve. Az inuitok
szerint azonban a hajók jóval délebbre voltak, és történeteik alapján valószínűleg még 1851–52-ben is akadhattak túlélők... Azonban kezdetleges időszámítási módszereik miatt és
tárgyi leletek hiányában nem igazán
szenteltek figyelmet az őslakosok elbeszéléseinek.
A kiolvadó átjáró

Ezt követően igencsak megcsappant
az érdeklődés az átjáró iránt, noha a
XX. század elejére a felmelegedés
már jóval kedvezőbb jégviszonyokat
eredményezett – egyebek mellett ezt
kihasználva sikerült Amundsennek
1903 és 1906 között először áthajóznia
a szorosokon. A kanadai sarki szigetvilág felértékelődését a hidegháborús
szembenállás során létesített katonai
bázisok és az alaszkai kőolajkincs felfedezése hozta meg, de komolyabb
„hajóforgalom” csak az elmúlt két
évtized drámai változásainak következtében kezd kibontakozni.
A sarkvidék felmelegedését tárgyaló tanulmányok a töredékes mérési
eredmények miatt általában eltérő adatokat és szcenáriókat tartalmaznak,
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holott az északi-sarkvidéki nyári
jégborítás zsugorodása igen szembetűnő. A 2000-es évek extrém nyári
jégminimumai a 2010-es évekre állandósulni látszanak: a jég nyár végi
kiterjedése a XX. század végén tapasztalhatónak alig fele, és gyorsuló
folyamatról van szó. A nagy kiterjedésű jégfelületek helyét ugyanis a sötétebb, napsugárzást jobban elnyelő
nyílt víz vagy szárazföld veszi át, még erőteljesebb felmelegedést okozva (lásd az
ÉT/2018/41. számának A Balaton a sarkvidékért című cikkét – A szerk.). A szabaddá
váló vízfelületeken megjelenő nagyobb hullámok pedig szintén segítik a jégtakaró aprózódását, olvadását.
Ennek megfelelően nagyon
nehéz felbecsülni a jövőbeli
jégviszonyokat, de a legtöbb
előrejelzés a 2030 és 2040
közötti évekre teszi, hogy a
Jeges-tenger nyaranta jégmentessé válik.
A kiterjedt felmelegedéssel
járó változások következtében a
XIX. század közepi nagy, sok
évig kitartó jégtorlaszoknak

2018/44

A javuló jégviszonyok és az élénkülő
közfigyelem kedvező körülményeket teremtett az elveszett Erebus és a
Terror felkutatásához is. Az első keresőexpedícióra 1997-ben került sor,
de az ismételt kísérletek csaknem két
évtizedig sikertelenek maradtak.
Ennek két fő oka volt: egyrészt az
kellett, hogy a kijelölt keresési terület nyáron jégmentes legyen – ez
persze nem mindig teljesült. Másrészt a kutatók abból indultak ki,
hogy a hajóknak az utolsó, 1848. évi
ismert pozíciójuk közelében kell
lenniük, kezdetben nem törődve azzal, hogy az őslakosok jóval délebbre
látták őket utoljára. A 2014-es keresés során az elsődleges kutatási zónában (tehát az utolsó ismert pozíció
Az Erebus roncsának szonárképe

2013

2016

Az átjáró körüli jégviszonyok 2013 és 2016 augusztusában.
Az utóbbi felvételen az átjáró északi ága nagyrészt jeges, de a déli ágon akár át is lehet jutni.

közelében) kedvezőtlenek voltak a
viszonyok, ezért a csapat inkább a
délebbi zónára koncentrált, főleg,
hogy ez utóbbi közelében egy partra
vetett kisebb roncsdarabra bukkantak. A szonáros kutatás hamarosan
egy majdnem teljesen ép, az orrrészén némileg hiányos XIX. századi hajót talált a tenger fenekén: 166 év
után megkerült a HMS Erebus.
A fő meglepetés nem a hajó meglepően jó állapota, hanem a helyzete
volt: jóval délebbre volt az utolsó ismert helyzetétől. Az Erebus a jéggel
együtt, vélhetően a legénysége nélkül
sodródott végső nyughelyére. Ami
még megdöbbentőbb, hogy az elsül�lyedésének helye a Vilmos király sziget
délnyugati csúcsától délre, a szárazföld
közelében található – ezt a pontot korábban már elérték nyugatról az átjárót kereső felfedezők. Az Erebus –
igaz, valószínűleg magára hagyottan
– teljesítette az expedíció küldetését,
áthajózott a még ismeretlen résen...
Ezt követően a kutatók már némileg jobban bíztak a helyiek beszámolójában, főleg, hogy egy pilóta a

Terror-öbölben az elmúlt évtizedekben többször is a jégből kiálló árboccsonkra lett figyelmes. A részletesebb
kutatás eredményeképp 2016-ban
megtalálták a Terror szintén jó állapotban lévő roncsát is, épp az emlékére
még 1940-ben elnevezett öböl kellős
közepén. A roncsok megtalálása nemcsak egy „elveszett expedíció” jelképes lezárását jelentette, hanem számos
– korábban kétkedéssel kezelt – inuit
elbeszélést látszik hitelesíteni, másrészt
újabb, az expedíció sorsának pontosabb megismerését elősegítő kutatást
indíthat még el.
Az inuitok beszámolói

A legújabb felfedezések már most
egy, az eddig hitelesnek ismertnél
sokkal sötétebb képet festenek az
Északi-sarkvidékről kitörni próbáló
tengerészek sorsáról. Az eddig végzetesnek hitt 1848-as halálmenet túlélői
valójában nem érték el a Back folyót,
hanem visszatértek a jégbe fagyott hajókra, az Erebust vélhetően sorsára hagyták, majd 1849 késő nyarán a valószínűleg kiszabaduló (vagy kiszabadított)

Élet

Terrorral próbáltak kitörni, de csupán a Terror-öbölig jutottak. Feltehetőleg csak a második, 1850-es menet
érte el a Back-folyót, s a menekülők
zöme ott pusztult el.
Szintén 1850-ből származik az őslakosok egy másik beszámolója, miszerint partközelben egy hajóra bukkantak, s attól nem messze, de már a szigeten egy sátor állt. A hajó tele volt „fekete arcú”, beteg (skorbutos vagy
fagysérült) emberekkel. Vezetőjük azt
mondta az inuitoknak, hogy ne menjenek a sátorba, ők sem teszik ezt. A sátorban vagy betegek voltak, vagy azok,
akik kannibalizmusra kényszerültek.
Még megdöbbentőbb, hogy az őslakosok további találkozásokról számoltak
be: valószínűleg 1851-ben négy túlélőre
bukkantak, az expedíció utolsó két tagja, Crozier és egy társa lehetséges, hogy
még 1852-ben is életben volt, mivel a
Baker-tó közelében vélték látni őket,
bőven a kontinens belsejében – tehát
az 1850-ben teljes erővel folyó mentési erőfeszítés sikeres lehetett volna, ha
tudják, hol keressék a túlélőket…
Jakab László
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BIZARR EMLÉK A
A HITVESNEK

