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Miért vannak 
pettyek a 
katicákon?
Az egyik legkedvesebb bogárfajta 
egyúttal az egyik leghasznosabb is. 
De miért vannak rajta pettyek? 

A legismertebb és legelterjedtebb katicafaj-
ta a hétpettyes katica (Coccinella septem-
punctata), amely nem véletlenül vált szinte 
az egész világon a gyerekek kedvencévé. 
A  rendkívüli szépségű bogár szívesen má-
szik az emberek kezére, majd tovaröpül, 
nem csíp, nem harap, ráadásul nagyon 
hasznos. Már lárvakorában rengeteg, akár 
ezer levéltetvet is elfogyaszt, ha viszont 
nem talál mást, bármilyen apró rovarral be-
éri. A bebábozódás után már kifejlett katica-
ként folytatja a levéltetvek pusztítását, így 
az ökológiai gazdaságok előszeretettel al-
kalmazzák őket biológiai védekezésre. Szá-
mos katicafajt ismerünk (csak Magyarorszá-
gon 80-féle él), de szinte mind valamilyen 
élénk színt visel a hátán. A  feltűnő külső 
magyarázata a védekezés, ugyanis a katica 
ezzel jelez a bogarakra vadászó madarak-
nak. Íze ugyanis rossz, akár enyhén mérgező 
is lehet, így az a madár, amelyik egyszer 
megeszi, egy életre megjegyzi, hogy ehhez 
a mintázathoz egy olyan bogár tartozik, 
amelyet nem érdemes megfogni. A  katica 
más módon is védekezik, ha veszélyt érzé-
kel: halottnak tetteti magát, végső esetben 
pedig sötét színű, keserű testnedvet bocsát 
ki, amely szintén figyelmeztető lehet arra 
nézve, hogy nem jó vacsora. Az, hogy a 
pettyek száma a katica életkorát jelzi, téve-
dés, a két pettyel rendelkező példány egy-
szerűen egy másik fajhoz (Adalia bipuncta-
ta) tartozik, és a katicák egyébként sem él-
nek háromnegyed évnél tovább, ugyanis 
petéik lerakása után elpusztulnak. Az utób-
bi években egyre többen féltik a kedves 
hétpettyes katicákat a 2000-es évek elején 
Európába behurcolt sárga hátú ázsiai kati-
cabogártól (harlekinkatica, Harmonia axyri-
dis), az ugyanis ugyanolyan életmódot foly-
tat, mint hétpettyes társa, de sokkal gyor-
sabban szaporodik, így agresszív terjeszke-
désével kiszoríthatja a többi, őshonos fajt az 
élőhelyekről.
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Ofer Levy természetfotós derékig áll Sydney egyik elővárosában, Parramatta egyik parkjában a város nevét viselő folyóban, hogy 
megörökítse azt a rendkívüli látványt, ahogy egy szürkefejű repülőkutya mélyrepülésben ront rá a vízre, elhúz a vízfelszín felett, s 
hosszú nyelvével felfogja a felspriccelő vízcseppeket. Ezzel a gyors és egyben zseniális ivási technikával védi magát a pitonok és 
krokodilok támadásai ellen, amelyek a part közelében leselkednek. Ezenkívül túl gyenge is lenne ahhoz, hogy álltában oltsa szom-
ját: lábszárainak és lábfejeinek csontjai és izomzata csak arra fejlődött ki, hogy megtartsa őt, ha fejjel lefelé lóg egy fán. Járásra, 
futásra vagy állásra viszont már évezredek óta nem használja őket, így kénytelen repülés közben inni.

MIÉRT ISZNAK A REPÜLŐKUTYA-FÉLÉK 
A LEVEGŐBEN?

   Vannak olyan állatok,  
               amelyek soha  
                 nem alszanak?

Hogy miért és hogyan alszanak az élőlények,
még mindig nem teljesen felderített 
terület. Biztosnak tűnik azonban, hogy
az alvás az állatok számára is fontos 
a túlélés szempontjából. 

