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Testvérlapunk, a Természet Világa idén is meghirdette 
Diákpályázatát, a korábbi évekhez képest néhány ponton 
módosított pályázati felhívásával. A pályázaton indulhat 
bármely középfokú iskolában a 2018/2019-es tanévben ta-
nuló vagy végző diák, határainkon belülről és túlról. 
A pályázat terjedelme 8000–20 000 betűhely (karakter-
szám, szóközökkel együtt), tetszőleges számú illusztráci-
óval. A kéziratot három nyomtatott példányban kérjük. 
A nyomtatott változattal együtt a pályázatot CD-n (vagy 
DVD-n) is kérjük megküldeni, a szöveget Word formá-
tumban, a képeket, ábrákat külön fájlban ( JPG vagy TIFF). 

Alapvető követelmény, hogy a cikkek olvasmányosak, 
stilisztikai és helyesírási szempontból kifogástalanok legye-
nek. Kérjük a felkészítő tanárokat, szíveskedjenek e tekin-
tetben is útmutatást adni tanítványaiknak. Ne feledjék, 
hogy a diákpályázat cikkírói pályázat is, ezért a dolgozato-
kat úgy kell megírni, hogy annak tartalmát a természettu-
dományok iránt érdeklődő, de a témában nem járatos 

olvasók is megértsék. A pályamunkák végén kérjük a fel-
használt irodalmat és forrásmunkákat megjelölni. A szó sze-
rinti idézetek forrásának fel nem tüntetése etikai vétség, és 
a dolgozatnak az értékelésből való kizárásával jár.

A pályázatnak tartalmaznia kell készítője nevét, lakcí-
mét, e-mail címét, telefonszámát, iskolája pontos címét 
irányítószámmal együtt, valamint felkészítő tanára ne-
vét és elérhetőségét. A helyi (iskolai) fordulón továbbjutó 
dolgozatok benyújtásának (postai feladásának) határide-
je mindegyik kategóriában 2018. december 7. A pályá-
zat beadható személyesen (1088 Budapest, Bródy Sándor 
utca 16.), vagy postán (1444 Budapest, 8. Pf. 256.). 

Pályázati kategóriák: Természettudományos múltunk fel-
kutatása és a kultúra egysége; Önálló kutatások, elméleti ösz-
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 
munkáját is értékes jutalmakkal ismeri el.

A részletes kiírás megtalálható a folyóirat honlapján s a 
nyomtatott Diákmellékletben több alkalommal is.

A SzerkeSztőSég

Kedves Olvasónk!
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megváltozik. Ezek a folyamatok végső 
soron komoly változásokat idézhetnek 
elő a sejtek és így a szervezet működésé-
ben is. A kutatók ezúttal azt vizsgálták, 
hogy milyen fehérjék foszforilálódása 
jár együtt az alvásigény növekedésé-
vel, és ehhez különböző alvásnyomás 
alatt álló egerek agyának fehérje-
tartalmát vetették össze. A vizsgá-
latokhoz a mutáns egértörzs mellett 
alvásdeprivált egereket és normális, 
kipihent egereket is használtak. 

Nagyjából 300 olyan foszforilált fe-
hérjét mutattak ki, amiknek a meny-
nyisége eltért ezekben a csoportok-
ban. További elemzések alapján ezek 
közül 80 mennyisége a mutáns vagy 
alvásdeprivált állatokban jelentősen 
magasabb volt, ezek a fehérjék tehát 
fontosak lehetnek az alvásnyomás ki-
alakításában. A 80 fehérjéből 69 az 
idegsejtek kapcsolatainak kialakí-
tásában és a kommunikációjukban 
játszik fontos szerepet. További vizs-
gálatokkal azt is kimutatták, hogy 
ezen fehérjék nagy részét a korábban 
említett enzim foszforilálja.

Ezek alapján tehát úgy tűnik, hogy 
az ébrenlét során az idegrendszer mű-
ködése közben felgyülemlő adenozin 

Altató molekulák

Az alvást a napszaki ritmuson 
kívül más tényezők is szabályoz-
zák. Erre mutat az a tény, hogy 
az ébren töltött idő növekedésével 
növekszik az ember alvásigénye. 

Az alvásmegvonás utáni alvás több 
tekintetben különbözik a normális al-
vástól: például az agyhullámok elem-
zése alapján mélyebbnek mondható és 
időtartamát tekintve hosszabb is, bár 
az időtöbblet nem éri el a kihagyott 
alvás idejét. A jelenség hátterében 
feltehetőleg valamilyen anyag vagy 
anyagok felhalmozódása állhat, ez a 
megoldás tűnik a legegyszerűbbnek 
az ébren töltött idő „mérésére”.

A kutatók már a XX. század eleje 
óta igyekeznek feltárni ezen anya-
gok kilétét. Ide tartozik például az 
adenozin nevű vegyület is. Ez az 
anyag a sejtek működéséhez szükséges 
energia előállítása során keletkezik, az 
ébrenlét alatt folyamatosan fokozó-
dik mennyisége, és például a koffein 
élénkítő hatása is az adenozin által ak-
tivált jelátviteli folyamatok gátlásával 
magyarázható. Mindezeken felül né-
hány éve egy japán kutatócsoport ki-
mutatta, hogy egy fokozott alvásigé-
nyű egértörzs tagjaiban egy olyan gén 
mutálódott, ami szintén az adenozin 
szignalizációjában fontos. A kutató-
csoport egy új tanulmányban további 
részleteket tárt fel az adenozin és az 
alvásigény kapcsolatáról.

A fokozott alvásigényű egerek mu-
táns génje egy ún. foszforiláz enzimet 
kódol, ami az adenozin felszabadulásá-
nak hatására aktiválódik. Az ilyen en-
zimek más fehérjéket foszforilálnak, 
ami egy olyan kémiai módosítás, 
melynek hatására a módosított fehér-
jék működése az esetek nagy részében 

hatására aktiválódó enzim olyan fehér-
jéket módosít, amelyek nagyrészt az 
idegsejtek kommunikációjában vesz-
nek részt. Ez hatással lehet az idegsejtek 
közti kommunikáció hatékonyságára, 
aminek szerepe lehet a fáradtság tüne-
teinek létrehozásában. Ez a folyamat 
a hosszabb alvásmegvonás hatására 
jelentkező disszociatív tünetek kiala-
kításában is fontos lehet, ilyen tünetek 
például a téveszmék és a hallucinációk. 
Érdemes lehet még kiemelni, hogy az 
érintett gének és fehérjék működésbeli 
különbségei az alvásigény egyéni kü-
lönbségeit is magyarázhatják.

ReichaRdt RicháRd

Identitászavar

A csillagászok meglepően erős 
mágneses mezővel rendelkező, 
bolygóméretű objektumot azo-
nosítottak mintegy 20 fényév-
re a Földtől.

A szakemberek az amerikai  
Nemzeti Tudományos Alap 

VLA (Very Large Array) elnevezésű 
rádióteleszkóp-hálózatának segítsé-
gével találtak rá az égitestre, amely 
több mint egy tucatszor nagyobb tö-
megű, mint a Jupiter, és meglepően 
erős mágneses térrel rendelkezik. 

„Az objektumot valahová a bolygók 
és a barna törpék közé lehetne beso-
rolni, és olyan meglepetéseket hordoz, 
amely segíthet a világűr egyes mágneses 
folyamatainak jobb megértésében” – 
mondta Melodie Kao, a Caltech és az 
Arizonai Állami Egyetem kutatója, a 
tanulmány első számú szerzője.

A barna törpe típusú égitestek túl 
nagy tömeggel rendelkeznek, hogy 
bolygónak tekintsük őket, viszont 
nem elég nagyok ahhoz, hogy meg-
indulhasson bennük a hidrogén-hé-
lium magfúzió, ami valódi csilla-
gokká tenné őket. A barna törpék 
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Az alvás szabályozásának modellje: a napszaki ritmuson kívül, az ébrenlét során egyre 
növekvő alvásigény is befolyásolja az alvás bekövetkezését (FORRÁS: WWW.SLEEPSCIENCE.AT)
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napszelek között fellépő kölcsönhatás 
kelti. A barna törpék és a hozzájuk 
hasonló égitestek esetében azonban 
közeli csillag híján nem beszélhetünk 
napszélről. Arról, hogy az újonnan fel-
fedezett objektum esetén mi kelti mégis 
az erős fényjátékot, csak találgatások lé-
teznek. A legelfogadottabb elmélet sze-
rint valószínűleg egy bolygó vagy hold 
keringhet az égitest körül, és ez okoz 
zavart a mágneses mezőben, akárcsak a 
Jupiter és holdja, az Io esetében.

A meglehetősen furcsa égitestet 
koordinátái alapján a kutatók a SIMP 
J01365663+0933473 névvel illették, ám 
az egyszerűség kedvéért a továbbiakban 

létezéséről szőtt elméletek először az 
1960-as években láttak napvilágot, 
viszont egészen az 1990-es évek kö-
zepéig kellett várni, hogy akár egyet 
is felfedezzenek. A csillagászok kez-
detben úgy gondolták, hogy ezek a 
furcsa objektumok nem bocsátanak ki 
rádióhullámokat, de 2001-ben a VLA 
rácáfolt erre a feltételezésre.

A további vizsgálatok azt is meg-
mutatták, hogy az ilyen objektu-
mok közül néhányan erős sarki 
fénnyel rendelkeznek, hasonlóan 
a Naprendszer óriásbolygóihoz. 
A Földön tapasztalt sarki fényjelen-
séget bolygónk mágneses tere és a 

SIMP-ként fog szerepelni. Az erede-
tileg 2016-ban detektált égitestet négy 
másik társával együtt vizsgálták a ku-
tatók a VLA segítségével, hogy többet 
tudjanak meg a mágneses terek és a 
hasonló hőmérsékletű objektumok 
rádiókibocsátásának működéséről. 
Mivel a barna törpe típusú égitestek 
tulajdonságait nem egyszerű megha-
tározni, ezért először az objektumot a 
többihez hasonlóan ugyancsak barna 
törpének gondolták.  

Tavaly egy független kutatócsoport 
azonban kiderítette, hogy valójában 
néhány tulajdonsága (pl. tömege) mi-
att a SIMP nem illik a barna törpék 
sorába, több sajátossága ugyanis in-
kább egy kóbor bolygóéhoz hasonló. 
Utóbbi csoportba tartozó objektumok 
jellemzője, hogy nem rendelkeznek 
anyacsillaggal, hanem magányosan 
utaznak a világegyetemben. A 200 
millió éves égitestnek így sincs oka 
szégyenkezni, hiszen igazi nehézfi-
únak számít; mágneses mezejének 
erőssége kétszázszorosa, tömege közel 
13-szorosa a Jupiterének.

A másik érdekesség a felfedezésben, 
hogy először sikerült rádiótávcső se-
gítségével ilyen rejtőzködő objektum 
mágneses terét érzékelni. Habár az 
égitest rengeteg újdonsággal szolgált, 
sok kérdést is felvetett, feladva a lec-
két a kíváncsi csillagászok számára.

SzoucSek ádám

Biodiverzitás, 
villámcsapásra

Pontosan két évvel ezelőtt ször-
nyű katasztrófa történt a fes-
tői lankái miatt a kirándulók 
körében is rendkívül népszerű 
Hardangervidda-fennsíkon, 

Norvégiában. 
A fennsíkot rendszeresen rénszar-

vascsordák szelik át, amint a keletre 
fekvő nedvesebb, zuzmóban gazdag 
területek és a nyugati szárazabb vi-
dékek között vándorolnak. 2016 au-
gusztusának végén, egy pénteki na-
pon azonban hatalmas vihar támadt, 
és villám csapott a fennsíkra.

318 rénszarvas, közöttük hetven 
borjú, szinte a teljes jelenlévő csor-
da elpusztult abban a pillanatban. 
Mindössze öten élték túl a villám-
csapást, de ők is olyan súlyos sérü-
léseket szenvedtek, hogy a norvég 
környezetvédelmi hatóság kiérkező 
szakembereinek ott helyben euta-
náziát kellett náluk alkalmazniuk. 

Sem csillag, se nem bolygó égitest (FORRÁS: NRAO)

VLA állomás Új-Mexikóban (FORRÁS: NRAO)
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De hogy tud agyoncsapni egyetlen 
villám több mint háromszáz rén-
szarvast? - tették fel sokan a jogos-
nak tűnő kérdést. A természetvé-
delmi őrök szerint, akik először 
szembesültek a tömeges pusztu-
lással, az állatokon nem látszot-
tak külsérelmi nyomok. “Mintha 
egyszerűen kikapcsolták volna őket” 
- emlékezett egyikük.

Noha többen más okokra, például 
mérgezésre gyanakodtak, kiderült, 
hogy valóban a villám végzett 
mindegyik állattal. Talán egy-
kettőbe valóban belecsapott, a többi 
viszont az átázott talajban terjedő 
elektromosságtól pusztult el. A ned-
ves növényzetben lépkedve az áram 
feljutott – lábaikon keresztül – a szí-
vükig, és ez azonnali szívmegállás-
hoz vezetett. Hasonló baleset koráb-
ban is előfordult Skandináviában, de 
ilyen léptékben még soha.

A történet azonban itt nem ért 
véget, épp ellenkezőleg. Amikor 
ugyanis Sam Steyaert, a Délkelet-nor-
végiai Egyetem biológusa értesült a 
tömeges villámcsapásról, azonnal 
egy olyan természeti kísérlet ötle-
te villant az agyába, amelyre csak 
nagy ritkán adódik lehetőség. Két 
év elteltével most publikálták a 
hosszú távú vizsgálat eredményeit 
a brit Royal Society által kiadott 
Biology Letters folyóiratban.

A több mint háromszáz részarvas-
tetem terített asztalt kínált a dögevők, 
illetve a lebontószervezetek számára. 
Telis-tele voltak tápanyagokkal, a le-
bontás pedig azonnal megkezdődött. 
A The New York Timesnak nyilat-
kozó vezetőkutató szerint szöveteik 
hamarosan elfolyósodtak, a lebontást 
végző baktériumok által termelt gá-
zok miatt a holttestek gyorsan felfú-
vódtak. „A halálból új élet született” - 
foglalta össze tapasztalatait Stayaert. 
Természetesen ebben semmi új sincs, 
viszont a kutatók leginkább arra 
voltak kíváncsiak, hogy egy ekko-
ra mértékű elhullás milyen hatással 
van a terület ökológiai viszonyaira, 
megváltoztatja-e a hirtelen hozzá-
férhetővé vált, nagy mennyiségű 
tápanyag a fennsík ökoszisztémáját, 
biodiverzitását.

Stayert és munkatársai gyorsan sa-
ját maguk által finanszírozott kuta-
tóprogramot indítottak. Felmérték 
a tememeket, automata fényképe-
zőgépeket helyeztek ki a rejtőzködő 
dögevők tettenérésére, és rendszeresen 

visszatértek a helyszínre, hogy mo-
nitorozzák a változásokat. A projek-
tet ReinCar-nak nevezték el, amely 
(ahogy ilyenkor lenni szokott) szó-
játékot rejt. Nemcsak a rénszarvas-
tetem (reindeer carcass) angol rövi-
dítése, de a reinkarnációra, tehát az 
újjászületésre is utal.

Már a terepi látogatások első pilla-
natában szembeötlött a kutatóknak, 
hogy a tetemekből folyamatosan 
madarak (főként hollók, varjak és 
kisebb madarak, de időnként sasok, 
sólymok) százai lakmároznak. A ka-
meracsapdák emlősöket, például ró-
kákat és rozsomákokat is lencsevég-
re kaptak. De az ökológusokat jelen 
esetben nem is maguk az állatok, 
sokkal inkább székletük, és a benne 
rejlő növényi magvak érdekelték.