manierizmus, a késő reneszánsz kor művészeti irányzata – hogy stílusosak legyünk
Bomarzo kertjének eredeti rendeltetéséhez – élt-halt a bizarr megoldásokért.
A XVI. század közepére a reneszánsz
szépségkultusza, emberközpontúsága
és harmóniakeresése elérte a csúcspontját, az akkoriban vagy addigra
már megszületett, nehezen túlszárnyalható remekművek – Giorgionétól
Michelangelón át Leonardóig százával
említhetnénk alkotókat – után nem
lehetett már a stílus jellegzetes jegyeit
tovább fokozni, ezért sok művész a
humor, a paródia és a groteszk útjára
lépett. Az emberi szépség helyét átvette a sosem élt szörnyek fantáziavilága,
a kiegyensúlyozottság érzését felváltotta az elbizonytalanodás életszemlélete, az antik motívumok ábrázolását
az eltúlzott formák, a megmosolyogtatóan ormótlan alakok előtérbe helyezése. S általában: a lenyűgözés szándékát a meghökkenteni akarás vágya.
E manierista szemléletváltásra kínál
szép példát a Pier Francesco vagy művészetpártolói nevén Vicino Orsini herceg
által megálmodott Bomarzo kert. A
parkból feltekintve ugyan jól látszanak
a város és benne a hercegi palota égbe
nyúlónak tetsző falai, mégis a való világtól távolinak érzi magát a látogató,
amint átlép a park várkapuszerű bejáratán: mint aki egy elvarázsolt meselétbe csöppent. A látszólag összevissza álló
óriás kőalakok vagy a völgyben elszórt
állatszobrok kusza útvesztőjében térkép nélkül szinte lehetetlenség eligazodni. A teljes egészében mind a mai
napig pontosan meg nem fejtett logika
szerint kialakított ösvényhálózat hol
zegzugos patakszurdokba vezet, hol

ben, a Bomarzo városka
Olaszországban, Viterbo köztelé
ódik me g:
alatti völgyben különös liget húz
főúri reprezentáció és a
szobor gyűjtemény, labirintus, a
manierista ele gye.
házastársi emlékállítás furcsa,
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Szörnyszáj

Birkozók

Ananász

gondosan kiépített teraszokra, egyszer
ligetes sétánnyá szélesedik, másszor
egy óriás szörny: Orcus nyitott száján
vezet keresztül, s akad, ahol pedig végtelennek tűnő lépcsősorba torkoll.
Arra, hogy e csapongó, emberalkotta táj voltaképpen a herceg feleségének, Giulia Farnesének kívánt síron túli emléket állítani, csak a kupolás, klasszikus elemeket felmutató
mauzóleum és egy fura, nyitott, út
menti sírgödör utal. Vicino Orsini
házastársa feletti gyászának kifejezésére álmodta meg a kertet, s így adott
megbízást a kor neves építészének,
Pirro Ligoriónak és a szobrász Simone
Moschinónak. Akik aztán olyan bonyolult szimbólumrendszert dolgoztak ki, hogy annak megfejtéséről
könyvtárnyi irodalom született már.
Miért birkóznak óriások a teknősbékás szökőkút mellett? Mit jelképez e
kontextusban a Hannibál hadjáratából
ismerős hadi elefánt? S mit az általában

a luxust vagy a távoli tájak meghódítását szimbolizáló ananászok sorfala?
S miért találkozunk többfelé az embert elnyelni akaró, kitátott, méretes
szájjal? Hogy’ kerül a kertbe ókori
színházakat idéző maszksor? Miért
háromfejű a kutyaszobor? S miért
akarták az alkotók, hogy teljesen elbizonytalanodjon az egyensúlyérzékünk, ha belépünk az egykori vidámparki elvarázsolt kastélyra emlékeztető, oldalra dőlő ház felső emeletére?
Talán nem is szükséges megválaszolnunk e kérdéseket. A kert fél évezreddel ezelőtti mecénása és művészei valószínűleg szándékosan akarták félrevezetni a rációt, összezavarni a logikus érvelést, a következetes
észjárást, hogy diadalt ülhessenek az
érzékek és az érzések, valamint a való világot kinevető furcsa, ma már
csak nehezen követhető, fekete árnyalatú manierista humor.
Gózon Ákos

Elefánt

Ferde ház

Színház
Mauzóleum

A M A G YA R S Z E C E S S Z I Ó H Á Z A

ÉRINTHETŐ
BOLDOG
BÉKEIDŐ
1879-ben 49 bécsi művész elvetette az akadémikus irányvonalat,
kivonult a művészeti központból, ezzel megteremtve a szecessziót.
A szecesszió szó ténylegesen is kivonulást, elkülönülést jelent, s a
XIX–XX. század fordulójának átfogó európai képző- és iparművészeti
stílusa lett. Budapesten több ilyen jellegű épület is felhívja magára
a figyelmet, köztük az Iparművészeti Múzeumtól a Földtani Intézeten
át a Fasori Református Templomig. Közéjük tartozik a Honvéd
utca 3. szám alatt meghúzódó Bedő-ház is, amely belső tereiben
Vad Tivadar és feleségének magángyűjteményét rejti.
A Bedő-ház egy évszázaddal
ezelőtt

A

Magyar Szecesszió Háza nevet is viselő épület a stílus
egyik igen korai darabja,
1903-ban készült Vidor Emil tervei
alapján. A Budapesten, Münchenben és Berlinben is tanuló építész a
képzést követően Ybl Miklós mellett dolgozott, majd a Millennium
idején számos pavilont és épületet
emelt, később pedig főként az
arisztokrácia számára tervezett

bérházakat és villákat. A homlokzat
kialakítása különleges: aszimmetrikus zárt erkély látható rajta, valamint színes virágok, melyek a Zsolnay-gyár kerámiájából készültek.
Az ablakok formája emeletenként
eltérő, az udvarra nézőket színes
üvegek díszítik. A ház megrendelője
Bedő Béla, gazdag gyár- és bányatulajdonos volt, a szecesszió rajongója s
a tervező egyik jó barátja. A köztük

A hall a XX. század elején (FORRÁS: MAGYARSZECESSZIOHAZA.HU)
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Az ,,úriszoba" az előző századelőn

lévő szoros kapcsolat és művészeti
egyetértés miatt Bedő a belső terek
és a bútorok megtervezésével is
megbízta Vidor Emilt. Ezek közül
több darab máig fennmaradt.
A ház művészeti emlékeinek megőrzése Vad Tivadar érdeme, akit a
lakók 2000-ben kerestek meg az addigra erősen leromlott állapotú épület felújítása érdekében. A szecessziót
kedvelő építész a környéken ekkor
már több ház felújítását is elvégezte,
ebben az esetben azonban mintegy
mecénásként, képzőművészeti és
iparművészeti emlékek megőrzésére
is vállalkozott. 2004-ben elnyerte az
épület alsó, 600 négyzetméteres
szintjének bérleti jogát, majd tulajdonossá vált, mára pedig a gyűjtés körét
más családok hagyatékaival, illetve
más épületek egykori berendezési tárgyaival is kiszélesítve, az épület három szintjén prezentálja a „boldog
békeidők” korának polgári lakásbelsőit, használati és dísztárgyait.
A biedermeier, art deco és szecessziós
stílusú tárgyakat eklektikus zsúfoltságban bemutató magángyűjtemény a
századfordulós Budapest hangulatát
adja vissza. Első benyomásra leginkább
egy múzeumi látványraktár hatását
kelti, azonban a különböző enteriőrök számos eltérő típusú és alapanyagú tárgyat tartalmaznak. Láthatók itt
bútorok: tálalók, ágyak, székek, asztalok, fotelok, kanapék, almáriumok,
szekrények és egy bölcső is, valamint
üveg, illetve porcelán használati és