Az alvás mennyisége és mélysége azonban nagyon 
különböző lehet. Igen alacsony alvásigényű állat 
például az okapi. A rejtőzködő zsiráfféle a közép-af-
rikai őserdei régióban él, és egyszerre mindig csak 
30 percet alszik, hat óra alatt összesen négy vagy öt 
alkalommal. Az Észak-, illetve Közép-Amerikában 
őshonos, de Európában is megtalálható ökörbéka 
viszont állítólag tartósan is jól bírja alvás nélkül. Tu-
dományosan még nem tisztázott, hogy ez hogy le-
hetséges.
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Igazi szőke haja csak minden ötvenedik embernek van. Gyermek-
korban azonban ennél sokkal nagyobb a szőkék aránya. 

A legtöbb szőke gyermek haja idővel besötétül, és barnává válik. Hajszí-
nünket öröklött információk határozzák meg. A felelős gének szállítják az 

információt a hajhagymákhoz, amelynek hatására a feomelanin és az 
eumelanin pigmentek termelődnek. Ahhoz, hogy a genetikailag meg-
határozott szín érvényesülhessen, a megfelelő géneknek bizonyos át-
alakuláson kell keresztülmenniük, ennek pontos mechanizmusa 
azonban még ismeretlen. Szemmel láthatóan az időfaktor játssza a 
kulcsszerepet, ugyanis a szőke egypetéjű ikrek esetében is mindkét 
egyed ugyanabban az időszakban barnul be. A kora gyermekkori haj-
színváltozást gyakran követi egy második sötétülési szakasz pubertás-

korban, ami egészen a negyvenedik életévig elhúzódhat. Feltételezé-
sek szerint ez a késői sötétülés hormonális okokra vezethető vissza. Az 

állatoknál is megfigyelhető, hogy a bundájuk idővel egy árnyalatnyival 
sötétebbé válik. Számos dolog arra mutat, hogy ez szintén hormonok által 

irányított folyamat. Ha például egy hím zsiráf a csordájában domináns státus-
ra tesz szert, barna foltjainak árnyalata sötétebb lesz. 

HÁNY GYERMEKE SZÜLETHET EGY CSALÁDNAK?

Egy férfinak szinte tetszőleges számú gyermeke születhet, 
feltéve, hogy nem híve a monogámiának, a nők esetében azonban 

a biológiai tényezők korlátozzák a szülések számát.

A terhesség és a gyermekszülés nem csak a bűvös kilenc hónap és a szoptatás idejére veszi igénybe a 
nők szervezetét, a szülés után minimum 6-9 hónapra van szükség, amíg a szervezet regenerálódik. Nem is 
olyan régen a hagyományos paraszti családokban gyakori volt, hogy 10-15 gyermek született, sőt nem példa nél-
küli a 25 gyermek sem, amelyet egy csömöri családnál jegyeztek fel az 1800-as évek második felében. A rekorder azon-
ban az az orosz asszony, aki 27 szülés alkalmával összesen 69 gyermeket hozott a világra. Minden terhessége ikerterhesség 
volt, 16 alkalommal ikerpárokat, hét alkalommal hármas ikreket és négy alkalommal négyes ikreket szült. Az ikerszületések 
nagy számához vélhetően az apa génjei is jelentősen hozzájárultak, ugyanis felesége halála után újra megnősült, második felesé-
gének 18 gyermeke született, köztük hat ikerpár és két hármas iker. 

Miért	sötétül	be	idővel	a	gyerekek	haja?
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Emlékszik rá, hogy mit ebédelt 1997. február 6-án? 

Vagy emlékszik, hogy milyen cipőt viselt 1989. no-

vember 5-én? Valószínűleg nem, ami teljesen normá-

lis. Vannak azonban olyanok, akik az összes hasonló 

kérdésre helyes választ tudnak adni. Különböző kutatások azt mutatják, hogy a legtöbb ember még az 

elmúlt hét étkezéseire és más apróságaira sem tud visszaemlékez-

ni. Annál is inkább bámulatos, amire egy kevesebb mint száz fős cso-

port képes. Ők HSAM-szindrómában szenvednek (Highly Superior 

Autobiographical Memory), amit hipermnéziának is hívunk. A hiperm-

néziások életük tetszőleges napjának csaknem minden apróságára 

emlékeznek, legyen az időjárás, a napi hírek, a ruházat, a beszélgetések 

vagy a tv-műsor. Ezek az emlékezetbajnokok villámgyorsan, erőlködés 

nélkül hívnak elő minden apró részletet a memóriájukból. Igaz, hogy el-

sősorban önéletrajzi adatokat képesek felidézni, vagyis azt, amit saját ma-

guk éltek át. A HSAM-szindrómát csak 2000-ben fedezték fel egy brit háziasszony, Jill 