A tetemek mellett sokkal több 
székletet találtak, mint máshol, 
amely nem is csoda, hiszen a táplá-
lékforrás vonzza a dögevőket. Az 
összegyűjtött székletminták labora-
tóriumi elemzésekor aztán kiderült, 
hogy rengeteg varjúbogyómag 
található bennük. A varjúbogyó 
(empetrum nigrum) úgynevezett 
kulcskőfajként működik a tundra 
ökoszisztémájában. Nagyon sok 
növényevő fogyasztja, így pótolha-
tatlan szerepet játszik a táplálkozási 

hálózatban. A komplex táplálkozási 
kapcsolatok révén a varjúbogyó el-
terjedése szinte minden állat életére 
hatással van. A széklet tápanyagainak 
segítségével pedig a benne rejlő mag-
vak igen nagy része volt képes kicsí-
rázni és növénnyé fejlődni.

A magvak csírázásához szabad, 
növényzetmentes helyre is szükség 
van. A rénszarvastetemek ebben is 
„segíthetnek”, hiszen lebomló anya-
gaik savas kémhatása elöli a korábban 
ott élő vegetációt. A kutatók szerint 
tehát a tetemek és az őket fogyasz-
tó dögevők együttesen tökéletes 
csírázóhelyeket alakítanak ki, majd a 
helyszínre szállítják a magokat.

Természetesen nemcsak a varjúbo-
gyó használja ki e ritka lehetőséget, 
hanem számos növény, amelyek-
nek egyébként kevés esélyük lenne 
megvetni a lábukat a mások által el-
foglalt élőhelyen. Mivel a dögevők, 
miközben táplálék után járnak, nagy 
távolságokat is megtehetnek, így 
messziről származó magvak is eljut-
hatnak a tetemek által előkészített 
új élőhelyükre. A kutatók ezért azt 
gyanítják, hogy az elhullott állatok 
a biodiverzitás valóságos szigeteit, 
„forrópontjait” teremtik meg halá-
luk színhelyén.

kovácS máRk

 Villámcsapás következtében elhullott rénszarvasok
FORRÁS: HAVARD KJOTVEDT//NORWEGIAN ENVIRONMENT AGENCY
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A környezetszennyezés az egyik 
oka a kétéltűek fogyatkozá-
sának is: a béka-, gőte- és sza-

lamandrafajok több mint 70 százaléka 
veszélyeztetett világszerte. Jelenleg 
nagyon kevés az információ a kétéltű-
ek által kedvelt kisméretű állóvizek 
szennyezettségéről, illetve arról, hogy 
a különböző szennyező anyagok ho-
gyan befolyásolják a vadon élő kétél-
tűek szaporodóképességét.

Érzékeny jószágok
Magyarországon minden kétéltű vé-
dett. Populációik és élőhelyeik védelme 
kiemelten fontos, mert ezek a fajok 
meghatározó szerepet töltenek be a vízi 
és szárazföldi életközösségekben, mind 
ragadozóként, mind zsákmányállatok-
ként. Mivel érzékenyen reagálnak a 
környezeti változásokra, ezért kiváló, 
korai indikátorai a természetet érő 
szennyeződéseknek, amelyek hatással 
lehetnek ránk, emberekre is. Ez az ér-
zékenység a kétéltűek két tulajdonsá-
gára vezethető vissza: egyrészt vízi és 
szárazföldi életszakaszuk miatt több-
szörösen ki vannak téve a környezet-
ben előforduló szennyező anyagoknak, 
másrészt vékony, bőrlégzésre alkalmas 

BÉKANÁSZ A VÁROSBAN ÉS A SZÁNTÓFÖLDEKEN

kültakarójuk miatt fokozottan vehetik 
fel ezeket az kemikáliákat. A szennye-
zések káros hatásai azonban nem min-
dig láthatóak szabad szemmel, így ha 
például a kertünkben összefutunk egy 
kétéltűvel, alaposabb vizsgálat nélkül 
aligha vehetjük észre rajta, hogy első 
ránézésre egészségesnek tűnő „hideg-
vérű” barátunk szaporodási képessége 
nem az igazi. Éppen ezért fontos, hogy 
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Inno-
vációs Hivatal támogatja azokat a ku-
tatásokat, amelyek lehetővé teszik az 
ilyen vizsgálatok elvégzését.

Az MTA ATK NÖVI Lendület 
Evolúciós Ökológiai Kutatócsoportja 
az NKFIH 115402-es projektje tá-
mogatásával arra kereste a választ, 
hogy az ember által jelentősen befo-
lyásolt (városi és mezőgazdasági) te-
rületeken milyen szennyezőanyagok 
kerülnek azokba a kisebb vizekbe, 
ahova a kétéltűek előszeretettel petéz-
nek, valamint hogy a barna varangyok 
szaporodási képessége és utódaik élet-
képessége megfelelő-e ezeken az élőhe-
lyeken.  Magyarország területének kö-
rülbelül 80 százaléka mezőgazdasági te-
rület, ezek művelése során jelentős 
mennyiségű vegyszert használunk, ami 

többek között kimosódással vagy el-
folyással juthat a természetes vizek-
be. A városi területek tekintetében 
pedig azt kell kiemelni, hogy a tisztí-
tott szennyvíz károsanyag-határérté-
keinek megállapításánál gyógyszer-
maradványokra és hormonokra nem 
vonatkozik szabályozás, így ezek az 
emberi fogyasztásból és állattartásból 
származó anyagok a szennyvizekkel 
akár nagyobb mennyiségben is a ter-
mészetbe kerülhetnek.

A barna varangyok igen sokféle 
élőhelyen előfordulnak, így esetük-
ben különösen indokolt a szennye-
zett területeken élő populációk 
egészségének felmérése.

Varangyos tavak
A vizsgálatba 12 kisebb tavat vontunk 
be Pest és Komárom-Esztergom me-
gyében, melyek között voltak mester-
séges városi tavak, szántóföldekkel 
övezett horgásztavak, és a szennyezett 
területektől távolabb eső, természetes 
növényzettel körülvett tavak is. A vi-
zekből és az üledékből is mintákat vet-
tünk, amelyekben 133 olyan vegyület 
koncentrációját vizsgáltuk, amely a 
gerinces állatok hormonrendszerét 

A vadon élő állatok populációit sokféle környezeti szennyezés veszélyeztetheti. A kémiai szennyező-
anyagok között gyakoriak a mezőgazdasági tevékenység folyamán a természetes vizekbe kijutó rovar-
irtó és gyomirtó szerek, valamint az emberi településekről és ipari területekről származó szennyvi-
zek. Ezek az anyagok a mezőgazdasági és városi területekről a természetes vizekbe jutva nemcsak 
halálos kimenetelű, de az állatok egész életére kiható, hosszú távú, visszafordíthatatlan hatásokat is 
előidézhetnek, például beavatkozhatnak a hormonrendszer működésébe, ezáltal csökkenthetik a 

szaporodási képességet. Ez akár a populációk hanyatlásához és végül eltűnéséhez is vezethet.

KÉTÉLTŰINK ÉS 
A VÍZSZENNYEZÉS

Barnavarangypár petézés közben, körülöttük a petezsinórral
FOTÓ: VEREBÉLYI VIKTÓRIA
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megzavarhatja. A tavaknál, a nászidő-
szak kezdetén felnőtt varangyokat 
fogtunk be, hogy megvizsgáljuk ter-
mékenységüket. Nincs is annál han-
gulatosabb dolog, mint március elején, 
éppen csak elhagyva a fagyokat, éjsza-
ka, szemerkélő esőben, mellcsizmában 
a fejlámpák fényét visszaverő kis, csil-
logó szempárok után kutatni! A befo-
gott párokat az MTA Agrártudomá-
nyi Kutatóközpont Növényvédelmi 
Intézetének laboratóriumába szállí-
tottuk, ahol szennyezésmentes kör-
nyezetet biztosítottunk számukra a 
petézéshez és az utódaik fejlődéséhez. 
Ezáltal vizsgálni tudtunk, hogy a 
szennyezett területeken élő állatok-
nak sérült-e a szaporodási képessége. 

Mennyire szennyezettek a kétéltű-
ek által kedvelt szaporodóhelyek?

Sajnos még a legeldugottabb termé-
szetközeli tavacskáink is szennyezett-
nek bizonyultak: a víz- és üledékmin-
ták kémiai elemzése tavanként 19–32 
szennyező anyag jelenlétét mutatta ki. 
A legtöbb vegyület koncentrációja ala-
csony volt (vízmintákban < 1 μg/l), két 
kivétellel. Egyrészt az egész világon a 
leggyakrabban használt gyomirtó ha-
tóanyag, a glifozát (amely készítmé-
nyeinek engedélyét a többször bizo-
nyított veszélyességük ellenére is meg-
hosszabbították) mindegyik tó vizé-
ben jelen volt 2–15 μg/l közötti 
koncentrációban. Ez azt jelenti, hogy 
ez a gyomirtó nemcsak a mezőgaz-
dasági munkák által kerülhet be ter-
mészetes közegekbe, hanem akár a 
kiskertek permetezése, közutak és 
sínek mentén történő gyomirtás is 
kimutatható nyomot hagyhat a vizek-
ben. Másrészt egy epilepszia és de-
presszió ellen gyakran alkalmazott 
gyógyszerhatóanyag, a karbamazepin 
koncentrációja volt kiemelkedően 
magas (1–276 μg/l) néhány tóban, 
különösen a városokban vagy azok 
közelében. Mivel ez a vegyület na-
gyon lassan bomlik le, és a szennyvíz-
tisztítási eljárások nem távolítják el ha-
tékonyan, az emberi szervezetből ürü-
lő maradványai erőteljesen felhalmo-
zódhatnak a sekély állóvizekben.

A városi tavakban nagyobb mennyi-
ségben fordultak még elő policiklusos 
aromás szénhidrogének, amelyek fő-
ként üzemanyag égetéséből származ-
nak. Jellemző volt továbbá a városi vi-
zek üledékében azoknak a vegyületek-
nek a nagyobb mennyisége, amelyeket 

 Barna varangy petezsinórja
FOTÓ: VEREBÉLYI VIKTÓRIA

Osztódásnak indult barnavarangypeték a mikroszkóp alatt.
FOTÓ: UJHEGYI NIKOLETT

Laboratóriumban nevelt, öthónapos barna varangy
FOTÓ: UJHEGYI NIKOLETT
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a fejlődő embrióknak a környezeti ár-
talmakkal szemben. A természetközeli 
tavakból származó nőstények petezsi-
nórja a peték mennyiségével arányos 
mennyiségű zselét tartalmazott, azon-
ban a mezőgazdasági és városi élőhelye-
ken fogott nőstények kis petetömeg 
esetén is nagy zselétömeget produkál-
tak. Ez arra utal, hogy a varangyok 
úgy alkalmazkodtak a szennyezett kör-
nyezethez, hogy ha kevesebb utódot 
hoznak létre, azokat több zselével vé-
dik. Ez a fokozott anyai gondoskodás 
hozzájárulhat ahhoz, hogy az egyedfej-
lődésük korai, rendkívül érzékeny sza-
kaszában az állatok egészségesek ma-
radhassanak.

A lerakott petékből kikelő ebihala-
kat, majd a belőlük átalakuló fiatal va-
rangyokat a laboratóriumban nevel-
tük tovább. A szennyezésmentes kör-
nyezet és a bőséges táplálék ellenére a 
mezőgazdasági és városi környezetből 
származó párok ebihalainak testtöme-
ge mintegy 12%-kal kisebb volt, mint 
a természetes élőhelyekről származó 
állatoké. Ez a különbség megmaradt 
az átalakulás után is, ősz végén, ami-
kor a kis varangyok már az első téli 
álomra készülődtek volna a természet-

műanyagok (biszfenol-A) és mosósze-
rek (nonil-fenol) gyártásához használtak 
nagy mennyiségben, és már számos 
vizsgálat figyelmeztetett hormonszerű 
hatásaikra. A vizekbe jutó kemikáliák 
felhalmozódhatnak az üledékben, 
amely így a múltban történt szeny-
nyeződéseket is képes megőrizni. 
Erre igen szomorú példa, hogy a közel 
60 éve betiltott, veszélyes rovarirtó, a 
diklór-difenil-triklóretán (DDT) bomlás-
termékét, egy kivételével, az összes 
vizsgált tó üledékben kimutattuk. Bár 
az üledékben lévő anyagok kötöttnek 
tekinthetőek, zavarás hatására újra be-
kerülhetnek a táplálékláncba, például 
az olyan üledékevő és szűrögető álla-
tok révén, mint amilyenek a kétéltű-
ek lárvái is. Minél nagyobb területen 
folyik mezőgazdasági művelés a ta-
vak körül, annál nagyobb mennyiség-
ben találtuk meg az üledékben a betil-
tott rovarirtók maradványait. Megle-
pő módon hím és női nemi hormono-
kat is főként a szántók közelében levő 
tavakban találtunk: ezek feltehetőleg 
trágyázásból származhatnak.

Fokozott anyai gondoskodás-
sal a mérgek ellen

A laboratóriumi vizsgálatban azt ta-
pasztaltuk, hogy a tiszta vízben lera-
kott peték mennyisége, az embriók és 
később az ebihalak túlélése is megfele-
lően magas volt, bármilyen területről 
fogtuk is be a szülőket. A varangyok 
általában ahhoz a tóhoz térnek vissza 
petézni, ahol maguk is születtek, így 
az eredményeink arra engednek kö-
vetkeztetni, hogy a vizsgált tavak 
szennyezettsége nem okozott életre 
szóló leromlást az ott élő varangyok 
termékenységében. Érdekes különbé-
get találtunk viszont a petéket körülve-
vő zselé mennyiségében. A varangyok 
egy kocsonyás anyagú zsinórban rak-
ják le a petéiket, amely védelmet nyújt 

ben. A fiatal egyedek testtömege 
meghatározó az életképességük szem-
pontjából: a nagyobb méretű állatok 
könnyebben vészelik át a téli idősza-
kot. Ezek az eredmények tehát lerom-
lásra utalnak a szennyezett területeken 
élő varangyok utódainak túlélési esé-
lyeiben. Egyelőre nem tudjuk, hogy ez 
a különbség genetikailag meghatáro-
zott, vagy a szülőknek a kedvezőtlen 
körülményekre adott reakciója. Lehet-
séges például, hogy a mezőgazdasági 
és városi helyeken élő nőstények a pe-
tébe csomagolható tápanyagok egy ré-
szét inkább a petéket védő zseléburok 
termelésére fordították, így a lerakott 
peték és az azokból kifejlődő utódok 
kisebbek lettek. 

Vizsgálatunk eredményei tehát ösz-
szetett képet mutatnak. A hazai kétél-
tűek számos fajának otthont adó kisvi-
zekben többféle hormonhatású szeny-
nyezőanyagot találtunk, többnyire 
csak kis mennyiségben. Ezek a vegyü-
letek nemcsak a kétéltű populációkat 
befolyásolhatják, hanem más édesvízi 
és szárazföldi állatfajokat, és végső so-
ron az emberek egészségét is, így a vi-
zes élőhelyek védelme továbbra is fon-
tos feladat. A felnőtt varangyok kifo-
gástalan termékenysége ellenére a vá-
rosi és mezőgazdasági területekről 
származó utódok csökkent rátermett-
sége korlátozhatja a populációk életké-
pességét. A szennyezőanyagok álla-
tokra gyakorolt, generációkon átívelő 
hatásainak felmérése a jövőben fontos 
összefüggésekre világíthat rá evolúci-
ós, ökológiai és természetvédelmi 
szempontból is.