dísztárgyak, úgymint különböző vázák, mosdók és étkészletek. Ezenkívül
a gyűjteményben megtalálhatók fotók, festmények, plakátok, kisplasztikák, tükrök és egy pénztárgép is,
valamint egy szecessziós báli és egy
gyászviselet az aradi Barcsay család
hagyatékából, emellett piperekészletek, könyvek, naplók, pipák, táskák
stb. Minden, ami egy előkeli nagyvárosi polgári család életének tárgyi
világához hozzátartozott. A felhalmozott darabok közül kiemelkedik
egy zongora, amely egykor az Örkény család tulajdonát képezte, s
igazán egyedi történteti élményként
meg is szólaltatható.
A tárgyakon nem található felirat, a
pontosan berendezett káoszban művészeti könyvek segítenek eligazodni.
Az alsó szinten kávézó várja a vendégeket, melynek bútorzata a gyűjtemény részét képezi. A Magyar Szecesszió Háza különleges élményt
nyújt, középpontjában az esztétika áll.
Magángyűjtemény, így nem vonatkoznak rá a múzeumokkal kapcsolatos előírások és elvárások, különlegessé
éppen az teszi, hogy miben tér el az állami intézmények jellemzőitől.
A gyűjtemény megtekintése a klas�szikus múzeumi élménynél intenzívebb. A tárgyak, mint egy múzeumi
kiállításon, tematikus vitrinekbe és enteriőrökbe rendezve láthatók, a gyűjtő
azonban nem törekedet arra, hogy egy
lakásbelsőt adjon vissza. Előre felvázolt
útvonal, történeti mondanivaló nincs a
Élet

Télikertszerű szobabelső archív felvételen

Részlet a mai múzeumból
(A SZERZŐ FELVÉTELE)

három téren belül, a magyar szecesszió
művészeinek alkotásai önmagukat jelenítik meg, nem pedig önmaguk által
valamilyen történelmi személyiséget
vagy eseményt. A tárgyak szabadon
állnak, megérinthetők, sőt a kávézóban eredeti bútorokon foglalhatnak
helyet a vendégek.
Bódai Dalma
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V
ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

2

illámcsapásrajzú figyelmeztetésként köt ös�sze eget a földdel az állva elhalt fa. A kivágott fa gyökérzete földet földdel köt már csak
össze, ám hiánya megkerülhetetlen. „Nagy mes�szeségből egy madár suhan / s nézi: tavalyi fája merre
van? / Néhány kört ír a puszta csonk körül / s a hangja
sír, mikor tovább repül...” (Áprily Lajos sorait idézte
Szántói Zoltán.) És merre járhat a csónak gazdája? Vezeti a ciklámenek útjelzése?... Minket a lámpák világossága hív, vágyunk a megszokott meleg fényre, maradjunk mégis kicsit a bárányfelhőkkel játszó Hold alatt...
E tárlat szövegében sok a „…”, képeiben a csupán
rezgő, halkan szólító gondolat.
H. J.

3
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1. Dr. Felszeghy Szabolcs (Debrecen, szabolcs.felszeghy@gmail.com) – Valaki partra szállt…
2. Kiss György (Abony, gykiss57@indamail.hu) – Égigérő – Sok út menti fa egy idő után nem
bírja a sóterhelést, és megadja magát, bár erőlködik még egy kicsit…
3. Szántói Zoltán (Sümeg, szantoi.zoltan@gmail.com) – „…tavalyi fája merre van?” –
Kivágott fenyőfa csonkja. Vajon mi lett a hozzá kapcsolódó élőlényekkel?
4. Ifj. Kóta Róbert (Érsekújvár, rbert.kta05@gmail.com) – Valami írás: zöld tollvonások,
lila pecsét
5. Pekker Áron (pekkera@szfki.hu) – Talpalatnyi zöld – A Soproni-hegységben,
a késő őszi erdőbe már csak az erdei ciklámen vitt egy kis életet
6. Boros Margit (Budapest, bbrm2xis@gmail.com) – Fényjelek

5
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BESZÉLŐ KÉPEK

AHOL EGY CSODA VÁR

A kellemes, nyárias ősz sokak számára hozza meg a túrázási kedvet; a „szelíd” hazai tájak kínálta
lehetőséget még a tél beállta előtt többen magashegyi programokra cserélik. Amikor az alpesi túrázáshoz már nem feltétlenül kedvezők a viszonyok, a kárpáti tájak még bőven alkalmasak lehetnek
akár többnapos kirándulásokra is. A mostani két hosszú hétvégén is sokan választják ilyen

A

megfontolásból az Alacsony- és Magas-Tátrát vagy Erdély irányába indulnak el.

Kárpátok vonulatának középmagas, 2000 méternél alacsonyabb tájai a legcsábítóbbak
ez idő tájt. Itt az alsóbb térszíneken
még az ősz színeit, fentebb pedig már
a tél ködös, zúzmarával hintett tájait
csodálhatjuk meg. A magyar–román
határtól mindössze 100 kilométerre, körülbelül kétórányi autóútra az
Erdélyi-szigethegység kínál remek
túraprogramot. A táj legismertebb és
legnagyobb tömbje a Bihar-hegység, annak központi részén találjuk KeletKözép-Európa talán legszebb és legösszetettebb karsztvidékét, a Pádisfennsíkot. A terület, amellett, hogy
számos kutatót vonz, feltártsága és
kiépítettsége okán (bár ez sok helyen
hagy némi kívánnivalót maga után)
turisták kedvelt terepe is.
Jellegéből adódóan e karsztvidék igazi
vadon, még annak ellenére is, hogy
központi területeire (ilyen a Glavoj-rét
és a névadó Pádis-fennsík is) napjainkban már aszfaltozott út vezet. Területét szakadékvölgyek, bennük ásító
mély zsombolyok (aknabarlangok),
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1

2

3
víz mélyítette szurdokok, víznyelők, sűrű fenyvesek, kies, virágos hegyoldalak
tarkítják. A pádisi régió legismertebb és
talán legszebb útvonala a Glavoj–
Ponor-rét–Csodavár–Porcika-gerinc–
Galbena– Flóra-rét–Eszkimó-jegesbarlang–
Glavoj köre. Teljesítésére kényelmes
tempóban 12–13 órát érdemes rászánni,
miközben komoly, mintegy 1500 méteres szintet is le kell küzdenünk.
Képsorozatunk a Csodavár és
Galbena közötti szakaszt villantja fel. A
Csodavár barlangszája (1. kép) egy körülbelül 120 méteres sziklafalban tátong: a 73 méter magas és 30 méter széles, gótikus kapura emlékeztető boltozat az „Alvilág kapuja”. A barlang bejáratához jelentékeny zúgók során
érkezik meg a Ponor-réten elnyelődött
víz, hogy azután a Galbena vízrendszere felé tartson. Rövid, néhányszáz méteres szakaszon (az 1. és 2. dolina között)
a patakot magunk is követhetjük, persze mindez csak alacsony vízállás esetén
ajánlott. Ez a szakasz szabadon látogatható, a belsőbb részek bejárása azonban
csak tapasztalt barlangászoknak ajánlott és engedélyhez kötött.