Price esetén keresztül. Időközben nemzetközi agykutatók további szemé-

lyeket találtak, akik ezzel a szokatlan adottsággal rendelkeznek. A tudósok 

jelenleg azt vizsgálják, hogy mi lehet az oka annak, hogy az ő agyuk más-

ként működik, illetve azt, hogy az eddigi felismerésekből profitálhatnak-e 

majd az emberiség nagyobbik felét kitevő „felejtősek” is, például felhasznál-

hatók-e az eredmények a fejsérülést szenvedettek vagy agyvérzésen áteset-

tek rehabilitációjában. Az illusztris memóriacsoport egyik tagja az amerikai 

színésznő, Marilu Henner is (Perfect, L. A. Story), aki még 18 hónapos korá-

ból is képes számtalan dologra visszaemlékezni. Hogy ez áldás vagy átok? 

Hennert idézve: „A memóriám uralja az életemet. Egyrészről nagyon meg-

nyugtató, hogy képes vagyok mindenre emlékezni. A  szakmámban ez 

rendkívül sokat segít. Problémát jelent viszont, hogy semmit sem tudok 

elnyomni magamban, hogy a rossz eseményekre is mindig emlékszem, 

s az annak megfelelő érzések is mindig feltámadnak.”

Vannak	olyanok,	akik	nem	tudnak	felejteni?
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HÁNY NÉGYZETMÉTER EGY HOLD?
A hold az egyik legrégebbi területmértékünk, modern formáját 
sok helyen még ma is használják. A honfoglalás előttről származó 
mértékegységünk eredetileg az egy ekével egy nap alatt felszánt-
ható terület méretét jelölte. Ennek megfelelően több változata is 
volt, nagyjából 3500-4300 m2-nyi földet értettek alatta. Használatát 
fokozatosan a más felhasználású földterületekre is kiterjesztették, 
majd a kisebb, osztrák eredetű négyszögöl területegységgel össz-
hangban kváziszabványként használták, így egy bécsi hold 1600 
bécsi négyszögölből állt, ami ma 5755 m2-nek felel meg. A hold és 

négyszögöl csak azért nem kopott ki a használatból, mert a szántó-
területek és telkek mérete a legtöbb helyen mind a mai napig őrzi 
az eredeti mértékek szerinti felosztást. Gyakran az építési telkek 
területe is holdnyi egységeken alapul, a hold negyedelésével, nyol-
cadolásával alakultak ki a 400 vagy 200 négyszögöles (kb. 1440 és 
720 m2-es) házhelyek. Épp ezért még a metrikus rendszer 1960-as 
hazai bevezetés után, egészen 1972-ig a bécsi holdnak megfelelő 
katasztrális (kataszteri) holdat alkalmazták a földhivatalokban is, 
csak utána tértek át a négyzetméter-alapú nyilvántartásra. 

Mi az a Kármán-féle 
örvénysor?

A NASA Aqua nevű műholdja ké-
szítette azt a felvételt, amelyen a 
csendes-óceáni Socorro-sziget mö-
gött Kármán-féle örvénysor alakul ki. 
De mi is ez pontosan?