Verebélyi Viktória
bókony Veronika

ÜVeges bálint

 A Lendület Evolúciós Ökológiai Kutatócsoport munkatársa, Üveges Bálint üledékmintát vesz 
az egyik tóból. A minták kémiai vizsgálatát a Bálint Analitika Kft. végezte. 

FOTÓ: BÓKONY VERONIKA

Barnavarangypár, úton a peterakás helyszínére. 
FOTÓ: ÜVEGES BÁLINT
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A katalán családból származó 
Juan Prim y Prats jogi pályára 
készült ugyan, végül mégis a 

katonai akadémiát választotta. A li-
berális nézeteket valló fiatalember a 
polgárháborúban II. Izabella trónra 
jutását támogatta, később azonban – 
annak reakciós kormánya miatt – 
mégis szembe fordult vele. 1843-ban 
választották be a parlamentbe, nem 
sokkal később pedig kinevezték Mad-
rid, majd Barcelona kormányzójává. 
1853-ban a törökök oldalán harcolt a krí-
mi háborúban, és a marokkói felkelők el-
leni harcokban is kitüntette magát. 

Primet 1868-ban, az Izabellát letaszító, 
győztes forradalom hőseként választották 
miniszterelnökké, és azonnal hozzá is lá-
tott, hogy megfelelő uralkodót keressen a 
nemzetnek. Végül a szárd-piemonti kirá-
lyi hercegre, Savoyai Amadé Ferdinándra 
esett a választása, akit a parlamenttel is si-
került megszavaztatnia. A jelölt 1870. dec-
ember 27-én indult el Spanyolországba, 
hogy elfoglalja a trónt. Aznap délelőtt Ju-
an Prim-et az egyik madridi újság szer-
kesztője azzal kereste fel az otthonában, 
hogy tudomására jutott: aznap néhány el-
lensége az életére tör. A miniszterelnök 
azonban olyan sok hasonló fenyegetést 

kapott már, hogy mit sem törődött a fi-
gyelmeztetéssel, és nem volt hajlandó vál-
toztatni tervezett napirendjén. 

A kormányfő délután a parlament-
ben jelentette be, hogy az Olaszor-
szágból érkező uralkodó I. Amadé né-
ven az újév első napján veszi át a 
kormányzást. Az ülést este fél hétkor 
rekesztették be, ami után Prim két 
segédtisztjével, Ángel González 
Nandín és José Francisco Moya ezre-
desekkel együtt sötétzöld, zárt hintóba 
ült, hogy hazatérjen a háborús minisz-
tériumnak is otthont adó kormányfői 
rezidenciába, a Buenavista palotába. 
A sűrű hóesésben, a gyéren megvilágí-
tott, szűk El Turco (ma Calle Marques 
de Cubas) utcában haladtak éppen, 
amikor két, az úton keresztben álló 
bérkocsi késztette fékezésre őket. 
Moya ezredes félrehúzta a függönyt, 
és kíváncsian nézett ki az ablakon, 
hogy mi történt. Ekkor néhány, a hin-
tójukhoz közeledő, sötét maszkot vise-
lő alakot vett észre, akik andalúziai 
köpönyegük alatt valamilyen hosszú 
tárgyat rejtegettek. Már csak annyi 
ideje maradt, hogy odakiáltson a kor-
mányfőnek: „Bukjon le, tábornok úr!” 

Végzetes vérmérgezés
Minden rendkívül gyorsan zajlott le. 
Az ismeretlenek két oldalról körül-
vették a kocsijukat, majd egyikük 
előhúzott egy mordályt a kabátja alól, 
amelynek a csövével betörte az abla-
kot. Ez lehetett a jel, mert társai is elő-
kapták a puskáikat, és össztüzet zúdí-
tottak a hintóban ülőkre. Azoknak 
esélyük sem volt a védekezésre. Moya 
ugyan sértetlenül úszta meg az inci-
denst, de Nandínt és a miniszterelnö-
köt több találat is érte. Eközben a ko-
csis ostorával a lovak közé csapott, és 
a bérkocsik félrelökésével utat tört 
magának a hadügyminisztérium felé. 

A palotához érve, Prim még a saját 
lábán ment fel a lépcsőn, a korlátba 
kapaszkodva. A faborításon sokáig 
meglátszottak véres ujjlenyomatai. 

Aggódó felesége eléje sietett, ő azon-
ban megnyugtatta, hogy megsérült 
ugyan, de nem súlyosan. Természete-
sen kihívták az orvost, aki ott helyben 
amputálta jobb kezén a gyűrűsujját, 
amelyet szétroncsolt az egyik lövedék. 
Bal vállából több golyót is kioperáltak. 
Állapota ugyan napról napra javult, ám 
30-án láza hirtelen az egekbe szökött, 
és este háromnegyed kilenckor vér-
mérgezés következtében elhunyt. Va-
lószínűleg a medvebunda kabátjából 
kerültek szennyezett darabkák a sebbe, 
amelyet a merénylet estéjén viselt. 
Egyes pletykák szerint azonban vala-
kik megfojtották a lábadozó kormány-
főt. Ezt az elméletet támasztja alá egy 
2012-es orvosszakértői vizsgálat is, 
melynek során a miniszterelnök bebal-
zsamozott holttestét vizsgálták, és a 
nyakán zsinór okozta fojtás nyomait 
találták. 

A tett propagandája
Juan Primmel ellentétben Antonio 
Cánovas del Castillo a megbuktatott 
II. Izabella fia, Alfonz herceg trónra 

N É G Y  M I N I S Z T E R E L N Ö K  H A L Á L A

KÖNNYEZŐ IBÉRIA
A spanyol polgárháborút megelőzően, alig fél évszázad alatt négy spanyol miniszterelnök is merény-
let áldozata lett. Ebben a zűrzavaros időszakban nem kevés kockázatot vállalt az a politikus, aki e 

nagy múltú mediterrán államban magára vállalta a kormányzás felelősségét. 

Juan Prim y 
Prats

Antonio Cánovas del Castillo



magának egy ötlövetű revolvert és 
néhány dinamit-rudat is, amelyeket 
1897 júliusában az utazóbőröndjében 
csempészett be Spanyolországba. Egy 
barcelonai napilapban olvasott arról, 
hogy Cánovas a baszkföldi Mondra-
gónba utazik, amelynek gyógyfürdőjé-
ben, a Santa Agueda szanatóriumban 
kívánta kezeltetni cukorbetegségét. 
Ezzel Angiolillónak kitűnő lehetősége 
adódott célja megvalósítására. 

Lövések a szanatóriumban
Augusztus 4-én, az Il Popolo című 
olasz újság tudósítójaként, Emilio 
Rinaldini néven jelentkezett be ugyan-
abba a szállodába, ahol a spanyol mi-
niszterelnök is megszállt a családjával. 
Két alkalommal is megpróbált cél-
pontja közelébe férkőzni, de Cánovas 
először a barátaival együtt mutatko-
zott, másnap pedig a feleségével keres-
te fel a helyi kápolnát. Augusztus 8-án 
délben végül elérkezett a megfelelő al-
kalom. Cánovas épségére ugyan állan-
dóan tucatnyi titkosrendőr vigyázott, a 
kormányfő azonban megtiltotta ne-
kik, hogy a közelében lebzseljenek. 
Így amikor ebéd után a szanatórium-
nak a szökőkutakkal díszített galériá-
jában leült az ajtóhoz legközelebbi 
padra, hogy elolvassa kedvenc napi-
lapját, a „La Epoca”-t, szinte felkínál-
ta magát a merénylőnek. Angiolillo 
kívülről figyelte egy darabig, aztán 
óvatosan benyitott a helyiségbe. A 
pontosabb találat kedvéért fél kézzel 
az ajtószárnyba kapaszkodott, és pisz-
tolyával célba vette a miniszterelnö-
köt. Az első lövés homlokon találta 
Cánovast, aki azonnal lefordult a pad-
ról. Támadója azonban nem kegyel-
mezett neki, és még két golyót eresz-
tett a mellkasába. 

jutását támogatta. A konzervatív 
politikust 1854-ben, Malaga küldötte-
ként választották be a spanyol parla-
mentbe. 1874-től több alkalommal is 
elnyerte a miniszterelnöki posztot, 
melynek során mindig könyörtelenül 
lépett fel az Európában ekkoriban szár-
nyait bontogató új politikai irányzat, az 
anarchizmus ellen. A szélsőséges ideo-
lógiát valló politikai csoport tagjai ta-
gadták az állam létjogosultságát. Legra-
dikálisabb képviselői pedig prominens 
politikusok és uralkodók meggyilkolá-
sa révén akarták megdönteni a fennálló 
rendszert, és felépíteni egy új társadal-
mat, amelyben mindenki egyenlő. Ezt 
az erőszakos fellépést hívták ők a „tett 
propagandájának”. Egy több halálos ál-
dozattal járó robbantásos merénylet 
után Cánovas arra utasította a rendőr-
séget, hogy ne bánjanak kesztyűs kézzel 
a letartóztatott anarchistákkal. Rövide-
sen minden spanyol napilap a kegyetle-
nül megkínzott foglyok történeteivel 
volt tele. A bosszú nem is késett sokáig. 

1893. június 21-én az „Anarquia” 
című lap szerkesztőjének megbízásából 
egy Ernesto Alvarez nevű anarchista 
bombát akart hajítani Cánovas mad-
ridi villájának kertjébe, ám a pokolgép 
még a kezében felrobbant, s széttépte a 
merénylőt. Egy olasz fiatalember azon-
ban elhatározta, hogy ha a spanyolok-
nak nem sikerül „levadászni” a mi-
niszterelnöküket, akkor majd ő megte-
szi nekik ezt a szívességet. A 26 éves 
Michele Angiolillo Foggiában szüle-
tett, de rövid időre több nyugat-euró-
pai fővárosban is megfordult. Lon-
donban nyomdászként dolgozva is-
merkedett meg az anarchista esz-
mékkel, és ott határozta el, hogy 
valamilyen önfeláldozó hőstettel be-
írja nevét a történelembe. Vásárolt 

Az áldozat felesége érkezett elsőnek a 
helyszínre, aki éppen a folyosón beszél-
getett egy vendéggel, amikor meghal-
lotta a lövéseket. Hangosan zokogva ha-
jolt le vértócsában fekvő férjéhez. A me-
rénylő önként adta át revolverét a köz-
ben odaérkező titkosrendőröknek, akik 
elvezették a helyi rendőrkapitányságra. 
Az elkövetőt rövid tárgyalás után halálra 
ítélték, és augusztus 20-án fojtóhurokkal 
kivégezték. Utolsó pillanatig hangoz-
tatta, hogy nem bánta meg tettét. 

Rémálom 
Angiolillo elszántsága példaértékű 
volt sok anarchista elvtársa szemében. 
A katalán Manuel Pardiñas Serrano 
szobájának falára is ki volt tűzve a 
fényképe, hogy mindig emlékeztesse 
a nagy tettre. A fiatalember a katonai 
szolgálat elkerülése érdekében Ar-
gentínába szökött, ahol azonban to-
vább agitált a „burzsoázia hatalmá-
nak” megdöntése érdekében. 

Eközben Spanyolországban, 1910 
februárjában, a liberális párt veze-
tője, José Canalejas y Méndez ala-
kíthatott kormányt. Az egykori 
ügyvéd nem sokkal később erős 
kézzel törte le a vasutasok országos 
sztrájkját, amivel kiváltotta az anar-
chisták és más baloldaliak haragját. 
A miniszterelnök postaládáját hetek 
óta az életét fenyegető levelekkel 
árasztották el, melyeket felbontat-
lanul adott át a madridi rendőrkapi-
tánynak. Családját azonban meg 
akarta kímélni a kellemetlenségek-
től, ezért nem engedte, hogy háza 
előtt őrök strázsáljanak. 

1912. november 11-én Canalejas újabb 
névtelen levelet kapott, amelynek írója 
kifejezte abbéli szándékát, hogy más-
nap nagy tettet hajt végre, és hősi halált 
hal kivégzett elvtársai előtt tisztelegve. 
Az időközben Spanyolországba hazaté-
rő Manuel Pardiñasnak ugyanis példa-
képéhez hasonlóan, minden vágya az 
volt, hogy a neve az újságok címoldalán 
szerepeljen. Hazatérése után egy mad-
ridi boltban vásárolt egy hatlövetű 9 
milliméteres Browning típusú revol-
vert, majd hetekig tanulmányozta 
Canalejas szokásait, hogy megfelelő al-
kalmat találjon a támadásra. 

Gyilkosság kirakatban
A kormányfő a királyi palotába sietett 
egy megbeszélésre, majd egy közeli ele-
gáns étteremben villásreggelizett. 

Antonio Cánovas del Castillo meggyilkolása



Él e t É s  tu d o m á n y   2018/36  1131

A vendéglőből távozóban, negyed ti-
zenkettőkor két hírlapíró tartóztatta 
fel, akiket készséggel tájékoztatott a 
legújabb kormányhatározatokról. 
Ezt követően gyalogszerrel indult a 
Belügyminisztériumba. 

Az esetnek szemtanúja volt Pardiñas 
is, aki elegáns öltönyt és kalapot vett 
fel ezen a napon. Azt is észrevette, 
hogy a Canalejas védelmére kirendelt 
titkosrendőrök: Eduardo Borrego, 
José Martínez és Demetrio Benavides 
messze lemaradva követik őt az utcán. 
Amikor a kormányfő Madrid egyik 
főteréhez, a Puerta del Sol-hoz ért, a 
Carretas utca sarkánál megállt a San 
Martín Könyvesbolt kirakata előtt, és 
kíváncsian vizslatta az újdonságokat. 
Ezt a pillanatot használta ki Pardiñas, 
aki gyors léptekkel hátulról megköze-
lítette a miniszterelnököt. Miközben 
bal kezével megérintette a vállát, jobb-
jában tartott revolverével közvetlen 
közelről tarkón lőtte őt. Áldozata a fe-
jéhez kapott, tett néhány bizonytalan 
lépést előre, aztán arccal előre a járdá-
ra zuhant. A merénylő még két lö-
vést adott le a pisztolyából, amelyek 
betörték a kirakat üvegét. Aztán a 
pillanatnyi zavart kihasználva, két 
autó közé rohant, hogy elmenekül-
jön, de Borrego rendőr egy járókelő 
segítségével útját állta. Ekkor – kilá-
tástalan helyzetét látva – a merénylő 
saját homlokához emelte a pisztolyt, és 
negyedszer is meghúzta a ravaszt. Ké-
sőbb sokan megkérdőjelezték az ön-
gyilkosságot, hiszen Pardiñas kopo-
nyáján két bemeneti nyílást találtak.

A súlyosan vérző miniszterelnököt 
pillanatokon belül hatalmas embertö-
meg vette körül. A kiérkező orvos 
azonban már csak a halál beálltát tud-
ta megállapítani. A boncolásnál derült 
ki, hogy a golyó a jobb füle mögött 
hatolt be, és a balnál jött ki. Egy másik 
lövedék a jobb könyökét zúzta szét. 

Össztűz oldalkocsiból
Halála napján Canalejas – szokásához 
híven – együtt reggelizett néhány poli-
tikus barátjával. Előttük tette azt a 
prófetikus kijelentést, mely szerint jól 
tudja, hogy az anarchisták már halálra 
ítélték őt, és csak az alkalomra várnak, 
hogy végezzenek vele. Asztaltársaságá-
ban ott ült Eduardo Dato Iradier kon-
zervatív politikus, akit egy évvel ké-
sőbb, 1913-ban választottak meg elő-
ször miniszterelnöknek. Kormányzása 

alatt politikai válságok sora követte 
egymást, de amikor rákényszerült, erős 
kézzel törte le a sztrájkokat, és ha kel-
lett még a parlament feloszlatásától, és 
az alkotmány ideiglenes felfüggeszté-
sétől sem riadt vissza. 1920-ban kezdő-
dő harmadik miniszterelnöksége alatt 
hiábavaló kísérleteket tett a katalán au-
tonómiai törekvések megoldására. Ő is 
tisztában volt azzal, hogy veszélyben az 
élete. Egy beszélgetés során kijelentette, 
hogy felkészült a halálra, és a végrende-
letét is megírta már. Mégsem igényelt 
állandó rendőri kíséretet. 

