
Van két réginek mondható autóstérképem, 
az egyikkel Romániában, a másikkal pedig Eu-
rópában tájékozódom kisebb-nagyobb sikerek-
kel immáron tizenöt éve. Inkább kisebbekkel, 
ezért gondoltam, veszek két újat, hátha segí-
tenek a sokszor lehetetlennek tűnő eligazodás-
ban. Tudom, rögtön rávágják, milyen maradi 
vagyok, a világ már az online útvonalterve-
zőknek, autóba szerelhető digitális kütyüknek 
áll – de hát igen, szeretem kézben tartani a 
dolgokat. A mostani vásárt viszont megbán-
tam. Kiterítettem a régieket az újak mellé, 
és elméláztam: az európain jó pár új sárga 
és piros vonalat fedezhettem fel. Mondtam 
is, ez igen, új ösvények tárultak elém, van hol 
haladni, csak legyen mikor és miből. A román 
viszont, hát abból kár volt frisset venni, hisz 
azon semmi változás, de hát ezt másképpen 
is érezzük: itthon 300 kilométerre, például 
egy Udvarhely–Giurgiu távra átlagosan 5 
órát számolok, melyből egy-egy óra átvergődni 
a hegyen és a fővároson, ha viszont átugrok a 
határon, és nem délnek tartok – erre most ne 
térjünk ki, hogy miért –, jobb esetben az öt a fe-

lére csökken. Egy Bécs–Innsbruck táv az előbbi 
közel kétszerese, és öt óra alatt letudható. Össze-
esküvés-elméleteket szövögetve úgy gondolom, 
ezen jelentős különbség mögött valamilyen ala-
posan átgondolt országimázs és városmarketing 
fogás állhat: olyan kevés turista látogat ebbe az 
országba, hogy azokat tisztes módon meg kell 
becsülni. Ha már idejöttek, nehogy csak úgy át-
utaznának rajtunk, időt kell biztosítani nekik, 
hogy élvezhessék a látnivalót. Tele kell szórni az 
országot 30-as és 50-es táblákkal, a főbb látvá-
nyosságok előtt pedig gödröket kell elhelyezni, 
érezze, hogy izgalmas, kalandos helyeken jár. 
Mindez ugyanakkor több vendégéjszakát, több 
eladott árut és szolgáltatást is jelent nekünk – 
virágzik hát a Land of choice. Az osztrákok 
ránk gondolhattak, mikor az „Austria. Végre!” 
vagy a „Megérkeztél” szlogeneket kitalálták. 
Mi is írhatnánk ilyeneket: „Megérkeztél, de 
hogyan!” vagy „Végre megérkeztél!”. Tény, hogy 
számomra nincs többé belföldi kalandozás, 
csak a legközelebbi reptérig, elég volt a hazai 
kínrándulásokból. Ja, és ugyanitt eladó két alig 
használt térkép. 
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Várunk minden olyan lencsevégre kapott fo tót, 
amely véle ményük sze rint el tér a megszokott lát
ványtól, hír   érté kű vagy sa játos szemszögből láttat
ja a világot. Névvel ellá  tott fény  ké  pe iket és a java
solt kép alá írást a benedek.eniko@har  gitanepe.ro 
email cím re vagy szer kesz tőségünk postai cí  mére 
(530190 Csíkszereda, Szent  lélek utca 45. szám) 
várjuk. 

*
A fotót Csíki Boglárka, a Hargita Megyei Művészeti 
Népiskola fotó szakának elsőéves diákja készítette.
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Kínrándulások 
     villanás n Máthé  László Ferenc

Túlnyomóan derült idő lesz, csupán kevés fátyol-
felhő zavarhatja a napsütést, csapadék nem valószínű. 
A melegfrontokra érzékenyeknél átmenetileg fejfájás, 
nyugtalanság, rossz közérzet jelentkezhet, ingadoz-
hat a vérnyomás. Ügyeljünk a folyadékpótlásra! 
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A londoni Természettudományi Múze-
umban ritkaságszámba menő félig hím, 
félig nőstény lepke bújt ki egy bábból.

A rovar középvonalában futó csík jelenti a 
válaszvonalat a fekete hím és a színesebb nőstény 
fél közt. A ritka alak úgy jön létre, hogy az ivari 
kromoszómák a megtermékenyítés közben nem 
válnak el egymástól. A kikelő lepkék mindössze 
0,01 százaléka günandromorf – ez a tudományos 
kifejezés e furcsa aszimmetrikus lényekre.

Érthető tehát, hogy a múzeum lepkésze, 
Luke Brown mennyire megörült a hírnek. A 
kutató első lepkeházát hétévesen építette, azóta 
több mint 300 ezer lepkét keltetett ki. Ez a pél-
dány a harmadik günandromorfja – közölte a 
BBC hírportál (www.bbc.co.uk).

Nemcsak a két szárny különbözik egymás-
tól, hanem a lepke egész teste kettéosztott. Ivar-
szervei is megfeleződtek, még csápjainak hossza 
is különbözik. A kettős nemű lepke a pillangó-
félék családjába tartozó ázsiai Papilio memnon 
faj képviselője. Mivel három és fél hetesen már 

középkorúnak számít, a közönségnek csak ke-
vés ideje maradt élőben megcsodálni, mielőtt a 
múzeum gyűjteményébe kerül.

Bár ritka jelenség, a günandromorfia nem 
kizárólag a lepkéknél fordul elő: a nemek keve-
redését egy egyeden belül már megfigyelték rá-
koknál, pókoknál és tyúkoknál is. Valószínűleg 
sokkal többször fordul elő a természetben, de 
nehéz felfedezni az olyan fajok esetében, ame-
lyeknél a két nem külseje hasonló.
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