4

5

A 2. dolinából egy meredek törmeléklejtőn jutunk fel, komoly kaptató
vezet a gerincre, ahol egy majdnem 40
méter mély aknát (Porcika-zsomboly,
2. kép) találunk. Valameddig fentről is
betekinthetünk, alját vastag hó- és jégréteg tölti ki egész évben. A gerincről
lefelé tartva lejtős terepen ereszkedve
juthatunk el a Galbena csodálatos vízlépcsőjéhez (3. kép). Minden évszakban
szép ez a táj, de minden bizonnyal legszebb arcát a napsütéses őszi napokon
mutatja. A bükkösök között beszüremlő napfény, a rozsdás avar „ragyogása”, a közelgő vízesések hangja csak
fokozza az élményt. Ez a hely annyira
békés, a civilizáció oly távoli, hogy ha
csendben közlekedünk, ritkán mutatkozó parányi élőlények is megmutathatják magukat. Kameránk előtt például egy mogyorós pele állt modellt
hosszú percekig (5. kép). Talán ő is
meglepődött, és jobbnak látta, ha mozdulatlan marad – a mi szerencsénkre.
Továbbhaladva, lábunk alatt hamarosan a Galbena-kitörés (a tulajdonképpeni forrás) néhány négyzetméter felületű
tavacskája válik láthatóvá. A tófelszín

Élet

nyugodtnak tűnik, a víz mennyiségét a
nem sokkal lejjebb lévő vízesés morajlásából lehet sejteni: az közepes vízhozamnál is eléri az 500–600 litert másodpercenként. A Galbena vízesései
mellett vagy éppen fölött a meredek oldalban rögzített lánccal biztosított túraúton haladhatunk. Az utolsó előtti
zuhatag nem véletlenül kapta a
Bujdosó-vízesés nevet, itt ugyanis a
folyó búvópatakként viselkedik. Innen
már csak egyetlen zuhatag, az
Eminenciás-vízesés található. A kalandos út az Eminenciás vízpermetén át
folytatódik, majd még utoljára a patak
fölött, a sziklafalban vezetett kötélen
(4. kép) tehetjük próbára erőnket.
A Bihar-hegység korai ismertségét, látogathatóságát Czárán Gyulának (1847–1906) köszönhetjük,
akit áldozatos munkája okán Erdély
apostolaként, a Bihar-hegység atyjaként is emlegetnek. Az ő nevéhez
főződnek olyan klasszikus turistautak, mint a Csodavár, a Galbenakörút vagy a Szamosbazár.
Kép és szöveg:
Lieber Tamás
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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. A megoldásokat jövő heti számunkban
közöljük. Jó töprengést, briliáns ötleteket, eredményes gondolkodást kívánunk!

1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Az előző számunkban megjelent fejtörők
megoldásai
1. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa
Megoldás: Az alsóba
(Ezek a karakterek egyetlen összefüggő részből állnak, a felsők
két különálló részből.)
2. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa
Megoldás: 6 és 2
(A bal és a jobb oldali mezőkben valamennyi számjegy pontosan
egyszer fordul elő.)
3. fejtörő – Romhányi Dóra feladványa
Megoldás: PARADICSOMLÉ
(Az „összeadandó” szavak mássalhangzói szerepelnek
az „összegben”, más magánhangzókkal.)

Melyik számmal folytatódik a sorozat?
3. fejtörő – Benked Anett feladványa
2. fejtörő – Romhányi Dóra feladványa

Mesél az erdő
Vajon mi lehet a két halmaz címe? És melyik halmazrészbe kerül
a tigris és a disznó?
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A számok azt jelölik, hogy az adott sorban vagy oszlopban hány
mezőt kell beszínezni. Több szám esetén közöttük legalább egy
mezőnek üresen kell állnia. Színezze ki a megfelelő mezőket!

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK
A labda neve

Az emberek szeretnek nevet adni a tárgyaiknak. Van, aki Jakabnak hívja az
autóját, más a Józsi nevet adta az álló
ventilátorának, de olyan háztartás is létezik, ahol a tologatható kefés seprű a
Brúnó névre „hallgat”. Amerikában
néhány évvel ezelőtt az egyik autómárka egy reklámkampány keretében
meghirdette, hogy ha vásárlóik beküldik autójuk becenevét, ők szabályszerűen legyártják a névfeliratot, amit a
tulajdonos felragaszthat autójára.
Huszonötezer névtábla gyártására számítottak, de végül közel százezer
igény érkezett…
Érdekes, és eddig még nem vizsgált
fogyasztói lélektani kérdés: másmilyennek látja-e az ember a birtokában
levő tárgyat, ha nevet adott neki?
Jennifer L. Stoner és két munkatársa a
közelmúltban elvégezte az első kísérletsorozatot e témakörben, és eredményeikről a Journal of Consumer Psychology című folyóiratban számoltak be. Az alapkísérletben részt vevő diákoknak átadtak egy egyszerű, sárga
stresszlabdát – bizonyára mindenki ismeri az efféle kézbe illő, kellemes tapintású, szivacsos-ruganyos műanyaglabdákat
–, és azt mondták (pontosabban: azt füllentették), hogy a
kutatás célja annak vizsgálata, hogy a labda nyomogatása
valóban csökkenti-e a stresszt. Mindenkit megkértek, hogy
naponta legalább egyszer nyomogassák egy kicsit a labdát,
majd négy hét múlva jöjjenek vissza és töltsenek ki néhány
kérdőívet. A résztvevők fele csupán ennyi instrukciót kapott, a többieket viszont még arra is megkérték, hogy ott
helyben adjanak valamilyen nevet a labdájuknak.
Az egy hónappal későbbi második találkozáskor mindenkinek feltettek egy különös kérdést: mennyi pénzért volna
hajlandó megválni a labdától? Nos, a névtelen labdák birtokosai átlagosan 2,67 dollárban határozták meg az árat,
míg a becenévvel felruházott labdák tulajdonosai jóval
többre, átlagosan 4,07 dollárra tartották labdájuk értékét.
Ez az eredmény a maga egyszerűségében kiválóan jelzi,
hogy a névadás megváltoztatja az embernek a birtokában
lévő tárgyhoz való viszonyát: a nevet viselő dolog valamiképpen értékesebbé, fontosabbá válik. Stoner és munkatársai további kísérletekkel kimutatták, hogy a hatás nem
egyszerűen annak tudható be, hogy a tárgy nevet visel.

Kis drágám (SZŰCS ÉDUA RAJZA)

Amikor például a kutatók bemutattak egy tűzőgépet, és
közölték, hogy a neve Steve, ennek semmiféle hatása
nem volt a tárgy értékelésére.
Stoner és munkatársai szerint a hatás akkor jelentkezik,
ha a tulajdonos maga találja ki, hogyan nevezze a tárgyat.
Ezzel ugyanis befektetést eszközöl: időt, szellemi erőfeszítést, ötletet áldoz arra, hogy a tárgynak neve legyen.
Ráadásul az ember számára a névadás sikerélményt jelent, saját szellemi teljesítménye elégedettséggel tölti el.
Erre mutat, hogy amikor az egyik kísérlet résztvevőinek
értékelniük kellett a tárgyak neveit, a saját maguk által kitalált neveket sokkal kreatívabbnak és frappánsabbnak
ítélték, mint a készen kapottakat.
A tárgyak elnevezése tehát pozitív érzelmekkel kísért
„kapcsolatfelvétel” az ember és egy élettelen dolog között. A névadás a kötődés erősödését jelenti, mert megnöveli a pszichológiai értelemben vett tulajdonosi érzést. Ezért
kiváló reklámötlet volt arra biztatni a vásárlókat, hogy
adjanak nevet autójuknak, vagyis fejezzék ki és erősítsék
meg a kocsihoz való kötődésüket, hiszen az ember azt,
amit érzelmileg is a sajátjának él meg, többre értékeli,
mint a közömbös, „idegen” tárgyakat.
Mannhardt András