1921. március 8-án este Dato kilépett 
a madridi parlament épületéből, beült 
Hudson típusú hivatali autójába, és in-
tett a sofőrnek, hogy a szokásos útvo-
nalon: a Serrano utcán végig hajtva, el-
indulhatnak haza. Egyikük sem vette 
észre azt az Indian oldalkocsis motor-
kerékpárt, amely időközben a nyomuk-
ba eredt. Fél nyolc előtt néhány perccel 

értek a Függetlenség térre, ahol az 
Alcala diadalívet megkerülő kanyar 
miatt teljesen le kellett lassítaniuk. Ül-
dözőik ekkor érték utol őket. Az oldal-
kocsi utasa, Pere Mateu ekkor felegye-
nesedett az ülésből, előhúzott egy Mau-
ser M12-es vadászpuskát és rálőtt a 
hátsó ülésen helyet foglaló Datóra. 
Amikor az autó sofőre észrevette, 
hogy a miniszterelnök megsebesült, 
azonnal a gázba taposott. A motor 
vezetője, Ramon Casanellas azon-
ban nem hagyta magukat lerázni. 
Közben utasai: Mateu és a mögötte 
ülő Lluís Nicolau fegyvereikkel lö-
völdöztek a menekülő autóra. Ami-
kor úgy találták, hogy akciójuk si-
kerrel járhatott, hirtelen megfordul-
tak, és elhajtottak a másik irányba. 

Elhagyott esőkabát
A súlyosan megsebesült Eduardo 
Datót a legközelebbi kórházba szállí-
tották, de ott már csak a halál beáll-
tát tudták megállapítani. A 27 löve-
dékből, amelyeket az autója karosz-
szériájába fúródva összeszámoltak, 
három a miniszterelnököt is eltalálta. 
A lefűrészelt végű lövedékek az áll-
kapcsát, a bordáit és a koponyáját ron-
csolták szét. Egy másik golyó az áldo-
zat zakójának belső zsebében hordott 
irattárcájában akadt meg. 

A motorkerékpárt később egy elha-
gyatott ucában találták meg, az oldal-
kocsiban pedig ott hevertek a fegyve-
rek is. Innen már nem volt nehéz kide-
ríteni, hogy ki bérelte a járművet. A 23 
éves Pere Mateu még azt a szívességet 
is megtette a nyomozóknak, hogy a 
merénylet után néhány nappal óvatla-
nul visszatért elhagyott esőkabátjáért a 
bérelt lakásukba, ahol a rendőrök már 
vártak rá, és rögtön le is tartóztatták. 
Casanellas időközben elhagyta az or-
szágot, és Moszkvába menekült, míg 
harmadik társuk, Lluis Nicolau Né-
metországtól kért menedékjogot. 
Hosszú huzavona után őket is kiadták 
Spanyolországnak. 

A három katalán fiatalembert egy 
évvel a merénylet után állították bíróság 
elé. Mindhárman tagjai voltak a legna-
gyobb spanyol anarcho-szindikalista 
szervezetnek, a Confederación Nacional 
del Trabajo-nak (CNT), amelynek – a 
gyanú szerint – a vezetői határozták 
el a Dato elleni merényletet. Ők biz-
tosították a motort és a fegyvereket is 
az elkövetők számára, akik napokig 
figyelték az áldozat mozgását, mie-
lőtt kijelölték a helyet, ahol lecsaphat-
nak rá. Mindegyik vádlottat halálra 
ítélték, de a Primo de Rivera-dikta-
túra alatt amnesztiában részesültek. 

Mind a négy, fentebb ismertetett 
gyilkosság elkövetői azért érhették el 
a céljukat, mert a merényletek előtt 
alaposan tanulmányozták az áldo-
zatok szokásait, útvonalát, akik 
nem vettek igénybe szigorú rend-
őri védelmet. Úgy látszik azonban a 
biztonsági szolgálatok ebből sem ta-
nultak, mert a Dato-merénylet után 
fél évszázaddal egy újabb spanyol 
miniszterelnök, Carrero Blanco vált 
gyilkosság áldozatává, akinek a napi 
rutinját szintén percről percre ismer-
hették az elkövetők. 

Hegedüs Péter

Eduardo Dato



Ha valaki látott – és szagolt – 
már remetebogarat, soha 
nem fogja összetéveszteni 

más európai bogárral. Az egyik leg-
nagyobb testű hazai bogárfajunk: fé-
nyesen bronzbarna, kissé lapított tes-
tének hossza meghaladhatja a 3 centi-
métert. A hímek intenzív, némiképp 
a sárgabarackéra emlékeztető illatot 
árasztanak, melyet a (R)-(+)-gamma-
dekalakton okoz; a gyümölcsös illat 
nem véletlen, ez az anyag termések-
ben is előfordul. A bogár életében az 
illat szexferomonként szolgál. A ro-
varok nagy többségével ellentétben 
tehát a hím csalogatja a nőstényt, és 
valóban: az inkább helytülő hímektől 
eltérően a nőstények többet röpköd-
nek, és ők keresik fel a másik nemet. 
Az illat még a halott bogáron is érez-
hető, akár évekig is.

Aki kicsit is érdeklődött már a reme-
tebogár iránt, tudományos nevét szin-
te biztosan az Osmoderma eremita for-
májában olvashatta. Az Osmoderma 
eremita faji jelző remetét jelent, és a bo-
gár odúlakó életmódjára utal. A DNS- 
elemzésen alapuló molekuláris vizsgá-
latok azonban kiderítették, hogy a re-
metebogár név alatt valójában öt faj 

EURÓPA EGYIK LEGRITKÁBB BOGARA

A 
BARACKILLATÚ 

REMETE

rejtőzik, melyeket külső megjelenésük 
alapján gyakorlatilag lehetetlen meg-
különböztetni (az ilyeneket a zoológu-
sok szeretik „kriptofajok”-nak nevez-
ni), ráadásul az életmódjuk is egyező. 
Ha Európa térképén (Skandináviát is 
beleértve) húzunk egy nagyjából füg-
gőleges vonalat, mely megfelezi 
Ausztriát és Szlovéniát, az „igazi” 
eremita ettől balra honos; a kelet felé – 
nálunk is – élő faj az Osmoderma 
barnabita. A további három faj sokkal 
szűkebb elterjedése Dél-Olaszország 
és a Balkán egyes részeire szorítkozik.

A remetebogár elhalt fákhoz kötő-
dő (szaproxilofág) faj. Mivel a na-
gyobb darabokból álló holt faanyag 
(CWD, mely az angol „coarse wood 
debris” rövidítése), vagyis leginkább 
az álló és fekvő, részben vagy egé-
szen elhalt, legalább 20 centiméter 
átmérőjű törzsek száma sajnálatosan 
kevés az európai erdőkben, a 
szaproxilofág fajok természetvédel-
mi szempontból a bogarak legveszé-
lyeztetettebb csoportját alkotják. A 
remetebogár helyzete még ezek kö-
zött is különösen siralmas – ugyanis 

2016-ban országos természetvédelmi program indult, mely a 
kevéssé ismert vagy különösen veszélyeztetett természeti érté-
keink, köztük a közösségi jelentőségű, azaz Natura 2000-es fajok 
és élőhelyek minél hatékonyabb védelmére irányul. A program 
többek között a védelmet megalapozó tudásbázist kívánja fejlesz-
teni. A benne részt vevő kutatók kiválasztották azokat a közössé-
gi jelentőségű fajokat, melyek elterjedése még nincs pontosan 
feltérképezve, illetve a természetvédelmi helyzetük kedvezőtlen. 
A titokzatos életű, igen ritka remetebogár mindkét kategóriába 

beletartozik, így bekerült a programban kutatott 25 faj közé.

Remetebogár imágói (NÉMETH TAMÁS FELVÉTELEI)
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még lábon álló hatalmas fák előfordul-
nak a fáslegelőkön, ám ezek az élőhe-
lyek is nagy veszélyben vannak: ha le-
gelőként még használják őket, az álla-
tok megsemmisítik az újulatot (a fák-
nak tehát nincs utánpótlása), ha pedig 
felhagynak a legeltetéssel, a terület 
beerdősül, az öreg fák pedig – mivel 
szabadon állva nem magasra, hanem 
inkább terpeszkedve nőttek – a felnö-
vő fiatal fák árnyékolása miatt elpusz-
tulnak és kidőlnek. Remetebogarak 
néhol parkok, útszéli fasorok öreg fái-
ban is élnek, ám bizonyos kor és egész-
ségi állapot után ezeket a balesetve-
szély miatt gyakran eltávolítják.

E bogárfaj előfordulásait számos eu-
rópai országban igyekeznek pontosan 
felmérni és nyilvántartani. Például 
Svédországban a lelőhelyek száma 
több száz, ám ezek jelentős része csu-
pán egy-egy magányos idős fa vala-
melyik parkban vagy erdőben.

Hűséges üreglakó
Ha a remetebogár élőhelyén jogszabá-
lyokkal és technikai intézkedések-
kel – körbekerítéssel, megtámasz-
tással, a törzs abroncsba szorításával – 

megvédjük a famatuzsálemeket a 
gyors megsemmisüléstől, sajnos még 
nem garantálható, hogy a bogár állo-
mánya tartósan fennmarad. Az öreg 
fák előbb-utóbb végleg elpusztulnak és 
kiszáradnak, így megszűnik a lehető-
ség, hogy a lárvák kifejlődjenek ben-
nük. Ez önmagában nem baj, ha a terü-
leten a fák életkoreloszlása egyenletes, 
tehát a közvetlen közelben találhatók 
nem annyira idős, de belülről már kor-
hadó faegyedek, melyek folyamatos 
élőhelyet biztosítanak.

Az esetek nagy részében azonban 
egyáltalán nincs így. A famatuzsále-
mek körül – melyek az erdőkben ál-
talában hagyásfákként vagy tanú-
fákként maradtak fenn – általában 
sokkal fiatalabb fák állnak, melyek-
ben a geszt korhadására még évtize-
deket kellene várni (ha nem vágják 
ki őket addig). Márpedig a famatu-
zsálemek addig nem tartanak ki, és 
ekkora időbeli hézagot egy néhány 
évig fejlődő állatfaj nyilvánvalóan 
nem tud áthidalni.

De hát miért baj ez, kérdezhet-
nénk. Hiszen távolabbi helyeken 
vannak öreg fák, majd oda átköltöznek 

élőhelyét tekintve roppant váloga-
tós, és a maga erejéből szinte képte-
len új területeken megtelepedni.

Miért olyan ritka?
Nem a fafajokat illetően finnyás. 
Európa nagy részén leginkább tölgy-
ben találták, noha hársban, bükkben, 
fűzben, nyárban, gyertyánban, kő-
risben, szilben, csonthéjas és almater-
mésű fákban is megtelepszik, de akár 
idegenhonos fajokban, sőt fenyőben 
is. Ami igazán számít neki, az a fa 
belsejének minősége. Lárvái csak 
olyan famatuzsálemekben fejlődnek, 
amelyek részben még élnek, de belül 
a gombák tevékenységének köszön-
hetően nagymértékben korhadtak, 
viszont a fa hengerpalástja még 
nagyrészt ép, az üreg a külvilággal 
csak aránylag kis nyíláson át érhető 
el, így a tömeges korhadék képes 
őrizni a nedvességtartalmát.

A famatuzsálemek rohamosan fo-
gyatkoznak egész Európában. A gaz-
dasági célú erdőművelés során a fákat 
sokkal korábban kivágják annál, hogy 
a remetebogaraknak alkalmas nagy 
odvaik kialakuljanak. Nagyon öreg, 

A HAZAI HELYZET

A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését 
és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célki-
tűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok cí-
mű program NATURA fejlesztési elemének részeként (ezenkívül még 3 fejlesztési ele-
me van a projektnek) jelenleg is folynak a fajt érintő kutatások; a vizsgálatok során a 
remetebogárnak 17 ismert és a faj számára potenciálisan megfelelő élőhelyét határoz-
ták meg a kutatók. A területek felmérése során már 2018-ban is keletkeztek új adatok, 
de sajnos a faj a legtöbb vizsgálati területről nem került elő. Ahol mégis sikerült meg-
találni, ott is leginkább csak a lárvái, a bábbölcsők maradványai vagy az elhullott imá-
gók keményebb testrészei bukkantak fel, amelyek persze azért bizonyító erejűek. Élő 
kifejlett bogarakkal találkozni nagyon keveseknek adatott meg.

A terepi kutatás mellett cél az is, hogy az adatgyűjtés, felmérés, kutatás és értékelés 
országos módszertana is elkészüljön. Ez a remetebogár természetvédelmi helyzeté-
nek meghatározását segíti majd, illetve aktuális felmérésekre alapozott információval 
látja el a természetvédelmi szakembereket és a döntéshozókat.

A program eredményei közvetlenül is hasznosulnak, mivel az uniós jogszabályok 
alapján valamennyi tagországnak hatévente jelentést kell küldenie az Európai Bizott-
ság részére a közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek kapcsán tett nemzeti intézke-
désekről, továbbá ezek természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatásának eredménye-
iről, valamint aktuális elterjedésükről és állapotuk változásának okairól. A következő 
országjelentés 2019-ben esedékes, így az országos természetvédelmi program kere-
tében gyűjtött adatok ott is felhasználhatók lesznek.

A remetebogár és a további 24 vizsgált faj kutatását magába foglaló program az Eu-
rópai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) finanszírozásával a Széchenyi 2020 része-
ként, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program, valamint a Versenyké-
pes Közép-Magyarország Operatív Program kereteiben valósul meg.

 Pajorjai és a maguk készítette kokon, amely-
ben bebábozódnak



fa ágait folyamatosan eltávolítják, így 
a kialakuló bunkó alakú törzset (a 
fejesfát) állandóan új hajtások nö-
vesztésére serkentik. Paradox mó-
don a botolás hosszabbítja a fa élet-
tartamát, ugyanakkor a sok vágási 
felületen át könnyen behatolnak a 
gombák, és hamar kialakulnak kor-
hadásos üregek. Csehországban 
megfigyelték, hogy a remetebogarak 
ezeket szívesen birtokba veszik, még 
az aránylag fiatal fákon is.

Lengyelországban és Svédország-
ban fatörzsekre szerelt ládákba kor-
hadt faanyagot helyeztek ki, me-
lyekbe remetebogár-lárvákat telepí-
tettek át megsemmisítésre ítélt fák-
ból. A legtöbb ládában az állomány 
megmaradt, és önfenntartó tenyé-
szet alakult ki; a be nem telepített, 
kontrollként kihelyezett ládákba 
azonban Lengyelországban nem köl-
töztek be a remetebogarak, noha 
természetes módon is előfordultak a 
környéken (a velük azonos élőhelyen 
élő virágbogarak annál inkább), és 
Svédországban is csak a kontroll-lá-
dák 2 százalékába. A remetebogarak 
populációinak fenntartására, illetve 
a korábban elnéptelenedett élőhelyek 
újbóli benépesítésére így is a mester-
séges tenyésztés és kihelyezés lehet 
az egyik megoldás.