Kármán Tódor a Budapesti Műszaki Egyetem el-
végzése után 1906-ban Németországba utazott, 
hogy a Göttingeni Egyetemen folytathassa elsősor-
ban aerodinamikával és hidrodinamikával kapcsolatos 
tanulmányait. Miután megszerezte doktori diplomáját, 
bekapcsolódott az egyetem egyik kutatási programjába, 
amelyben a Zeppelin léghajógyár megbízásából készítettek egy 
aerodinamikai vizsgálatokra alkalmas szélcsatornát 1911-ben. Kár-
mán a szélcsatornában folytatott kísérletekben figyelt fel először arra a je-
lenségre, hogy súrlódó közegbe helyezett nem kifejezetten áramvonalas testek 
mögött forgó örvények alakulnak ki. A test szélein ugyanis egymással ellentétesen 
forgó örvények jönnek létre, amelyek egy bizonyos áramlási sebesség meghaladása esetén 
leválnak, és a mozgó közeggel haladnak tovább. Kármán megvizsgálta és matematikailag leírta a je-
lenséget, megállapította, hogy az örvények a perdületmegmaradás alapján jönnek létre és követik egymást fel-
váltva. A leváló örvények a közeg belső súrlódása miatt fokozatosan elenyésznek, így idővel eltűnik a jellegzetes mintázat. 
Az örvények leválása az örvényt keltő testre is hatással van, a nyomáseloszlás megváltozása oldalirányú erőket ébreszt, amelyek rez-
gésbe hozhatják a testet. Ez az oka, hogy a kifeszített huzalok bizonyos szélsebesség esetén egy adott frekvencián hallható hangot 
adnak, vagy annak, hogy láthatóan rezgésbe jönnek. Ilyenkor a rezgés frekvenciája egybeesik a test saját frekvenciájával, aminek 
káros hatásai is lehetnek. Egy épület vagy tartóelem berezgése odáig is fajulhat, hogy az adott esetben összeomlik vagy eltörik.
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Évente akár 200-300 emberéletet is 
követel a bolíviai La Paztól Coroicóig tartó 
65 kilométeres útszakasz.
Az út azon kevés kapcsolat egyike, amely összeköti az Amazo-
nas őserdejét Észak-Bolíviával, így veszélyessége ellenére még-
is sokan kénytelenek használni. A 4600 méteres magasságban 
kígyózó utat az 1930-as években építtették paraguayi foglyok-
kal. Egyes szakaszokon mindössze 3,2 méter széles, másokon 
veszélyesen meredek, és az utazókat szinte mindenhol kőomlá-
sok és sárátfolyások fenyegetik. A sokszor esős-ködös idő pedig 
borzasztó látási viszonyokat eredményez. Jellemző szabály, hogy 
az autóknak a Bolíviában megszokottól eltérően bal oldalon 
kell haladniuk, hogy a sofőrök jobban lássák, mennyi hely van 
még a jármű kereke és a szakadék széle között. 

MELYIK A VILÁG  
LEGVESZÉLYESEBB  
ÚTJA?

Először egy norvég felfedező, Fridtjof Nan-
sen számolt be arról, hogy észak-szibériai 
Nordenskiöld szigetvilág közelében hajóz-
va, valamilyen ismeretlen okból lelassult és 
nehezen irányíthatóvá vált hajója. 

A felfedező egy rejtélyes erőről beszélt, ami mintha visz-
szafogta volna a haladást. Az eset 1893-ban történt, azó-
ta többen foglalkoztak a holtvíz-jelenséggel, de részle-
tes tudományos vizsgálatokat csak a közelmúltban vé-
geztek a témakörben. Az már eddig is ismert volt, hogy 
két különböző fajsúlyú (pl. sós tengervíz és a beleömlő 
gleccserolvadékból származó édesvíz) rétegződése okoz-
za a jelenséget, de csak a legújabb kutatások derítettek 
fényt arra, hogy a két folyadék határfelületén keletkező, 
normál körülmények között teljesen láthatatlan hullámok fogják 
vissza a vízfelületen haladó hajó sebességét. A hajó gyakorlatilag 
egy vele együtt haladó, de folyamatosan növekvő méretű és se-
bességű hullámot hoz létre a víz alatti határfelületen, amelynek 
hullámvölgye idővel beéri a hajót, majd annak mozgási energiáját 

felhasználva törik meg. Ilyenkor jön létre a Nansen által leírt hirte-
len sebességvesztés. A kutatók által felületközelinek nevezett hullá-
mok vizsgálata elsősorban a tengeráramlatok, illetve a szennyező-
anyagok elkeveredésének jobb megismerésében játszhat szerepet. 
A képen a norvég felfedező hajója, a FRAM látható.

Mi	az	a	holt	víz?
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TUDTA-E?  GASZTRONÓMIA

A répa szó hallatán mindenki a sárgarépára 
gondol, esetleg a fehérre, de pirosra, lilára, 
citromsárgára kevesen. 
Az eredetileg számtalan színben és formában növő répá-
ból csak a 17. században nemesítették ki holland kertészek 
a magas béta-karotin-tartalmú hosszúkás, narancssárga 
változatot, amely aztán az egész világon elterjedt. Létezik 
azonban számos más változata is, amely a színezőanyagá-
tól függően különféle hasznos tápanyagokban bővelkedik. 
A  piros fajták színét például a paradicsom színezőanya-
gaként is ismert hasznos antioxidáns, a likopin adja, a sár-
gákban pedig xantofillok találhatók.