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

ár közel háromezer éve annak,
M
hogy az ókori görög meseíró,
Aiszóposz megírta A városi egér és a

vidéki egér című tanmesét. Ebben a
városi rágcsáló vidéki rokonának
mutatja be lakhelye széleskörű táplálkozási lehetőségeit. Egy új kutatás szerint
– melynek eredményeit összefoglaló
tanulmány a Proceedings of the Royal Society B folyóiratban jelent meg – az írónak valóban igaza volt a rágcsálók étrendjének területi különbségeit illetően.
A Torontóban és környékén, 1790
és 1890 között élt patkányok maradványainak elemzésével ugyanis a kutatók megállapították, hogy a városban „lakó” rágcsálók a nagy mértékű
emberi pocsékolás révén magasabb
színvonalú és jóval kiszámíthatóbb
táplálékban részesültek, mint az attól
távolabb élők. A kutatásban, amely
Eric Guiry, a kanadai Trent Egyetem
archeológusának vezetésével zajlott,
arra is rámutattak, hogy a városban
élő patkányok sokkal több húshoz jutottak, mint a vidéken élő egyedek.
Évgyűrűk árulkodnak a
trópusi öv terjeszkedéséről

több adat utal arra, hogy az
Erülőgyre
Egyenlítőtől északra és délre eltetrópusi éghajlati öv évtizedek óta

terjeszkedik, tehát egyre alacsonyabb
földrajzi szélesség mentén húzódik a
határa. Hogy e változás mennyiben
írható az ember által okozott globális
felmelegedés számlájára, azt csak a
múltbéli ingadozások ismeretében lehet megalapozottan meghatározni. A
nagy légkörzési rendszerek közvetlen
megfigyelése azonban csak a múlt
század harmincas éveiben kezdődött,
így nem állnak rendelkezésünkre
pontos adatok a régmúltra vonatkozóan. A hőmérsékleti viszonyok miatt – ellentétben a sarkvidékekkel –
a jégből vett mély furatminták sem
árulkodnak a trópusi atmoszféra évszázadokkal ezelőtti állapotáról, ezért
a kutatóknak más mérőeszközök
után kellett nézniük.
Az Arizonai Egyetem kutatói ezt az
eszközt a feketefenyők évgyűrűiben
találták meg. Öt élőhelytől gyűjtöttek
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Guiry és a tanulmány társszerzője, Michael Buckley, a
Manchesteri Egyetem kutatója olyan speciális tudományterületre szakosodtak,
amely régi csontokból kivont
fehérjemaradványok segítségével igyekszik betekintést adni az egykori állatok
étkezési sajátosságaiba. Ezt
a módszert elsősorban arra
alkalmazták, hogy lássák,
milyen következtetéseket lehet levonni az 1800-as évek
városi lakosságának pazarlásáról, a patkányok étrendje
ugyanis elsősorban attól függött, mit
hagytak hátra számukra az emberek.
Ennek ismerete akár abban is segítséget nyújthat, hogy napjaink népessége hogyan akadályozhatja meg a patkánypopulációk elburjánzását.
Jelen tanulmányhoz a kutatók
a csontmaradványokat Torontó
környéki múzeumokból, egyetemekről és régészektől gyűjtötték
össze. Elsőként a molekuláris szerkezetüket vizsgálták, hogy biztosak

legyenek benne, mindegyik ugyanattól a patkányfajtól, a vándorpatkánytól (Rattus norvegicus) származik-e. Ezt követően nagy energiájú
spektrométer segítségével meghatározták a különböző fehérjék arányát, abból pedig az elfogyasztott
étel típusára következtettek.
Mivel a csontok többféle helyről származtak, jól kirajzolódott,
hogy míg a városi egyedek étrendjeiben nagyon kicsi az eltérés,

feketefenyőből törzskeresztmetszeteket: Arkansasból, az
Egyesült Államok nyugati
partvidékéről, Tibetből, Pakisztánból és Törökországból. Ezek egyike sem a trópusi övben található, ugyanakkor a nagy földi légkörzési
rendszerek működésének
összefüggései révén az aktuális klíma (a csapadékmen�nyiség, illetve a hőmérsékleti viszonyok) alapján így is
következtetni lehet a trópusi
öv kiterjedésére. Az éghajlati
viszonyok pedig meglátszanak az évgyűrűkön.
Kalibrációképpen először
az 1930 óta gyűjtött meteorológiai adatokkal vetették
Az Arizonai Egyetem évgyűrűkutató laboratóriumának
össze az évgyűrűk viselke- munkatársai mintát vesznek egy fából (FOTÓ: LABORATORY
dését. A trópusi éghajlati
OF TREE-RING RESEARCH, UNIVERSITY OF ARIZONA)
öv határát az úgynevezett
Hadley-cellák elhelyezkedése alap- fordul, és a trópusi öv határán lesül�ján határozták meg. Ezek olyan lég- lyed (hogy ezután a felszín közelében
körzések, melyekben az Egyenlítő áramoljon vissza az Egyenlítő irányámentén felemelkedik a levegő, majd ba). A leáramló légtömegek térségében
a magasban északi és déli irányba jellemzően sivatagok alakulnak ki.
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addig a vidéki területeken ahány hely,
szinte annyiféle táplálékfogyasztás tapasztalható.
Ahhoz, hogy jobban megértsék a
vidéki egyedek táplálkozási szokásait, a kutatók más, ekkoriban itt élt
állatok – többek között mosómedvék és mormoták – maradványait is
tanulmányozták. Ekkor az is kiderült, hogy a vándorpatkány – amely
Európából érkező hajók révén került Észak-Amerikába – az 1800-as
évektől már komoly vetélytársa lett a
bennszülött állatfajoknak a táplálékforrásokért folyó harcban.
A kutatók remélik, hogy e rágcsálók étrendi sajátosságainak ismerete segíthet rávilágítani a kevésbé
dokumentált történelmi korszakok
népességszámának változására és az
élelmiszerfogyasztási szokásokra. A
legnagyobb kihívás azonban, hogy
használható maradványokat szerezzenek, a régészek többsége ugyanis
félredobja ezeket a csontokat, gondolván, úgysem lesz jó semmire. Emellett
a városi patkányok viselkedését megismerve, talán képesek leszünk elkerülni a nagyobb patkányszaporulatot,
amely kiirtására a nagyvárosok éves
szinten milliós összegeket áldoznak.
Szoucsek Ádám
A Nature Geoscience-ben közölt
tanulmányban leírják, hogy az évgyűrűk elemzésével 800 év változásait tudták visszakövetni 1203 és 2003
között. Az eredmények szerint e 800
év alatt 4 Celsius-fokkal ingadozott a
trópusi öv északi határa a 30. szélességi fok körül. 1568-tól 1634-ig például
terjeszkedett a trópusi öv (tehát északra tolódott a határa), amely súlyos
aszályokat okozott szerte a világon. Ez
az emberi társadalmakban is éreztette
a hatását, sok esemény időpontja legalábbis jól megfeleltethető az éghajlati
változások bekövetkeztének.
Az évgyűrűk alapján nem csak
a trópusi öv mozgását, de a nagy
vulkánkitörések (legfőképpen a
Tambora 1816-os kitörésének) éghajlatformáló hatását is tetten lehet
érni. A tűzhányók ugyanis olyan
apró anyagszemcséket lövelnek a felső légkörbe, amelyek szó szerint elhomályosítják a napot, így csökkentik akár az egész bolygó átlaghőmérsékletét – és ezzel hatással vannak a
fák növekedési ütemére is.
K. M.