Merkl Ottó,
DeDák DalMa 

a remetebogarak! Csakhogy nem ez 
a helyzet. A szaproxilofág bogarak 
terjedési képessége meglepően gyen-
ge, hiába tudnak repülni, hiszen az 
evolúció során olyan szituációhoz al-
kalmazkodtak, ahol elhalt fa mindig 
van egy-két méteren belül. A remete-
bogár még e fajok között is hírhedten 
keveset mozog: az egyedek 80–85 szá-
zaléka élete során soha sem hagyja el 
azt az üreget, ahol kifejlődött és vi-
lágra jött. Telemetriás mérésekkel bi-
zonyították, hogy 2,5 kilométernél 
nagyobb távolságot remetebogár még 
sohasem tett meg (többnyire csak 
100–200 métert), és a legtöbbjük éle-
tében legfeljebb egyszer vagy kétszer 
kap szárnyra. Mindennek az az ered-
ménye, hogy ahol most nincs re-
metebogár, ott természetes úton 
nem is lesz; és ahonnan lokálisan ki-
pusztul, oda magától nem fog soha 
visszatelepedni.

Faöregítéssel segíthetünk
Fontos tehát, hogy az idős fák egyedi 
védelmén túl valamiképpen biztosít-
suk a korhadt fa mint tenyészközeg 
folyamatos jelenlétét. Ezzel kapcso-
latban vannak már megfigyelések és 
kísérletek. A környező fiatal fákat 
különféle módon lehet „öregíteni”: 
csonkolással, a kéreg gyűrű alakú eltá-
volításával vagy botolással előidézhető 
bennük korhadó üreg. Botoláskor a 

Élőhelyéül szolgáló, belülről korhadó idős fűzfák

A Bombyx yamamai illusztrációi 
(FORRÁS: REVUE MAG.ZOOL. (2)13: 187.)
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 Az 1950-es évek magyar lepkészei számára nagy szenzáció volt a tölgypáva-
szem megjelenése. Az akkor hermetikusan lezárt nyugat-magyarországi hatá-
ron át olyan faj érkezett és telepedett meg hazánkban, amely méltán 
idézte fel az akkoriban elérhetetlennek tűnő trópusokat. Azóta nyár vé-
gén a dunántúli falvakban sokhelyütt találkozunk ezzel a valóban hatal-
mas lepkével, amelynek kiterjesztett szárnyai meghaladják a két férfite-
nyér nagyságot is! A magyarországi fénycsapda hálózat naplóiban re-
gisztrált adatok alapján szépen nyomon követhetjük a faj lassú, de biz-
tos terjedését kelet felé. Még az ezredforduló előtt elérte a Dunát, és 
csak néhány évtized kérdése, hogy megjelenjen jóval keletebbre is az 
Északi-középhegységben, illetve a Körösök vagy a Bánát vidékén.

Modern világunkat és benne az ember tevékenységét leginkább a ter-
mészethez való viszonyán keresztül ragadhatjuk meg. Jó példa erre a 
tölgypávaszem, amelyet az ember még jóval az iparosítás előtt háziasí-
tott. Ez a többi háziállathoz hasonlóan sokféle megjelenésű (változatos 
fenotípusú) „faj” keletkezéséhez vezetett, a változatos kinézetű egye-
dekről csak legutóbb derült ki, hogy mind a tölgypávaszem háziasított 
vagy visszavadult fajtái. Az emberi tevékenység eredményeként a fajról 
ma már nem tudjuk bizonyosan, milyen volt az eredeti formája, és ere-
detileg hol lehetett a hazája. A tölgypávaszemet az ipari érdekek más 
kontinenseken is elterjesztették. Számos helyen – akarva-akaratlanul – 
természetes körülmények között megtelepedett. Az ember által megbolyga-
tott és állandóan alkalmazkodni kényszerülő ökoszisztéma része lett. 

Annyit bizonyosan feltételezhetünk, hogy a tölgypávaszem Magyarországon 
nem foglalta el egyik „őshonos” faj helyét sem. Nem szorított ki egyetlen fajt 
sem, nem tekinthető agresszív, a biológiai sokféleségre kártékony özönfajnak.
Sőt talán egy már régen üresen tátongó ökológiai fülkét tölt be, ezzel is hozzá-
járulva a természetes ökoszisztéma egészségesebbé válásához. Mi, lepké-
szek örülünk, hogy ez a faj a pannon fauna része lett. Örömmel látjuk minden 
nyár végén és ősz elején az utcai lámpák által megvilágított fehér falakra tele-
pedő hatalmas példányait, neveljük élénkzöld, groteszkül bibircsókos hernyó-
ját, és csodáljuk a gubóból kikelő lepkét. És csodálkozunk afölött is, hogy az 
ember látszólag tervszerűtlen, keszekusza tevékenységét az élet egyszer 
csak, a legváratlanabb módon, de mindenképpen jóra fordítja.

Bálint ZsOlt, katOna GerGely

A tölgypávaszemet 1861-ben írták le a tudomány számára Bombyx 
yamamai néven. A leírás alapjául szolgáló példányok Japánból szár-
maztak. A későbbi kutatások kiderítették, hogy a tölgypávaszem 

nem közeli rokona az igazi selyemlepkének (Bombyx mori), hanem a páva-
szem-félék (Saturniidae) családjába tartozó Antheraea genusz képviselője. Az 
ide sorolt fajok rokonsági viszonyai sok kérdést vetnek fel, mivel ma már tudjuk, 
hogy a Bombyx yamamai néven leírt lepke nem természetes, hanem az ember 
által kitenyésztett faj, amely Ázsia szubtrópusi területein széles körben elterjedt. 
A lepke az ültetvényekről helyenként visszavadult, helyi rasszokat létrehozva. 
Ezeket a lepketudósok mindezidáig külön fajként tartották nyilván.

A tölgypávaszemet nemcsak Japánban, hanem Ázsia-szerte a selyem-
lepkéhez hasonlóan már évszázadokkal ezelőtt széles körben kultiválták. 
Nagytermetű zöld hernyója elsősorban tölgylombot fogyaszt, ezért külön 
ültetvényeken nevelték a lepkét, ipari mennyiségben tenyésztették selymé-
ért. A hernyó a bábozódáshoz tojásdad, sárgászöld gubót sző. Az erről le-
fejtett szál nem hófehér, hanem sárgás, de ugyancsak kiváló selymet ad. 

A selyemipar a korai XIX. századtól Európában elsősorban hadiérdekeket 
szolgált, ezért minden állam igyekezett selyemtermelését növelni. Selyem-
ből készültek az ejtőernyők, a megfigyelésre, légvédelemre használt ballo-
nok, a lőporos zsákok, a szúnyoghálók, a hajtogatást és a nedvességet jól 
tűrő térképsálak, elektronikai szigetelőanyagok. Ausztria-Magyarországon 
minden adott volt ahhoz, hogy a monarchia az európai selyemtermelők él-
mezőnyébe tartozzon. Így nem véletlen, hogy gróf Széchenyi István is érte-
kezett a „selyemrül”. Fontosságáról pedig a névtelenségbe burkolódzó 
Abafi-Aigner Lajos is beszámolt 1902-ben a Rovartani Lapok oldalain, 
hangsúlyozva, hogy az eperfán élő klasszikus selyemlepke mellett más fa-
jokat is próbálnak bevonni a selyemtermelésbe, köztük a tölgypávaszemet.

A régi feljegyzések szerint 1866-ban egy Karintia területén élő selyemhernyó-
tenyésztő nagyszámú tölgypávaszempetére tett szert. Miután kikeltek a lep-
kék, több közülük a műhely nyitott ajtaján a szabadba távozott. Ennek nyo-
mán a faj megtelepedett a karintiai erdőkben, majd a Száva és a Mura men-
tén terjeszkedni kezdett kelet felé. Tudomásunk van szándékos telepítésekről 
is. 1914-ben az Entomológiai Társaság 28. ülésén Kertész Aba elnök meg-
emlékezett Sándor Sándor amatőr lepkész kísérleteiről, aki a budai Hármas-
határ-hegyen próbálta meghonosítani a „japán selyemszövő lepkét”. A pró-
bálkozás sikertelenül végződött, mert a hernyókat a madarak elpusztították. 

A TÖLGYPÁVASZEM:
A HÁZIASÍTOTT LEPKE

Egy élő hím példány 2018. július 20-án, Szőcén 
(FOTÓ: FEKETE JUDIT)

Az első Magyarországon fogott példány a Magyar 
Természettudományi Múzeum gyűjteményéből 

 (FOTÓ: KATONA GERGELY) 
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Scitovszky Tibor (1910-2002) 
amerikai-magyar közgazdász 
mint a boldogság közgazda-

ságának kutatója és népszerűsítője 
vált világszerte ismertté. 

Eredetileg jogásznak készült, a Bu-
dapesti Tudományegyetemen szer-
zett jogi diplomát, de figyelme ha-
mar a közgazdaságtan irányába for-
dult. A Cambridge-i Egyetemen és a 
Londoni Közgazdaságtudományi 
Egyetemen bővítette tudását, majd 
ösztöndíjasként az Amerikai Egyesült 
Államokba került, ahol fényes köz-
gazdászkarriert futott be. Tanított a 
Stanford Egyetemen, a Berkeley-n, 
de számos további egyetemen is, 
mint vendégtanár. Felmenői kö-
zött ott találjuk Scitovszky János 
hercegprímást, esztergomi érseket 
(1849-1866), aki dédnagyapjának a 
testvére. Nagyapja, a nagybátyja 
nevét öröklő Scitovszky János, 
nemzetgyűlési képviselő, Nógrád 
vármegye alispánja. Apja, a Magyar 

JELES MAGYAR KÖZGAZDÁSZOK 

A BOLDOGSÁGKERESÉS 
ÚTVESZTŐI

Általános Hitelbank ügyvezető igaz-
gatója (rövid ideig külügyminiszter is 
volt, a Trianon utáni viharos idők-
ben, 1924-1925-ben).

Tudományos pályáját a közgazdasági 
alapvetések kritikus megközelítése jel-
lemezte. Az elsők között vonta kétség-
be az eladó és a vevő korábban magától 
értetődőnek tartott szimmetriáját. Ér-
zékelte a piaci erőfölény, az informáci-
ós aszimmetria  jelenségét, ő vezette be 
az „ármeghatározó – árelfogadó” 
(price-maker, price-taker) kifejezéspárt a 
tudományos diskurzusba.

Figyelme már korán a jóléti közgaz-
daságtan irányába fordult. A szintén 
magyar származású Káldor Miklós-
hoz hasonlóan a piacgazdaság el-
osztási problémáira kereste a vá-
laszt, amint teszik azt napjainkban 
is oly sokan. Scitovsky azt vizsgál-
ta, hogy gazdaságpolitikai dönté-
sek esetén mikor beszélhetünk jó-
léti döntésekről. Egyik legismertebb 
tétele az úgynevezett Scitovsky-
paradoxonként vált híressé, melynek 
feloldásával egy gazdasági intézkedés 
hatékony voltát, elosztási viszonyoktól 
függetlenül is ki lehet mutatni.

Későbbiekben figyelme egyre in-
kább a „racionális tudomány” sebez-
hetőségi pontjaira irányul, melynek 
során a közgazdaságtan két alap fel-
tételezéséből indul ki. Ezek szerint 
az életben lelt örömök nagy része a 
jövedelem nagyságától függ; a fo-
gyasztók megbízhatóan tudják, hogy 
mi a jó nekik, s mindig ennek a tudás-
nak megfelelően cselekszenek.

Alapvető felismerése, hogy a jólét 
nem azonosítható a fogyasztással és 
nem is mérhető annyira egyértelműen, 

mint ez utóbbi. Az egyén jövedelme és 
az ország nemzeti jövedelme nem 
megbízható mutatója az egyéni, il-
letve a nemzeti jólétnek. Az ellent-
mondás a valóság és a közgazdászok 
hite között annyira nyilvánvaló volt 
számára, hogy későbbi munkáiban 
egyre inkább ennek a magyarázatá-
ra és feloldására koncentrált. 

Az amerikai mindennapok példáin 
keresztül mutatott rá az amerikai 
életstílus és fogyasztási minta torzu-

Sorozatunk célja kettős: egyrészt, megmutatni, milyen messzire jutott el hírünk a világban, mivel 
járult hozzá a magyar közgazdasági kutatás az egyetemes gazdaságtudomány fejlődéséhez; más-
részt érzékeltetni, közgazdászaink itthon milyen szerepet játszottak a magyar gazdaság életében. 
Tesszük mindezt a teljesség igénye nélkül, csupán néhányukat kiemelve, s életükből, tevékenységük-

ből is inkább egy-két mozzanatot hangsúlyozva.

...és ma a brit nagykövet rezidenciája

A Scitovszky villa egykor...

Scitovszky-kúria, Nőtincs
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boldogság szempontjából. Mivel azon-
ban a kultúrának nincs közvetlen hasz-
na, a puritán hagyományokon felnőtt 
amerikaiak ezt is gyanakodva nézik. 

Mi húzódik meg mindezek hátteré-
ben? Mi az oka, hogy a munka és a 
pénzkereset elsődlegessé, míg a kultú-
ra, a társas kapcsolatok, a környezet 
értékei, szépsége sokadlagossá vál-
tak? A piacgazdaság a termelés és a 
vagyongyűjtés erkölcsi felsőbbren-
dűségét hirdeti. Ez a szellemiség je-
lentős mértékben ösztönzi a tőkés 
gazdaság fejlődését azáltal, hogy a 
személyes magatartásnak olyan vo-
násait támogatja, mint a racionális 
mentalitás, a folyamatos kalkuláció és 
a szigorúan célra irányuló cselekvés. 
A termelés és vagyongyűjtés erkölcsi 
felsőbbrendűsége oda vezet, 

hogy takarékoskodunk az idővel, a 
mások iránti figyelemmel. A mo-
dern ember identitásélményének az 
alapja a birtoklás, s ennek az ered-
ményeként a boldogság is hasznos-
sággá redukálódik. Az alany nem „én 
magam” vagyok, hanem „az vagyok, 
amit birtoklok”. „Az vagyok, amim 
van”, s ha elvesztem, amim van, sem-
mivé válok. A tulajdon alapoz meg 
engem és identitásomat. A pénz így 
már nem pusztán csereeszköz, hanem 
az emberek értékének mérésére is szol-
gál, az egyén társadalmi hasznosságá-
nak bizonyítéka. A pénzközpontúság 
eredménye az is, hogy egyre maga-
sabbra értékeljük a jövedelemtermelő 
tudást, mint azokat a készségeket és 
képességeket, amelyek csak az életet 
teszik értelmessé.

Scitovsky Tibor munkásságában kri-
tikáját adja a közgazdasági főáram 
hasznossági elméletének. Teszi ezt 

abban az időben, amikor nyugaton 
hódít a „racionális várakozások” 
elmélete, melyet két chicagói köz-
gazdász, Robert Lucas és Thomas 
Sargent dolgozott ki az 1970-es 
években. Azt állították, hogy a pi-
acgazdaságra úgy kell tekinteni, 
mint egy gépezetre, amelyet egy 
természeti rendszer mintájára, vi-
lágosan definiált, örök és egyete-
mes közgazdasági törvények ural-
nak. A matematikai alkalmazha-
tóság hamarosan fontosabb céllá 
vált a tudományos munkában, 
mint a valóságnak való megfelelés, 
vagy az előrejelzési képesség. 
Azonban mindez nem rettentette 
el a közgazdász szakmát: „ha a té-
nyek nem igazolják az elméletet, az 
annál rosszabb a tényekre nézve” – 
visszhangozták cinikusan.

Scitovsky Tibor ezzel ellentétes pá-
lyát járt be, szélesebbre nyitotta köz-
gazdasági látókörét, figyelembe vet-
te és beolvasztotta munkásságába a 
pszichológia, a szociológia, a történet-
tudomány eredményeit és módszereit. 
Innovativitása, multidiszciplináris tá-

jékozottsága segítette abban, hogy az 
első közgazdászok között volt, akinek 
sikerült kitörnie a formalizált közgaz-
daságtan elméleti rendszeréből.