Lehet	piros	is	a	répa?
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A tartósított élelmiszereknek is lejár egyszer a 
szavatosságuk, de akad azért olyan is, ami több 
mint 60 év után is fogyasztható marad.

Egy hús- vagy gyümölcskonzerv esetében nem biztos, hogy ér-
demes lenne több évtizedes tárolással próbálkozni, de egy 1948-
as disznózsírkonzerv alaposan rácáfolt eredeti lejárati dátumára. 
A konzervet egy német férfi kapta 1948-ban Rostock közelében 
egy amerikai segélycsomag részeként, de amikor friss volt, nem 
használta fel, utána meg már régiségként tekintett rá, és saj-
nálta kidobni. 64 év elteltével döntött úgy, hogy megpró-
bálja felbontani, de nem az evéssel kezdte, hanem elvitte 
egy élelmiszerbiztonsági laborba, hogy szakvéleményt 
kérjen róla. A vizsgálat megállapította, hogy bár állaga ke-
mény lett, vesztett eredeti ízéből és illatából, de teljes mér-
tékben fogyasztható maradt. 

Az utóbbi években nálunk is egyre 
népszerűbb a sörből és citromléből 
vagy más savanyú üdítőből kevert 
rad ler nevű ital. De kinek jutott először 
eszébe limonádét keverni a sörbe?

A legenda szerint 1922-ben egy Franz Xaver Kug-
ler nevű kocsmáros alpokbeli fogadójában ké-
szült először laza, citromos sör, mégpedig azért, 
mert a fogadó sörkészletei a legforróbb júniusi 
napokban vészesen megcsappantak, és a kocs-
máros attól tartott, hogy nem tud mit inni adni 
a nagy számban arra kerekező biciklistáknak és 
a túrázóknak. A  még meglévő sört így felöntöt-

te fele-fele arányban szénsavas cit-
romlével, és elnevezte az egészet 
radlernek, azaz „biciklis”-nek. Az ital 
nagy sikert aratott, ettől fogva rend-
szeresen keresték a kerékpárosok 
és a természetjárók, ugyanis 2-3%-
os alkoholtartalmánál fogva nem 
fenyegetett a berúgás veszélyével, 
savanykás-kesernyés íze viszont 
remekül frissített. Ma a klasszikus 
limonádés recept mellett narancs-, 
grépfrút-, bodza- vagy málnás ízesí-
téssel is kapható, sőt alkoholmentes 

változata is népszerű. 

Időnként a legdrágább borral is előfordul, hogy 
a parafa dugóján dohos szagot, magán a boron 
pedig kesernyés ízt lehet érezni. A dugós bor fo-
gyaszthatatlan, de mi okozza a jelenséget?

A háttérben egyes penészgombafajták állnak, amelyek termé-
szetes módon élnek a paratölgyerdőkben. E gombák 
klórvegyületekkel táplálkoznak, anyagcseretermé-
kük pedig a TCA nevű vegyület (2,4,6-triklóra-
nizol), amely már nagyon kis mennyiség-
ben is képes tönkretenni a bor ízét. 
A gombák azonban a feldolgozás 
és a tárolás során is bejuthatnak 
a parafába, illetve a már kész 
dugókba. A  táplálkozásukhoz 
szükséges klórral pedig a fel-
dolgozás, a mosás vagy a szál-
lítás során kerülnek kapcsolatba, 
ugyanis nagyon sok célra használnak 
klóralapú tisztítószereket, de sok helyen a mosásukhoz használt 
ivóvizet is kis mennyiségű klórral kezelik. Ezenkívül más gombák 
is tönkretehetik a bort, de azt, hogy az egyes dugók fertőzöttek-e 

vagy sem, csak a palack kibontása után lehet megtud-
ni. Ma már léteznek vegyszeres és mikrohullámú 

fertőtlenítési eljárások, amelyekkel a dugókat 
a felhasználás előtt kezelik, de ezek a módsze-
rek jellemzően csak a drágább, magasabb mi-
nőségű borok számára nyújtanak védelmet, 
ugyanis az így kezelt dugók ára is magasabb.

KI KÉSZÍTETT 
ELŐSZÖR	RADLERT?

MITŐL	LESZ	DUGÓS A BOR?