A Földközi-tenger
legnagyobb hajótemetője

örög búvárrégészek bejelentetG
ték, hogy legalább 58 elsüllyedt
hajó roncsaira találtak rá az Égei-tenger
keleti részén, a Fournoi-szigetcsoport
térségében (a szigetcsoportot húsz kis
sziget alkotja, az ismertebbek közülük a központi Fournoi, Ikaria,
Patmos és Samos). A hajók nagy része az ókori görög és római, illetve a
bizánci időkben süllyedt el, de egészen a XX. századig találni a mélyben
szerencsétlenül járt roncsokat.
Bár az Égei-tenger fenekén nem
számítanak ritkaságnak az elsüllyedt
hajóroncsok, a kutatócsoport biztos
abban, hogy e lelet az eddig talált
legtöbb, egy helyen elsüllyedt hajó
az Égei-tengeren, de talán az egész
Mediterráneumban. Minthogy a hajók legtöbbje áruval volt megrakva
(az első felmérések szerint a rakomány kilencven százalékát amforákban szállították), arra számítanak,
hogy ezek vizsgálatával sokat megtudhatunk az antik világ tengeri kereskedelmi útvonalairól, a Földközi-tenger
partján élő népek kapcsolatairól.

között vannak olyanok, amelyek a
Fekete-tenger, Görögország, KisÁzsia, Itália, az Ibériai-félsziget,
Szicília, Ciprus, Levante, Egyiptom és Észak-Afrika egyéb államainak kikötőiből indultak útjukra,
tehát keresztül-kasul szelték a teljes
Földközi-tengert.
Eddig háromszáz leletet hoztak
fel a roncsokból, főként amforákat.
Minthogy amforákban legtöbbször
folyékony, illetve viszkózus árucikkeket (bort, olajat, halszószt, mézet)
szállítottak az ókorban, legtöbbjük
tartalma hamar elenyészett. A halszószt (vagy garumot) erjesztéssel állították elő, és az antik konyhaművészet
fontos alapanyaga volt. A Fekete-tenger térségében sokan foglalkoztak a
gyártásával, és igen drága árucikknek számított akkoriban.
A Fuornoi-szigetcsoport földrajzi
viszonyai alapján nem meglepő, hogy
sok hajó járt ott szerncsétlenül. A térségben hirtelen erős viharok alakulhatnak ki, amelyek még veszélyesebbé
teszik a szigetek sziklás partszakaszait
és zátonyait. A sok rejtett öböl mégis
népszerű gyülekezőhelye volt az Égeitengert átszelő hajósoknak, később

A Fournoi közelében talált egyik hajóroncsot vizsgálják a búvárrégészek
(FOTÓ: EPHORATE OF UNDERWATER ANTIQUITIES)

„Az izgatottságunk leírhatatlan volt.
Hihetetlen olyasmire bukkanni, amely
megváltoztathatja a történelemkönyveket” – büszkélkedett a fournoi kutatóprogram vezetője, Peter Campbell
víz alatti régész, a RPM tengeri alapítvány munkatársa. Az alapítvány
a tengerek mélyén végzett archeológiai kutatómunkát támogatja,
és itt együttműködnek a kutatást
vezető görög tenger alatti antikvitások hivatalával.
Az 58 hajóroncsot az elmúlt három
évben találták a kutatók, és azt remélik, hogy még sok kincset rejt a tenger
mélye. A vizsgálatok szerint a hajók
Élet

pedig a kalózoknak is, akiket természetesen az intenzív és gazdag zsákmánnyal kecsegtető hajóforgalom vonzott Fournoira. Az időjárás mellett így
a különösen sok elsüllyedt hajó végzetét
a kalóztámadások is okozhatták.
A leletek között vannak teljesen
érintetlenek is – jellemzően hatvan
méternél is mélyebben. A búvárrégészek kifejtették, hogy bár a nagy
mélység technikai nehézséget okoz
számukra, ők mégis örülnek e leleteknek, mert a sekélyebb vizekben
heverő roncsokat már rég kifosztották a kincsvadászok.
K. M.
és
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ÉT-ETOLÓGIA
Kulturális szelekció

zámos madárfaj esetében a híS
mek éneke fontos szerepet kap a
párválasztásban – azt pedig, hogy a

leghatékonyabb csábító dal birtokába
juthasson egy fiatal egyed, sok fajnál
a tanulás teszi lehetővé. Az énekesmadarak esetében az egyik gyakori
evolúciós megoldás, hogy az apa énekét tanulják meg a fiókák, ami érthetően adaptív stratégia, hiszen az apa
már „bizonyította” érdemeit azzal,
hogy egyáltalán utódai lettek.
Az ének sikerességét azonban újabban olyan mesterséges tényezők is
befolyásolhatják, mint például az
emberi tevékenységek által okozott,
csaknem folyamatos zajhatás, amely
minden, emberközelben megtelepedő madárfajra hat. A zavaró háttérzaj nem csak ember által teremtett
lehet – az amazóniai őserdőben például a rovarok keltette hangorkán
szabályozza azt, hogy milyen énekfrekvenciát fognak preferálni az ottani madarak, elkerülendő az interferenciát. Azonban leggyakrabban
mégis az antropogén zaj az, amelynek hatásait tapasztaljuk az állatvilág
akusztikus kommunikációjára nézve.
Mivel a közlekedési és ipari zaj a madárénekhez képest általában mélyebb
hangfekvésű, általános jelenségként
jelenik meg az ennek kitett madaraknál a magasabb énekfrekvenciára
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történő elmozdulás, illetve a nőstények preferenciaváltozása a magasabb hangfekvésben daloló hímek
irányába.
Amerikai kutatók nemrég azt vizsgálták, hogy a koronás verébsármány
esetében megfigyelhető-e az úgynevezett kulturális szelekció. Az énektanulás szempontjából ez azt jelentené,
hogy a fiatal hímek antropogén háttérzaj mellett olyan énekek megtanulását részesítenék előnyben, amelyeket
a zaj kevésbé fedi el, kevésbé zavar.
Ennek érdekében másfél tucatnyi hím
fiókát gyűjtöttek be a vadonból. A
fiókákat pár napos korukban szedték össze, mielőtt még az énektanulási érzékeny periódus elkezdődött volna náluk. A kismadarakat
egyesével hangszigetelt fülkékben
nevelték, ahol a 20. naptól kezdve
a madarak mintegy egyéves koráig
naponta felnőtt hímek hangmintáit