Munkásságát az Amerikai Közgaz-
dasági Társaság a „Distinguished 
Fellow” cím odaítélésével ismerte el. 
Nyugdíjba vonulásakor Stanford 
Egyetem Professor Emeritus cím-
mel tüntette ki. A Magyar Tudo-
mányos Akadémia 1993-ban vá-
lasztotta tagjává.

Schlett AndráS

lásaira.  Teszi ezt abban az időben, 
amikor abszolút megkérdőjelezhetet-
lennek számított az USA elsősége jó-
lét és gazdagság terén. Meglátásai-
ban segítette európaisága, amennyi-
ben egyszerre kívülről és belülről lát-

ta a világ nagy részén irigyelt 
amerikai társadalmat és életformát. 
Elemzéseiben pszichológusok ered-
ményeit próbálta a közgazdászok 
gondolataival és adataival vegyíteni. 
Ennek során az a remény vezette, 
hogy a közgazdászokban tudatosul-
nak tudományuk korlátai, legfőképp 
az, hogy az ember nem racionális 
lény, hanem választásait, döntéseit ir-
racionális tényezők is mozgatják.

Úgy vélte, hogy a célok elérése felé 
vezető út sokszor több örömet okoz, 
mint maga a kitűzött cél elérése. Sőt, 
gyakran épp a túlzott célra irányulás 
veszi el az öröm érzését. A legna-
gyobb örömöt szerinte nem a maxi-
mális kielégülés, vagy a cél elérése 
okozza, hanem a várakozás, az el-
mélyülés és a stimuláltság állapota. 
A racionális kalkuláció épp ez ellen 
hat: csökkenti az alkotás örömét.

Alapvető ellentmondást látott ab-
ban is, hogy bár az ember társas lény, 
és a legfontosabb élményforrása a 
társas stimuláció, a racionális életve-
zetés, a munkaközpontú világ, az 
idővel és a mások iránti figyelemmel 
való takarékoskodáshoz vezet. 

Scitovsky több tanulmányában is rá-
mutat a kultúra és a művészetek (ún. 
öncélú tevékenységek) fontosságára a 

A Stanford Egyetem professzora
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A plakát igazi tömegtermék, 
gyorsan és nagy számú em-
bert ér el. Egykor éppúgy 

megállt előtte egy pillanatra a pesti 
polgárasszony turnűrös szoknyájá-
ban, mint egy gyári munkás, egy 
szamizdat füzeteket a kabátja alatt 
rejtő fiú, vagy épp a kávézóba igyek-
vő író. A plakát több mint 100 éve a 
„társadalom üzenőfala”. Ma elözönli 
az utcákat, s a legújabb, digitális képi 
alapú (rövid szöveggel kiegészített) 
kommunikáció ebből a műfajból me-
ríti alapvető fogásait.

A vizuális tömegkultúra a mai társa-
dalom egyik meghatározó eleme. 
Legkorábbi modern előzményei, a pla-
kátok bemutatása az elmúlt években a 
történeti múzeumokban egyre gyak-
rabban megjelenő téma. A Nemzeti 
Múzeum az I. világháború 100. évfor-
dulós évei alatt egy kiállításában 2015-
ben így mutatta be az 1910 és 1920 
közé eső viharos éveket (Elsodort vi-
lág. Plakát-álmok). Szintén a Nem-
zeti Múzeummal való kooperáció ke-

A NEMZETI MÚZEUM KIÁLLÍTÁSÁNAK TANULSÁGAI

IDŐ, TÖMEGEK, 
PLAKÁTOK

retein belül a Szegedi Móra Ferenc 
múzeumban is látható volt egy plakát-
kiállítás (PlakArt). 

A Magyar Nemzeti Múzeum idén 
rendezett időszaki kiállításán 3 téma-
körbe sűrítve 120 válogatott plakát  volt 
látható, melyek 1890 és 1989 között ké-
szültek. Az első darabon a Művészek 
Reklám Műhelye hirdette magát. 18 
művész, akik közül 10 rövid életrajza és 
munkássága külön tablókon is megje-
lent a kiállítás utolsó termében, mint-
egy keretet adva a témának. Ezt köve-
tően gazdaság és kereskedelem, a sza-
badidő, valamint a politika és társada-
lom témakörök plakátjai sorakoztak. 

A kiállított darabokat hangulatkeltő 
elemként különböző hétköznapi tár-
gyak egészítették ki, így a tárlat meg-
fordította a szokásos történeti kiállítá-
sok rendjét. A történeti múzeumok a 
legtöbb esetben 3D tárgyak által ve-
zetik végig a látogatót a témán, a 
különböző 2D-s vizuális elemek 
ezekhez adnak látványt és benyo-
másokat. A Nemzeti Múzeum 

A plakát a modern, nagyvárosi élet tömegkultúrájának mindennapos tárgya. 
Művészet, amely valamilyen célzott, figyelemfelkeltő üzenetet ad át, megragadja 
a szemlélőt. Teszi ezt gyorsan, hiszen az idő ellensége. A rohanó városi tömege-

ket egyetlen pillantás alatt kell megragadnia, aktualitása hamar véget ér. 
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plakátkiállítása változtatott ezen a sé-
mán. Történeti tárgyalásmódban mu-
tatta be a plakátokat, s hangulatkeltő 
elemként használta a 3D-s tárgyakat. 
A múzeum már korábban is állított ki 
hasonlóan formabontó módon. (Anna 
- Változatok székely asszonysorsra: itt 
az elmesélt történet, a narráció állt a 
középpontban, s a berendezett enteri-
őrök jelentették annak 
keretét.  Lásd: Élet és Tu-
domány, 2018. 5. szám.) 
Az újítás ezúttal is si-
kert hozott az intéz-
mény számára.

A tárlat a gazdaság-
kereskedelem téma-
körrel indult, az első 
egységben többek kö-
zött a Gizella malom 
plakátja, a Mathner ve-
tőmag, az Orion termé-
keinek és a Tungsram 
reklámja szerepelt. Lát-
ható volt a Zwack egyik 
plakátja is, valamint a 
dohányzást és az édes-
ség-fogyasztást népszerűsítő poszte-
rek. „Egyél édességet!” markol bele 
egy pirospozsgás kislány egy tucat 
cukorkába és csokoládéba az egyik 
képen, és nyújtja a szemlélő felé. A ki-
állítás ily módon azt is érzékeltette, 
hogy miben és hogyan változott az el-
múlt több mint egy évszázad hétköz-
napi mentalitása. Ugyanez a nézőpont 
a társadalmi tematikájú plakátok kö-
zött is izgalmas megfigyelésekre ve-
zethette a látogatót – az egyik plakát 
például a tisztálkodást népszerűsítette. 

A társadalmi célú plakátok között a 
sport is megjelent, s ehhez kapcsolód-
tak a szabadidős tevékenységeket, il-
letve az ilyen jellegű szolgáltatásokat 
reklámozó darabok. Ezek közül külön 
tematikus egységet kapott a Balaton, 
melynek reklámplakátjai egy enteriőr-
ben tűntek fel (ehhez hasonló kiemelt 
tér több is nyílt a tárlatban). A Balaton 

szolgáltatásait reklá-
mozó plakátok mel-
lett képernyőn fu-
tottak a tó partján 
készített „retró” ké-
pek. A nosztalgia-
élmény (bár az egész 
kiállításon végighúzó-
dott) direkt fokozása e 
ponton érződött első-
ként. Tetőpontját az 
utolsó előtti terem vé-
gén érte el, ahol a szem-
lélődők az 1970-es és 
1990-es évek közé eső 
magyar reklámokat 
láthattak. 

A kiállítás végül a po-
litikai propagandaplakátokkal zárult. Ez 
az egység hangulatában eltért az előző 
kettőétől. A tömeg és az agitáció megje-
lenítése került a középpontba. Emellett 
az alkotók bemutatása által a plakátok 
művészeti értéke is hangsúlyosan megje-
lent. A kiállítás újító szelleme révén ösz-
szetett élményt, elgondolkoztató imp-
ressziót nyújtott. Bemutatta a plakátok 
szerepét a mindennapi életben, azok ha-
tását a tömegekre, egyben nosztalgia-
élményt is keltett a látogatókban. 

Bódai dalma
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 – Nemrég hallhattunk az egyik af-
rikai elefántjuk agyarműtétjéről.   
Hány ember jelenléte volt szükséges 
például ehhez a beavatkozáshoz?
 – Egy hónapja döntöttünk Kito, a 
2015-ben nálunk született afrikai ele-
fántunk altatása mellett, mert egy ko-
moly sérülés miatt el kellett távolítani 
az agyarát. Ezt egy olyan állatorvos 
kolléga végezte, aki Dél-Afrikából 
érkezett hozzánk, hiszen neki voltak 
eszközei és kellő tapasztalata egy ilyen 
beavatkozás lebonyolításához. Hozzá-
teszem, a világon három állatorvos 
van, aki képes elvégezni ezt a típusú 
beavatkozást. Az állatpark állatorvo-
saiként az állat altatásáért, pre- és 
posztoperatív ellátásáért feleltünk, va-
lamint asszisztáltunk a dél-afrikai 
kollégának, míg a gondozók segítet-
tek az állat ledöntésénél, és egyéb be-
avatkozásoknál. Összesen több, mint 
tíz ember volt jelen a műtét alatt, és 
mindenki tökéletesen ellátta a saját 
feladatát. Hatalmas dolog egy ekkora 
volumenű műtét sikeres elvégzése, 
igazi csapatmunka kell hozzá, amit si-
került megvalósítanunk, és amit a 
külföldi állatorvos kolléga is dicséret-
ként említett meg búcsúzásakor.
 – Milyen kutatásokban vesznek részt?
 – Az oktatás, a szórakoztatás és a faj-
megőrzés mellett egy állatkert felada-
tai közé tartozik a kutatás is. Ko-
runkban a legtöbb ilyen tudományos 
munka feladata a fajmegőrzés kutatása 
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ja Már óvodásként tudta, hogy segíteni akar az állatokon. 

Korábban önkéntesként és gyakornokként vett részt a 
Nyíregyházi Állatpark munkájában, majd a diploma meg-
szerzését követően állatorvosként csatlakozhatott a 
Sóstó Zoo csapatához. Idén a Himalája egzotikus flórája 
és faunája csábította utazásra. E heti számunkban hiva-
tása mellett Nepálban szerzett élményeiről is kérdeztük 

Biácsi Alexandrát. 

A HEGY VARÁZSA

önmagában kockázatot jelent, pedig 
sokszor már egy vérvételnél is szükség 
van rá. Egy vadállat esetében nincs le-
hetőségünk előzetes vizsgálatokra, 
csupán altatásban tudjuk felmérni az 
állat általános állapotát. Arról nem is 
beszélve, hogy a vadállatok sokszor rej-
tik a problémájukat, így alapos kivizs-
gálásra van szükség, amit előre megter-
vezünk, de a diagnózis felállítása köz-
ben is módosulhat a terv, ezért minden-
re fel kell készülnünk. Munkánk során 
sok altatószerrel dolgozunk sokféle 
kombinációban és még többféle dózis-
ban. Szinte minden fajt másképpen kell 
altatni vagy bódítani. A kellő mennyi-
ségű anesztetikumot pedig oltóbot, fú-
vócső, vagy altató puska segítségével 
juttatjuk az állat testébe, ehhez pedig 
minden itt dolgozó állatorvosnak fegy-
vervizsgára van szüksége. 

Itt az állatkertben amelyik fajt lehet, 
azt természetesen tréningezzük az ál-
latorvosi vizsgálatokra, hogy az alta-
tást, és az azzal járó kockázatot elke-
rüljük. A diagnózis felállítása sokszor 
nem egyszerű, hiszen majdnem min-
den kontinens élőlényeiből találunk 
állatfajokat a Nyíregyházi Állatparkban, 
akik egyedi anatómiával, élettannal és 
sajátos betegségekkel bírnak. Ehhez 
nemcsak műszerekre, hanem laboratóri-
umi háttérmunkára is szükség van, 
amire esetenként még nem áll készen a 
hazai tudomány, így előfordul, hogy 
külföldi kollégák segítségét kérjük.

 – Mi vonzotta az állatorvosi pályára?
 – Sok más kisgyerekhez hasonlóan 
én is imádtam az állatokat és úgy 
éreztem, segíteni szeretnék rajtuk, 
gyógyítani szeretném őket. Elhatá-
roztam tehát, hogy állatorvos leszek. 
Emlékszem, óvodás koromban azt 
rajzoltam az óvó néninek, hogy ál-
latorvosként egy rendelő műtőaszta-
lán tigrist műtök.
 – Megvalósult ez az álom?
 – Igen, húsz évvel később a rajzom 
valósággá vált. Az egyetemen eltöl-
tött évek során csak fokozódott a 
vadállatok iránti érdeklődésem, 
igyekeztem minél többet tanulni ró-
luk és törekedtem arra, hogy minél 
több gyakorlatot szerezzek. A vadál-
latok különösen nagy kihívást jelen-
tenek mind a biológusok, mind pe-
dig az állatorvosok számára.
 – Miért nehéz megvizsgálni egy 
vadállatot?
 – A háziállatokkal ellentétben a vadál-
latokat élőhelyükön tudjuk megfi-
gyelni, beavatkozás esetén pedig min-
den szükséges felszerelést magunkkal 
kell vinnünk. Fel kell mérünk, hogy 
milyen mértékű problémáról van 
szó, szükség van-e altatásra vagy 
szedálásra. Lényeges tudnunk, milyen 
vizsgálatokat kell elvégeznünk, hogy 
megoldjuk a problémát. Nagy különb-
ség, hogy vadállatok esetén a vizsgálat 
szinte minden esetben bódítást vagy 
altatást, azaz anesztéziát igényel, ami 
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kóstoltam a fent felsoroltakat, mert az 
itthon kapható termékek teljesen más 
ízvilággal rendelkeznek. Útszéli gaz-
ként nő az amarillisz és a kurkuma. 
A hegyekben 1500 méter felett egész 
rododendronerdők virágzanak. 
 – Az utazást követően kifejezetten 
Nepálból érkeztek-e Önökkel új 
állatok az állatkertbe?
 – Az állatok szállítása komoly hátteret 
igényel, vagyis nem hozhatok haza a 
zsebemben egy aprócska énekesma-
darat sem. Régen sem volt ez más-
képpen, ám manapság nagyon részle-
tes, szigorú követelményei vannak 
egy állatszállításnak még Európán be-
lül is, nemhogy harmadik országból. 
A különféle szabályok és egyezmé-
nyek miatt ma már az állatok sokkal 
nagyobb védelmet kapnak, és fontos, 
hogy ez a folyamat ugyanebben az 
irányban haladjon tovább.
 – Jelenleg élnek-e önöknél olyan fajok, 
melyek Nepálban is megtalálhatóak?
 – Nepál dzsungeleiben sok különle-
ges faj él, melyek megtekintésére 
utunk során már nem jutott idő, de a 
Nyíregyházi Állatparkban láthatja 
őket a közönség. Az ország déli te-
rületein található rezervátumok sok 
indiai elefántnak és indiai orrszar-
vúnak adnak otthont. Az indiai orr-
szarvú hazánkban egyedül nálunk, 
Sóstón látható. Mivel az állatpark ál-
latait kontinensenként mutatjuk be, 
az ázsiai dzsungelek állatainak 
közelében láthatunk vörös pandákat, 
valamint hópárducokat is, akik in-
kább a hegyvidék élővilágát idézik. 
A Madárházban élő papagájaink 
közül pedig több faj Nepálban is fel-
fedezhető, és igazán a saját élőhelyü-
kön a legcsodálatosabb őket látni.