Meddig	áll	el	egy	konzerv?
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Régi szólásaink közül viszonylag ritkák azok, 
amelyek közvetlenül egy irodalmi műből 
származnak. Ilyen az „otthagy csapot, papot”, 
amit akkor mondunk, ha valaki hirtelen ötlettől 
vezérelve otthagyja munkáját vagy fontos 
dolgait, és elmegy. 
Forrását Petőfinél kell keresnünk, mégpedig a Csokonai című 
versben. A különleges tájékozottsággal rendelkező kitűnő köl-
tőt, Csokonai Vitéz Mihályt derűs, életszerető emberként is meg-
őrizték a mendemondák, amelyek egyike arról szól, hogy egy eset-
ben pap barátjánál vendégeskedett, onnan ment át a szomszédba, 
boroshordóhoz való csapot kérni kölcsön, de egy lakodalom kö-
zepébe csöppenve megfeledkezett róla, hogy pap barátját ott 
felejtette a pincében, a hordó lyukára szorított kézzel. Petőfi a 
versben ekképp írja le a történetet: És ím az étel és bor mellett / És 
a zenének hanginál / Csapot, papot, mindent felejtett / Csokonai 
Vitéz Mihály. A vers utolsó előtti sorából alakult ki mondásunk. 

Ha több dolgot egy fáradsággal, 
egymással összekötve viszünk véghez, 
gyakran mondjuk rá, hogy egy füst 
alatt végzünk vele. 
Jelentése a parasztházak konyháiba visz minket vissza, 
ahol sokszor nem is volt kémény, vagy ha már volt is, 
a begyújtás, a főzéshez való tűzgyújtás mindenképp 
sok vesződséggel, füsttel járt. A parasztasszonyok így 
már csak a célszerűség miatt is igyekeztek egy be-
gyújtás alkalmával, egy füst alatt minden szükséges 
dolgot megfőzni. Az egy házban lakó, közös konyhát 
használó asszonyok is igyekeztek, ha nem is egyszer-
re, de egyszeri begyújtással elvégezni főznivalóikat. 
Így csak egyszer kellett összefüstölni a konyhát.

OTTHAGY CSAPOT, PAPOT

EGY FÜST ALATT

Honnan	ered?

Honnan	ered?

A rendkívül dallamos hangzású hawaii nyelv ábécéje 
mindössze 12 betűből áll.
A szigetcsoport fő szigetét James Cook fedezte fel 1773-ban, akit a benn-
szülöttek először egyik istenük reinkarnációjának hittek, de később egy 
félreértést követő összetűzésben megölték és feldarabolták. A bennszü-
löttek nyelvének leírását lehetővé tevő ábécét a szigetre érkező misszio-
náriusok hozták létre, abban öt magánhangzó (A, E, I, O és U) és hét mással-
hangzó (H, K, L, M, N, P, W) található. A nyelv nem nélkülözi az igen hosszú 
szavakat, így a világ egyik leghosszabb nevű állataként a sziget partjainál 
élő Humuhumunukunukuapua’a nevű halat tisztelhetjük.

Melyik	nyelvben	van	
a	legkevesebb	betű?
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Az olasz quarantina (negyvenes) 
szóból, mégpedig azért, mert az 1300-as 
évek másodikfelében terjedő fekete-
pestis idejében, Velencében negyven 
napig tartották elkülönítve a pestis-
gyanús vagy a fertőzött területekről 
érkező hajósokat, figyelve, hogy nem 
tör-e ki rajtuk a fertőzés. 
A betegséget sokszor a hajók által szállított áruk-
kal hurcolták be, de a pestis maximum 10 napos 
lappangási idejét figyelembe véve a negyvennapos 
periódus elégnek bizonyult. A karantén intézmé-
nyét egyre több helyen alkalmazták, de központi, 
törvényi intézkedéseket először csak a 17–18. szá-
zadban hoztak, amelynek hatására, ha lassan is, de 
sikerült a pestist jelentősen visszaszorítani. Az 
óvintézkedések ellenére Velencében, 1630-ban 
mégis a lakosság mintegy harmadát elpusztító pes-
tisjárvány ütötte fel a fejét, amelynek áttételesen a 
gyönyörű Santa Maria Della Salute templomot kö-
szönhetjük. A város vezetősége ugyanis a fogadal-
mi templom építésével adott hálát Máriának, hogy 
elűzte a városból a pestist. 

HONNAN SZÁRMAZIK 
A KARANTÉN SZÓ?