2018/44

játszották nekik vissza, napi két-két
órában. A „zajos” csoportnak az énekeket városi zajjal egyidejűleg játszották le, míg a kontroll madarak a zajt és
az énekmintákat külön-külön hallhatták. Az énekmintákban természetből
felvett verébsármánydalok szerepeltek,
mégpedig amelyeket alacsony és magas hangfekvésű hímektől rögzítettek.
Amikor a fiatal hímeknek már rögzült
a saját, kifejlett kori éneke, összehasonlították ezeket a tanító mintákban szereplő típusokkal, hogy kiderüljön, mit
tanultak a kísérleti madarak.
A „zajos” csoport madarai leginkább
a magas hangfekvésű énekeket tanulták meg, míg a kontroll madaraknál
hasonló arányt mutatott a magas és
mély énekű hímek utánzása. Vagyis
beigazolódott a kulturális szelekció
elmélete, miszerint a háttérzaj eredményes leküzdéséhez a zaj által kevésbé maszkolt énekek terjedése várható
tanulás révén az énekesmadaraknál.
További érdekes fejleményként azt is
kimutatták, hogy a zajjal párhuzamosan tréningezett fiatal hímek még a
mintaadóknál is magasabb frekvencián énekelték a tanult dalokat, fokozva ezzel a zajháttér semlegesítését. Viszont az is megfigyelhető volt, hogy
e tanult dalok minősége szegényebb
volt az eredeti mintáknál (úgy is fogalmazhatunk, hogy a tanítványok a
fizikailag megerőltetőbb részleteknél
kissé „egyszerűsítettek”). Mindez arra
utal, hogy a városias környezetben
élő énekesmadarak egyrészt eredményesen kompenzálhatnak az emberi
zavarás (zaj) ellenében, ugyanakkor
romolhat a párválasztásban szerepet
játszó udvarlási ének minősége ilyen
feltételek mellett.
Pongrácz Péter

KERESZTREJTVÉNY
A Coracias garrulus az egyik legszínpompásabb madarunk (erre
utal német neve is: Blauracke), így vonulásakor – fokozottan védett
státusa ellenére – gyakran kerül puskavégre. Ebből adódóan ez
a szalakótaalakúak rendjébe tartozó faj (vízszintes 1.) mára a
Dunántúlon és az Északi-középhegységben nem telepedik meg,
fészkelő állományai kizárólag az Alföldön találhatók meg. Hazai
becsült populációja 1100–1200 párra tehető. Kedveli a ligeterdőket, fás legelőket, melyek idős fáinak odvaiban vagy más madarak
üregeiben költ, különösen az egyik harkályfajunk (vízszintes 35.)
otthonát kedveli. Jó fejtést kívánunk!
Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 43. heti számunkban elkezdődő 18 hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek betűi – helyes sorrendbe rakva
− egy 125 éve született magyar orvos, biokémikus nevét adják
ki. A név megfejtői között az Élet és Tudomány negyedéves
előfizetését sorsoljuk ki.
VÍZSZINTES: 1. A Coracias garrulus magyar neve. 11. Tetőszerkezetben a fal hosszában fekvő tartóelem. 13. Művészi testkép. 14. Grande Raccordo Anulare (a Róma körüli 70 kilométeres
autópálya), röv. 15. Genitivus (birtokos eset), röv. 16. Betűt, jelet vés. 17. Örkény
István tűzoltó hőse (Lajos). 18. Tréfás ugratás, bizalmasan. 19. A gyökeres
változtatás híve. 21. A levegőben történő. 22. Szembetűnően nagy. 23.
Lefedés. 26. Ocsúdik, eszmél. 27. Korcsoport, röv. 28. Szintén ne. 29.
Vállalat. 30. ... keres, talál. 31. A hallottaktól meglepődő angol nem hisz
neki!!! 32. Látványosság, érdekes látnivaló, régiesen. 35. A harkály, melynek üregét gyakran elfoglalja a vízszintes 1. faja.
FÜGGŐLEGES: 1. Rajt. 2. Öltöny kabátja. 3. Mély szólam a női
kórusban. 4. Lapszélek! 5. Valakit féltve izgul. 6. ... geze; énekes-

madár. 7. Hatvan perc. 8. Hármótok közül nem ők. 9. Los ...; USA-beli
olimpiai város. 10. Állati végtag része. 12. Tíz centiliteres. 17. Nem vall
be. 18. Lekötelezett. 19. Egymásra fektetett lemezekből összeállít. 20.
Kerek síkidom része. 21. Járdaszigetet elhagy. 23. Az osztrák fővárosban él. 24. Ókori sémi nép és nyelv. 25. Virág része; pistillum. 28. ... fia;
Nemes Jeles László Oscar-díjas filmje. 30. Atlétika(i), röv. 31. Ellenőr,
röv. 33. Könyv eleje! 34. Kapuügyelet kelléke!
Múlt heti rejtvényünk megfejtése: kereknyergű patkósdenevér
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ÉT-IR ÁNY TŰ
Nagyszentmiklósi kincs
Több mint 200 éve, 1799-ben
kerültek elő a bánáti Nagyszentmiklós határában azok az
avarkori aranytárgyak, amelyek közül a fennmaradt 23
aranyedény kalandos körülmények között előbb Pestre, majd Bécsbe jutott. A szegedi
Móra Ferenc Múzeum tulajdonában van a leletegyüttes hiteles másolata, amelyet a kápolnásnyéki Halász-kastélyban
mutatnak be Puszták aranya címmel. A most nyíló tárlat
különlegessége, hogy itt láthatók először – a kiállítás tökéletes kiegészítéseként – László Gyula régész-történész professzornak a honfoglalás korát bemutató lenyűgöző szépségű eredeti grafikái, valamint Arany Jánosnak a Rege a csodaszarvasról című költeményéhez készített illusztrációi.
A ma nagyszentmiklósi kincs néven ismert páratlan lelet koráról megtalálása óta folyik a vita, az aranylelet
máig élénken foglalkoztatja a kutatókat. A kincs korának és hovatartozásának kérdése eddig három időpont
és három nép köré csoportosult: a kincs VIII. századi és
az avar művészet terméke; a kincs XIX. századi és a dunai bolgárok készítménye vagy a kincs X. századi és a
honfoglaló magyarság kiemelkedő alkotása.
A kincset először 1884-ben állították ki Magyarországon, majd a Magyar Nemzeti Múzeum alapításának
200. évfordulóján, 2002-ben volt ismét látható Budapesten. Az eredeti darabokat a bécsi Kunsthistorisches Museumban őrzik, de nem lebecsülendők a másolatok sem,
hiszen a nagyszentmiklósi kincs hű utánzatait a XX. század elején készítették az Iparművészeti Múzeumban.
A december 31-ig látható tárlaton a figyelmes szemlélő a kiállított kincsek némelyikét is felfedezheti a fantasztikus igényességgel és tehetséggel készített,
részletgazdag rajzokon.