Kondor BoglárKa

esett – az Abikhram naptár szerint 
ugyanis ott már 2075-öt írnak és 
náluk áprilisban kezdődik az újév.
 – Milyen egzotikus élőlényekkel 
találkozott?
 – Csodálatos fajok élnek Nepálban. 
Élővilágának különlegességét meg-
határozza, hogy délen az ázsiai 
dzsungel uralkodik, míg északon a 
Himalája égbe meredő láncolata. Álla-
tok tekintetében a nem gerinces fa-
jok közül szúnyogokkal, sáskákkal, 
tenyérnyi pókokkal, patakpartokon 
élő rákokkal, pillangókkal, valamint 
piócaszerű vérszívó parazitákkal is 
találkoztunk. A vidék madárvilága 
igazán lenyűgözött. Meghatározá-
sukra vettem is egy helyi könyvet, 
melyből összesíteni fogom a látott 
fajokat. Megfigyelhettünk marabu-
kat, keselyűket, különféle papagájo-
kat és kisebb testű énekesmadarakat 
is. Kíváncsi lettem volna a himalájai 
fényfácánra, de ők rejtőzködve élnek a 
hegyekben, a rododendronerdők feletti 
magasságokban. Sajnos ragadozó 
nagymacskákat sem láttunk, mint a 
tigris vagy a hópárduc, azonban ki-
mondottan örömteli pillanat volt, 
amikor megpillantottunk egy vörös 
pandát, mely kizárólag itt él a Hima-
lájában. Nehezen észrevehető, és még 
a helyiek közül is kevesen látták.
 – Az erdőkön kívül akadnak-e 
más élőhelyek, ahol előfordulnak 
különleges példányok?
 – A városokban szintén megfigyelhet-
tünk érdekes populációkat, melyeket 
kóbor kutyák, rhesusmajmok és a hin-
duk által tisztelt szent tehenek alkot-
tak. A növényviláguk szintén gazdag, 
hisz rengeteg banán, kókusz, mangó 
és bambusz terem a déli régiókban. Itt 
döbbentem rá, hogy eddig még sosem 

és a biodiverzitás megőrzése, emiatt a 
biobankok bővítésein túl a szaporodás-
biológiai vizsgálatok kerültek leginkább 
előtérbe. Ki kell emelnem, hogy fontos 
számunkra a hazai kutatásokban való 
aktív részvétel, hiszen rendkívül sok 
tehetséges kutató dolgozik itthon, 
így fejlődéstani és több szaporodás-
biológiai munkában veszünk részt. 
Ezek között akad olyan is, amit mi in-
dítottunk útjára. 
 – Hogyan lett részese a nepáli 
utazásnak?
 – Egy barátom, Laczkó Zsolt Egon 
invitált az útra, aki jelenleg Szibériába 
tart. Biztatására, bár némi félelemmel, 
de úgy döntöttem, hogy elindulok ve-
le Nepálba, a Himalájára. A 11 fős cso-
portot kettőnkön kívül orosz, ukrán, 
olasz és svéd fiatalemberek alkották. 
Nepál fantasztikus hely, maga az uta-
zás is csodálatos volt. Természetesen 
szükség volt fizikai és immunrendsze-
ri edzettségre. Célul tűztük ki, hogy 
megismerjük Nepál hegyeit, élővi-
lágát és kultúráját. Túránk célja így 
a 3500 méter magasan elhelyezkedő 
Salpa Pokhari nevezetű szent tó 
volt, ahol a jakhri nevezetű sámán-
ünnepen megcsodáltuk az év első 
teliholdját, mely idén április 30-ára 

Leopárd műtét előtti vizsgálata 

Sámán a Salpa Pokharinál 
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Nehogy eluralkodjon a sivatag, kiállítottuk két 
hőtűrő mezei vadvirágunkat. Az egyik kivált-

képp kedvence volt Móra Ferencnek. Összevágtam 
pár sort egyik karcolatából:
Egy fürdőhelyen üdült. Nem ismerte az illusztris tár-

saság, az étteremben asztalára virág sem került. „Sze-
reztem magamnak. Szedtem a csordajárásban egy nyaláb 
ökörfarkkórót. Gyönyörű, öles példányok voltak, nagy sárga 
csillagokkal, valóságos lobogó kéngyertyák.” A híres Anda-
lúzia csillaga, mondta a csodálóknak, a várkertben 
szedte, mivel iskolatársa volt a herceg. Ez lett az étte-
rem ékessége, s őt is befogadták. Aztán eljött a búcsú-
zás: „utoljára kísértem el sétálni a méltóságos asszonyt. 
Szokatlanul elcsavarogtunk, s észrevettem, hogy a dűlőút egy 
ökörfarkkórós parlagra kanyarodik. Lehetetlen volt meg nem 
látnia a napáldozat máglyafényében lobogó virággyertyákat. 
– Nini, nézze, hogy hasonlítanak ezek az Andalúzia csilla-
gához! – Hát igen, de ez csak közönséges gyom. Ökörfarkkó-
rónak hívják. – Nos, olyan is ez, mint a neve – fordult ne-
vetve a méltóságos asszony a lemenő nap felé. – Hallatlan, 
milyen otromba neveket tudnak kitalálni a virágaiknak ezek 
a parasztok.”

H. J. 
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1. Kiss György (Abony, gykiss57@indamail.
hu) – Lobogó nappali fáklya – Az egyik nem 
igazán ismert gyógynövényünk, az ökörfark-
kóró nagyon szép példánya

2-3. Dr. Börcsök Sándor (borcsoksdr@hotmail.
com) – Sivatagi rózsák – Ebben a szörnyű 
melegben eszembe jutott, hogy most jól érezné 
magát az évek, talán évtizedek óta a szekrény 
tetején tartott, Marokkóból való sivatagi rózsa. 
Kitettem egy kistányéron, némi gránáthomo-
kon az esőre.  Kinyílt, kifordult, szerény mód-
ján éltette az életet. Közben eszembe jutott, 
hogy van egy másik sivatagi rózsának neve-
zett képződmény is a polcomon, gipszkristály, 
Mexikóból.

4. Wild Zsófia (Esztergom, wild.zsofi01@
gmail.com) – Dicsfény Visegrád felett 
 
5. Gulyás Gábor (gl.gulyas@gmail.com) – 
Reggeli napfényben – Kánikula ide-oda, a katáng 
útszélen, árokparton ezerrel virít

6-7. Báskay Imre (Budapest, baskayi@yahoo.
com) – Madarak az Ínség-sziklán – Amint kibuk-
kant a Duna vizéből egy sziget, azonnal be is 
népesült 

Kérjük, megmutatni szánt képét jpg formá-
tumban küldje az eltud@eletestudomany.hu 
címre, és a tárgyrovatba írja: ét-galéria. 
Jutalma a „kiállításban” megnyilvánuló 
elismerés. A hónap képe 5000 Ft díjat kap.

KEDVES OLVASÓNK! 
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3. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Csonka Dávid feladványa

Megoldás: A számok csigavonalban követik egymást a kö-
zépponttól kiindulva.

2. fejtörő – Mikó Laura Hanna feladványa

Megoldás: f

(Minden sorban és oszlopban 2-2 kék, vörös és sárga sokszög lát-
ható, melyek szögeinek összege soronként és oszloponként 30-30.)

3. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa 

Megoldás: Máté

(A nevek: Ákos, Noel, Regő (vagy Gerő) és Soma.)

Fejtörő rovatunk feladványai Olvasóink általános 
feladatmegoldó képességét teszik próbára. A kér-
dések tetszőleges sorrendben oldhatók meg, nem 
épülnek egymásra, mindegyik más és más kész-
ség fejlesztésére vagy tesztelésére alkalmas. 
A megoldásokat jövő heti számunkban közöljük. 
Jó töprengést, briliáns ötleteket, eredményes 

gondolkodást kívánunk!

1. fejtörő – Csonka Dávid feladványa

A fenti lámpák közül mindig csak két szomszédosat lehet egyszerre 
átkapcsolni. A képen látható kiinduló állapot esetén lehetséges-e 

olyan sorrendben kapcsolgatni a lámpákat, hogy a végén valam-
ennyi világítson? És hogyan lehet ezt megállapítani találgatás 

nélkül, tetszőlegesen sok lámpa esetén?

Varázsolja elő a négyzethálóba rejtett ábrát a számoknak 
megfelelően! A számok azt mutatják, hogy a körülöttük lévő 8 

mezőből hányat kell besötétíteni. A számmal jelölt szavak közül melyik illik a többi közé?

2. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa



Egészséges kérdések

Régi gondolat, hogy ha megfigyelünk valamit, 
akkor ezzel meg is változtatjuk vizsgálatunk tár-
gyát. Ehhez hasonló jelenség a lélektanban is lé-
tezik: a kutatók észrevették, hogy ha kérdéseket 
tesznek fel valakinek bizonyos viselkedésével – 
például étkezési szokásaival – kapcsolatban, ak-
kor lehet, hogy ezzel egy kicsit meg is változtat-
ják a szóban forgó viselkedés jövőbeli alakulását. 
Ez pedig akár hasznos módszer is lehet a rossz 
szokások elleni küzdelmben.

Egy vizsgálatban diákokat kérdeztek arról, hogy 
szándékukban áll-e a jövőben többet mozogni, és 
két hónappal később azt tapasztalták, hogy akik 
válaszoltak a kérdésekre, 12 százalékkal többet 
sportoltak, mint a kérdőív kitöltése előtt. Egy 
másik kutatásban az alkoholfogyasztási szokások-
kal kapcsolatos kérdéseket tettek fel, és azt talál-
ták, hogy a válaszadók egy évvel később 18 száza-
lékkal kevesebbet ittak, mint korábban.

Az egyes konkrét tevékenységeket – a mozgást és 
az alkoholfogyasztást – célzó kutatások eredmé-
nyeinek ismeretében Sarah Wilding, az Egyesült 
Királyságban működő University of Leeds kutatója 
arra volt kíváncsi, hogy ha egyszerre több, az egész-
séges életmóddal kapcsolatos viselkedésre kér-
dez rá, sikerül-e általános változást elérnie a válasz-
adók szokásaiban. A betegségmegelőzés szepontjából 
ugyanis az a legcélszerűbb, ha az ember nem csupán 
egyetlen ártalmas szokásán változtat, hanem több te-
rületen is áttér az egészségesebb életmódra.

Wilding és munkatársai kutatásában 1534 önként jelent-
kező vett részt. Először egy 102 kérdésből álló kérdőívre 
kellett válaszolniuk, mely három egészségvédő viselke-
dést (gyümölcs- és zöldségfogyasztás, sportolás, napi 
fogselyemhasználat), valamint három, az egészségre ve-
szélyt jelentő szokást (alkoholfogyasztás, hosszas egy hely-
ben ülés, nassolás) vizsgált. A résztvevők között voltak, 
akik mindjárt a kérdések megválaszolásával kezdtek, míg 
másoknak először egy rövid bevezetőt kellett elolvasniuk 
arról, hogy milyen sokat számít az egészséges életmód a 
rák, a szívbetegségek és a cukorbetegség kockázatának 
csökkentésében. A kontrollcsoport szintén 102, de az 
egészséges életmódtól független – a vásárlási szokásokra 
vonatkozó – kérdésre válaszolt.

Négy héttel később a résztvevőket arra kérték, hogy is-
mét számoljanak be, mennyire követik az egészséges élet-
módot. Kiderült, hogy azok, akik korábban a bevezetővel 

ellátott kérdőívet töltötték ki, kismértékben ugyan, de egyértel-
műen változtattak a szokásaikon: az egészséges viselkedés-
formák gyakorisága megnőtt, a kockázatosaké csök-
kent. A kontollcsoport viselkedésében nem történt 
változás. A csupán a kérdőívet kitöltők szokásai el-
mozdultak ugyan a kedvező irányba, de ez a változás 
statisztikailag nem volt jelentős.

Wilding és munkatársai hangsúlyozzák, hogy a kis ered-
mény sem lebecsülendő, főleg, hogy egyszerű, gyors és ol-
csó módszerrel sikerült azt elérni. Egyértelmű, hogy a kér-
dőívek kitöltése nemcsak a kutatók számára nyújt informá-
ciót, hanem a válaszadóknak is, akik ilyenkor kénytelenek 
részletekbe menően átgondolni, tudatosítani magukban, 
hogyan is élik mindennapjaikat – és nem biztos, hogy ezt 
önmaguktól megtennék… Wilding és munkatársai egyút-
tal jelzik, hogy ha egyszerre sokféle területen szeretnénk 
kedvező hatást elérni, akkor az egyszerű kérdezés nem elég, 
érdemes külön is hangsúlyozni, mi lenne a kívánatos visel-
kedés. Így a válaszadók egyértelműbben érzékelik, hogy a 
saját tényleges viselkedésük mennyire eltér az ideálistól, és ez 
nagyobb ösztönző erőt jelent a változtatásra.

Mannhardt andrás

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Váratlan találkozás (SZŰCS ÉDUA RAJZA)
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Félmillió éves a húshagyó 
medve

A kései pleisztocén korban, 125 000-
12 000 évvel ezelőtt Európában 

két medvefaj volt jellemző: a minden-
evő barna medve (Ursus arctos), és a 
mára kihalt barlangi medve (Ursus 
spelaeus), mely nagyrészt növényi ét-
renden élt. Keveset tudtunk a barlangi 
medve húsmentes étrendjének kiala-
kulásáról, mivel közvetlen elődjének, a 
Deninger-medvének (Ursus deningeri) 
ritkán lelhetőek fel maradványai.

A Historical Biology című folyóiratban 
megjelent új tanulmány azonban fontos 
részleteket tárt fel a témában. Németor-
szági és spanyolországi kutatók kiderí-
tették, hogy a Deninger-medve étrendje 
valószínűleg hasonló volt, mint leszárma-
zottjáé, a barlangi medvéé. A koponya, 
az állkapocs és a fogak ugyanis alakta-
nilag jellegzetesek a Deninger-medve 
esetében is, ugyanis ezek alakját az befo-
lyásolta, hogy a medve nagymértékben 
növényeket fogyasztott.

A kutatók a ritka fosszíliákról mik-
ro-CT képet készítettek, és digitálisan 
távolították el az üledéket, hogy ne 
károsítsák az értékes maradványokat. 
Egy kifinomult statisztikai módszer, 

szerzője, a Bajor Állami Zoológiai Gyűj-
temény (Németország) munkatársa. Ez 
tehát azt jelenti, hogy ugyanahhoz a 
típusú élelemhez alkalmazkodtak, és el-
sődlegesen vegetáriánusok voltak.

„Jelenleg a szakemberek találgatják, 
vajon milyen mértékben volt vegetáriá-
nus a klasszikus barlangi medve. Ezért 
fontos az eredményünk a közvetlen előd-
del kapcsolatban, hiszen megmutatta, 
hogy a barlangi medve és a barna medve 

Megfejtett búzagenom

Nem fukarkodnak a szuperlatívu-
szokkal a tudósítások, amikor ar-

ról számolnak be, hogy a búza ge-
nomjának szekvenálására létrehozott 
nemzetközi kutatókonzorcium ti-
zenhárom évnyi megfeszített munka 
után végre elérte a célját. Világszerte 
kétszáz kutató 73 különféle intéz-
ményben dolgozott azon több mint 
egy évtizeden át, hogy részletes ge-
netikai térképünk legyen az emberi-
ség legfontosabb tápláléknövényéről.