Széljegyzetek
Háborús és pszichonanalitikus
széljegyzetek – M. Fingesten
grafikái címmel nyílt kiállítás az
Óbudai Társaskörben.
A művész az Osztrák–Magyar
Monarchia egyik cseh kisvárosából
származott, de Berlinben élt és alkotott, ám képei Prágából, Jan
Placák gyűjteményéből érkeznek.
Az 1920–1930-as évek Berlinjének egyik legismertebb
grafikusa volt, a nácik elől menekülve olasz internálótáborba került, majd onnan betegen szabadulva halt meg.
Fingesten művészetének kulcsszavai a lelki egészségtan,
erotika, politikai szókimondás, közösségvállalás, irónia,
melyek köré ez a kiállítás is szerveződött.
A tavalyi madridi életmű-kiállítás válogatott anyaga látható most Budapesten. A november 11-ig látható tárlat
érdekessége az a néhány ex libris, amelyet Fingesten magyar megrendelők számára készített.
14 0 6
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Bánsághy Nóra rovata

Festmények „kintről”
Először látható igazán átfogó,
önálló kiállítás 1956 emigrációban született vagy oda menekített képzőművészeti alkotásaiból a Műcsarnokban Emigráns magyar művészek az 1956-os Forradalomról
címmel. 1956 képzőművészete olyan, a Kádár-korszakban létrejött alkotások együttese, amelyek a forradalom
eseményeit, helyszíneit és szereplőit, valamint szellemiségét és emlékét örökítik meg – itthon és külföldön.
Az 1956-os nagy emigrációs hullámban külföldre került képzőművészek művei részben még Magyarországon készültek, és alkotóikkal együtt hagyták el az országot, más részük külföldön született, a szabad világban,
félelmek és cenzurális akadályok megléte nélkül. Ezek a
művek nehezen kutathatók, hiszen számos, a forradalmat átélő és külföldre távozó képzőművész pályája megtört, és ha születtek is művek 1956 szellemében, azok
már nem voltak elérhetőek az elmúlt évtizedekben sem
– vagy már a rendszerváltás előtt elvesztek a hazatérés
számára, mert köz-, illetve magángyűjteménybe kerültek vagy fizikailag megsemmisültek.
A Műcsarnokban látható tárlat egy éven át, 2019.
október 6-ig várja a látogatókat.

Természetes vagy műanyag?
Az Art Moments: The Universal
Sea – Pure or Plastic?! fesztivál
fókuszában a környezettudatos
gondolkodás, az újrahasznosítás,
a körforgásos gazdaság áll. Célja
az, hogy ezeket az ismert és fontosnak tartott fogalmakat közelebb hozza az emberkehez, megmutatva, hogy
mit is jelentenek valójában.
A globális felmelegedésről, a hagyományos energiaforrások szűkösségéről, környezetszennyezésről, feldolgozhatatlan szeméthegyekről vagy a krónikus vízhiányról
mindenki tudja, hogy probléma, de sokan úgy vélik,
nem érintettek. Pedig pusztán a saját létezésünkkel óriási ökológiai lábnyomot hagyunk a Földön.
A kortárs alkotások – legyenek bármely korból valók –
mindig is az adott társadalom
érzékeny lenyomatai. Egyfajta indikátorként mutatnak rá
saját jelenük problémáira, adnak képet társadalomról, gazdaságról, vallásról, kultúráról.
A Várkert Bazárban szervezett fesztivál központi
témája köré szervezett csoportos kiállítás célja egy
tablót mutat arról, miként gondolkodnak a 2010-es
évek kortárs művészei – legyenek pályájuk elején álló
fiatalok, vagy már nemzetközileg is ismert alkotók –
a mindannyiunkat érintő globális környezetszen�nyezésről. A tárlat november 21-ig látogatható.

KÖV E T K E Z Ő S Z Á M U N K B Ó L
Az értékek internete

Blockchain – jobb fordítás híján
magyarul blokklánc. Alapvetően
olyan infokommunikációs rendszer,
amely központ nélküli (decentralizált),
működése egyenrangú felek konszenzus kényszerére, valamint kriptográfiai algoritmusok használatára alapul.
A blockchain gyakorlatilag az értékek
internetjének nevezhető, mivel egyegy benne tárolt adathoz egyértelműen egyetlen tulajdonos tartozik.
Rejtélyes gombamérgezések

A Magyarországon gyakori begöngyöltszélű cölöpgombát hosszú időn
keresztül ehetőnek tartották, csak a
nyers gomba fogyasztásától tanácsolták el a gombagyűjtőket. Több esetben
azonban a kellően hőkezelt gomba is
okozott megbetegedéseket, amelyek
előfordulása és tünetei komoly fejtörésre késztették a szakembereket.
A mandarin nyelv evolúciója

Kínában évtizedek óta, az 1978-as
Nyitás Politikája, a Gaige kaifang
után fejlesztések, újítások jellemezték a korábban bezárkózott országot. Elindult a nemzetgazdaság-fejlesztési program, a termelés megsokszorozása, az iparosítás is hatalmas
léptekkel haladt előre. E változások
nem hagyhatták érintetlenül a kínai
nyelvhasználatot sem.
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1900 Budapest Előfizetésben megrendelhető az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesítőknél, www.posta.hu webshopban
(https://eshop.posta.hu/storefront/), e-mailen a hirlapelofizetes@posta.hu címen, telefonon 06-1-767-8262 számon, levélben
a MP Zrt. 1900 Budapest címen. Külföldre és külföldön előfizethető a Magyar Posta Zrt.-nél a webshopban (https://eshop.
posta.hu/storefront/), 1900 Budapest, 06-1-767-8262, hirlapelofizetes@posta.hu továbbá személyesen a postahelyeken és a
kézbesítőnél. • Megvásárolható a LAPKER árusítóhelyein. Lapunk korábbi számai megvásárolhatók a szerkesztőségben is.
Az Élet és Tudomány a Nemzeti Kulturális Alap, a Nemzeti Tehetség Program, az Emberi Erőforrások Minisztériuma,
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával jelenik meg.

Élet

A hátlapon

Azerbajdzsáni temető
Ősi (arab nyelvű) és cirill betűs vésett
sírkövek között olyan ’csónak alakú’
fejfák bújnak meg, mint amelyek
nálunk néhány évtizeddel ezelőttig
elterjedtek voltak a Nagykunságban, a Tiszaháton stb. Egyes temetőkben akadnak például a Kalotaszegre jellemző gombos kopjafákra
emlékeztető fejfák is.
Az azeri temetők azonban nemcsak
kultúrtörténeti szempontból jelentősek, hanem a rengeteg jószág (főként
zsírfarkú juh, marha, kecske, bivaly
és ló) által túllegelt tájban a természetes növényzet fajai számára is menedékül szolgálnak. A sztyeppzónában
például a csipkés gyöngyvesszőt, a
heverő seprőfüvet, a kései pitypangot
és a piros kígyósziszt csaknem kizárólag temetőkben találtuk, a lomberdők övében pedig számos orchidea,
köztük az igen ritka, kaukázusi bennszülött csinos sallangvirág is fennmaradt temetkezési helyeken (általában
tölgyfák környékén).
Erdős területeken gyakran a temetőkben találhatók a környék legöregebb és legtermetesebb fái (tölgyek,
gyertyánok, szelídgesztenyék). Már elpusztult, lábon álló és talajon heverő
fatörzsek is előfordulnak, melyek lebomlási folyamata (és ezzel kapcsolatosan élővilága) is eltérő. Nálunk effajta ’rendetlenség’ még erdőben is alig
elképzelhető, nemhogy temetőben.
Holott a holtfa rengeteg különböző
élőlénynek ad otthont és táplálékot:
gombáknak, zuzmóknak, moháknak,
hangyáknak, xilofág rovaroknak és
madaraknak (harkályoknak, nyaktekercsnek, cinegéknek, légykapóknak,
rozsdafarkúaknak). A sírkövek gyakran szolgálnak kilátóhelyül például az
egerészölyv kaukázusi alfajának vagy
az arrafelé rendszeres (nálunk annál
jobban megfogyatkozott) kis őrgébicsnek, mely fészkel is temetőkben. Az
azeri temetők leggyakoribb hüllői a
seltopuzik nevű termetes lábatlan gyík
és egy helyi zöld gyíkfaj, valamint a
mór teknős.
Kép és szöveg: Molnár V. Attila
és
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