A Föld népessége harmadának túl-
élése függ e gabonától, így különösen 
aggasztók az elmúlt években egymás 
után érkező jelentések a világ búza-
termésének csökkenéséről. Ennek 
sokrétű okai vannak, szerepet játsza-
nak benne a növénybetegségek is, de 
végső soron a klímaváltozás okolható 
a legtöbb bajért. A Nature-ben közölt 
korábbi tanulmányban kimutatták, 
hogy ha a Föld átlaghőmérséklete 

kutatócsoport pedig több mint ki-
lencmillió genetikai markert azono-
sított a nukleinsav láncon. 

De ha a puszta mérete nem lenne 
elég, a térképezést az is nehezítette, 
hogy a búzában valójában három nö-
vényős genetikai állománya található 
meg (két fűféle még a domesztikáció 

a geometriai morfometria használa-
tával a kutatók összehasonlították a 
Deninger-medve állkapcsának és kopo-
nyájának háromdimenziós képét a klasz-
szikus barlangi medve és a mai medvék 
állkapcsának és koponyájának képével.

„Az elemzés megmutatta, hogy a 
Deninger-medve a klasszikus barlangi 
medvéhez nagyon hasonló állkapoccsal és 
koponyával rendelkezett” – magyarázta 
Anneke van Heteren, a tanulmány vezető 

egy Fahrenheit-fokkal (0,55 Celsius-
fokkal) emelkedik, az öt százalékkal 
csökkenti a búzatermést.

Röviden: a búza élet-halál kérdése 
emberek milliárdjai számára, és a klí-
maváltozás miatt nagy bajban van. Így 
már érthető, hogy miért dicsőítik so-
kan a napokban a búza teljes genom-
jának első, részletes térképét, amely a 
Science-ben jelent meg. Vannak, akik 
a mezőgazdasági biotechnológia leg-
nagyobb áttöréseként, mások a búza 
háziasításával összevethető jelentőségű 
vívmányként értékelik.

De vajon mi tartott mindezen 13 
évig, amikor manapság szinte na-
ponta jelennek meg a búzánál sokkal 
kevésbé „fontos” fajok génszekven-
ciái is? Nos, sajnálatos módon a búza 
genomja az egyik legbonyolultabb 
az élővilágban. Mérete ötször ak-
kora, mint az emberé, összesen 107 
ezer génje van, amelyek 21 pár kro-
moszómán helyezkednek el. DNS-
ét 14,5 milliárd bázispár építi föl, a 

Mikro-CT rekonstrukció A) egy csaknem felnőtt hím, Ibériai-félszigetről származó Deninger-medve 
koponyáról különböző nézőpontokból, B) egy klasszikus barlangi medve felnőtt hím egyedének 

koponyájáról. A koponyák sok tekintetben hasonlóak, de a barlangi medve koponyája nagyobb és 
erőteljesebb. FORRÁS: ELENA SANTOS (CENTRO MIXTO UCM-ISCIII) / TAYLOR AND FRANCIS
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étrendje közötti különbség már 500 000 
évvel ezelőtt fennállt, sőt, valószínű-
leg már korábban is” – mondta Mikel 
Arlegi, a tanulmány társszerzője.

A kutatás további érdekes eredmé-
nye, hogy alakot illetően különb-
séget találtak az Ibériai-félsziget 
Deninger-medvéi és Európa más ré-
szein élő Deninger-medvék között. 
Ezek a különbségek valószínűleg 
nem az étrend különbözőségei mi-
att alakultak ki. A kutatók három 
lehetséges magyarázattal álltak elő.

Az egyik magyarázat az lehet, hogy 
az Ibériai-félsziget medvéi kronológiai-
lag korábbra datálhatók, mint a többiek. 
A másik, hogy a Pireneusok mint ter-
mészetes határvonal gondoskodott az 
Ibériai-félsziget és Európa más részein 
lakó medvék genetikai elkülönüléséről. 
De lehet, hogy több fejlődési vonal léte-
zett, melyből egyik a klasszikus barlangi 
medvéhez vezetett, vagy mindegyik vo-
nal egy-egy különböző barlangimedve-
csoportot eredményezett. „A három 
hipotézis teszteléséhez azonban még több 
maradványt kell megvizsgálnunk” – vetí-
tette előre a kutatás irányát Asier Gómez-
Olivencia, a Baszkföldi Egyetem 
(Spanyolország) munkatársa.

(Taylor & Francis Group)

igen fontos jelensége, egy rendkívül 
bonyolult óceán-légköri kölcsönhatás 
eredménye. Afrikában és Ausztráliá-
ban aszályos időszakot, a Karib-ten-
geren és az Egyesült Államok nyugati 
partján pedig óriási esőzéseket okoz.) 
Ez a jelenség befolyásolta az élelem-
szerzési lehetőséget egy másik, a Île 
aux Cochons-tól 100 km-rel arrébb 
eső kisebb kolónia esetében is, lecsök-
kentve annak egyedszámát. Valószí-
nűleg ugyanez a folyamat felelős az Île 
aux Cochons élőhelyen lakó kolónia 
kezdődő hanyatlásáért is. A kolónia 
nagy méretéből adódik, hogy rend-
kívül érzékeny az egyedsűrűségre. 
Minél nagyobb egy populáció, annál 

ádázabb a versengés az egyedek kö-
zött, és ez a csoport minden tagjának 
növekedését lassítja. Az élelmiszerhi-
ány következményei így felerősödnek, 
és példátlanul gyors és nagy számbeli 
csökkenést indíthatnak el, főképp egy 
olyan klímaeseményt követően, ami-
lyen az 1990-es évek végén történt. 

A másik hipotézis szerint beteg-
ség okozta a kolónia nagy részének 
pusztulását. Az Indiai-óceán más 
szigetein jelenleg madárkolera tize-
deli a tengeri madarakat, így pusztul 
az albatrosz Île Amsterdam szigetén 
és a pingvin a Marion-szigeten.

Sajnos azonban a fenti magyarázatok 
közül egyik sem ad kiegélítő választ az  
Île aux Cochons-on mefigyelt hatal-
mas hanyatlás okaira, mondták a ku-
tatók. Hamarosan indul a terepmunka 
a CNRS és más franciaországi kuta-
tóintézetek együttműködésével, mely 
feltárni hivatott a hatalmas mértékű 
pusztulás további okát.

(CNRS)

előtt hibridizálódott, majd a háziasí-
tott búzába keveredett egy harmadik 
is). Emiatt minden kromoszómájá-
ból három párral rendelkezik (úgy 
mondják, hexaploid), amelyek csak 
majdnem azonosak. Mindezeket 
elkülöníteni, és egyenként feltérké-
pezni olyan nehéz volt, hogy másfél 
évtizede, még a mesterséges intelli-
gencia segítette biotechnológia kora 
előtt, joggal gondolhatta mindenki 
lehetetlen vállalkozásnak.

A munka dandárja csak most kö-
vetkezik, meg kell ugyanis fejteni 
az azonosított gének funkcióit. Az 
első eredmények már meg is szület-
tek, hiszen a szekvenálókonzorcium, 
afféle demostrációként, néhány gén 
feladatát már azonosította. A remé-
nyeik szerint a következő években a 
búzagének tömegének jelentőségére 
derül majd fény, e tudás segítségé-
vel pedig a melegnek, szárazságnak, 
fertőző betegségeknek jobban ellen-
álló búzafajták fejleszthetők ki. Ezek 
növekvő termésátlaga biztosíthatja 
az évszázad közepére már tízmilliár-
dosra duzzadó emberiség táplálását.

Kovács MárK

Töredékére csökkent a 
legnagyobb királypingvin 

kolónia

Az 1960-as évek óta ismerjük, és 
azóta is a legnagyobbként tart-

juk számon az Indiai-óceán déli ré-
szén található Île aux Cochons 
szigetén (a Crozet-szigetek egyik 
tagja) élő királypingvin-kolóniát 
(Aptenodytes patagonicus).  A kolónia 
élete, mely ráadásul a világ második 
legnagyobb pingvinkolóniája volt, 
nehezen kísérhető figyelemmel, 
mert élőhelye elzárt és nehézkesen 
megközelíthető, ezért 1982 óta nem 
vették számba az egyedeket.

Egy francia kutatócsoport műhold 
segítségével készült nagyfelbontású 
felvételeket használt arra, hogy a ko-
lónia méretében 1982 óta bekövetkező 
változásokat mérje. 1982-ben a koló-
nia 500 000 költő párt tartalmazott, 
és több, mint kétmillió egyedet ölelt 
fel összesen. A kutatók 1960-tól mos-
tanáig figyelemmel kísérték annak a 
területnek a nagyságát, melyet a ko-
lónia elfoglalt, összevetve a képeken 
látható kontúrokat. A vizsgálatból ki-
derült, hogy a kolónia összezsugoro-
dott, territóriumára nagyrészt új ve-
getáció türemkedett be. Az Antarctic 
Circumpolar Expedíció keretében he-
likopterről készült felvétel is megerősí-
tette, hogy a királypingvin-populáció 
száma erősen mecsappant.

Az adatok azt mutatják, hogy a ha-
nyatlás az 1990-es évek végén kezdő-
dött, és egybeesett a Déli-óceán nagy 
időjárási eseményével, az El Niñoval. 
(Az El Niño a trópusi területek idő-
járásának, illetve éghajlatának egy 

Île aux Cochons királypingvin-kolóniája 1982-ben (FORRÁS: HENRY WEIMERSKIRCH)
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A házi verebek evolúciója

A közelebbi és távolabbi környeze-
tünkben élő állatok osztályozá-

sának egyik praktikus módja, ami-
kor háziasított és vadállatokról be-
szélünk. A háziállatok kialakulását 
eredményező domesztikáció nem-
csak kultúrtörténeti folyamat, ha-
nem a modern biológia számos terü-
letén élénken kutatott evolúciós fo-
lyamat is egyben. A legtöbb olvasó-
nak valószínűleg nem okozna 
gondot annak elképzelése, hogy mik 
azok a kritériumok, amelyek elvá-
lasztják egymástól a háziasított és a 
vad (nem háziasított) fajokat, és arról 
is határozott ötleteink lennének, va-
jon milyen célból, milyen előnyök 
megszerzése szempontjából lehetett 
előnyös egyes állatokat háziasítani. 
Van viszont egy olyan „határmezs-
gyéje” a két nagy, jól elkülöníthető 
csoportnak, ahol olyan fajokat talá-
lunk, amelyek bár nem tekinthetők 
domesztikáltnak, létezésük, előfor-
dulásuk mégis tipikusan az ember-
hez kötöttségről árulkodik. 

A házi veréb tipikusan ebbe a ka-
tegóriába tartozik. Ez a madárfaj 
tagadhatatlanul „vad”, hiszen szapo-
rodásába, szelekciójába az ember ak-
tívan nem avatkozott be, tulajdon-
ságai sem előnyösek az ember szá-
mára, és alapvetően fél az embertől. 

Ugyanakkor a házi veréb szigorúan 
az emberi településeken és azok pe-
remén él és szaporodik, nem vándo-
rol évszakosan. Táplálékát főleg az 
ember termelte gabonafélék, egyéb 
vegyeshulladék, az ember aktív ete-
tő magatartásából származó eledel 
képezi. Ember-függését az is jól iga-
zolja, hogy ha például egy korábban 
lakott település, tanya elnéptelene-
dik, onnan kihalnak a házi verebek 
is. A történelmi idők és jelenkor 
házi verebe tehát ember mellett élő, 
embertől függő, nem háziasított 
faj. De vajon mióta tart ez az asztal-
közösség? Hol, és miért választotta a 
házi veréb őse az ember közelségét, 
az ember által termelt javakat?

Norvég, kazah és iráni kutatók 
molekuláris genetikai vizsgálat-
tal eredtek e kérdések nyomába. 
Összesen mintegy 120 verébtől 
vettek vérmintát az analízishez. 
A madarak három fajból kerültek 
ki: a házi veréb európai állományá-
ból, valamint egy olyan alfajától, 
ami Kazahsztán és Irán területén 
él (baktriai veréb); továbbá a külön 
fajt képező spanyol és olasz vere-
bekből. A baktriai verebek érdekes 
tulajdonsága, hogy szemben a jól is-
mert főalakkal, ezek a „házi” vere-
bek költöző madarak, és az emberi 
településektől távol élnek.

A genetikai elemzés szerint a spa-
nyol és a házi veréb egymástól jól el-
különülő fajnak tekinthető, az olasz 
verébben pedig a spanyol és a házi 
verebek génállománya keveredik. 
A baktriai veréb pedig genetikai 

ÉT-ETOLÓGIA

alapon is a házi veréb alfaja. A két al-
faj részletesebb összehasonlítása során 
kiderült, hogy evolúciós szétválásuk 
mintegy 11 ezer évvel ezelőtt történ-
hetett – ez pontosan az az időszak, 
amikor a Közel-Keleten az emberi-
ség először kezdett el mezőgazda-
sággal foglalkozni – vagyis például 
gabonaféléket termelni. A házi és 
baktriai verebek génállományában 
néhány igen érdekes különbséget 
fedeztek fel. A legerősebb eltérést 
mutató gének felelnek például a 
koponyacsontok és csőr alakításáért 
(a házi veréb csőre nagyobb, kopo-
nyája erősebb); a biológiai óra mű-
ködéséért (a baktriai veréb vándorol); 
valamint a keményítő emésztéséért (a 
házi verébben ezek a gének nagyobb 
számban vannak jelen). 

A tanulmány érdekes bepillantást 
enged tehát egy emberhez csatlakozó, 
ám nem domesztikált faj történetébe, 
és azokba a változásokba, amelyek 
már a gének szintjén jelzik a külön-
böző ökológiai környezethez történő 
alkalmazkodásukat. A baktriai ve-
réb egy olyan ősi állapotú házi veréb 
alfajnak tekinthető, amely elvált az 
emberhez idomuló, majd idővel sok-
kal sikeresebbé váló alfajtól. Meg-
maradt vonulónak, tápláléka ma is 
főleg fűmagvakból áll, amelyek ke-
ményítőtartalma alacsonyabb, héjuk 
pedig kevésbé erős, mint az ember 
termelte gabonafajoké. Az ember 
mellé szegődő házi veréb pedig az 
évezredek során a maga erejéből 
meghódította egész Eurázsiát, az 
ember közvetítésével pedig távoli 
földrészekre is eljutott végül.

Pongrácz Péter
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Vizsgák 
A2, B1, B2 

és C1 
szinteken

TELC nemzetközi és államilag elismert 
nyelvvizsgák 7 nyelvből 4 szinten

Megjelent a 
Természet Világa 

szeptemberi száma

FÜGGŐLEGES: 2. Norvégia fővárosa. 3. Winston Churchill közvetlen elődje 
a brit kormányfői székben (Neville). 4. ... áhított; nagyon kívánt. 5. Geminus. 
6. A kalcium vegyjele. 7. Német költőgéniusz (Heinrich). 8. ...könig; Goe-
the tragikus költeménye. 9. New Haven-i felsőoktatási intézmény, három 
amerikai elnök (a két Bush és Bill Clinton) is tanult itt. 10. Növénygyűjtemé-
nyének neve. 13. International Organization for Standardization (Nemzetközi 
Szabványügyi Szervezet), röv. 17. Beleegyező válasz. 19. Torz törpe. 
21. A hátára. 23. Ám. 27. ... Savalas; a filmbeli Kojak alakítója. 29. Világi, 
röv. 31. Ékkő anyaga. 33. Árokpartok nagy levelű növénye. 35. Amália egyik 
beceneve. 37. All round defence (körkörös védelem), röv. 39. Holnapig.

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: Bythinus dudichi, Isohypsibius dudichi. 

Haynald Lajos  (1816–1891), a „sátorozó püspök” módszeresen kutatta 
Erdély növényzetét és írt le több fajt is, bár magát amatőr botanikusnak 
tartotta.  Nem véletlenül kapta a Heuffel János által Temes megyéből leírt 
bennszülött kikerics az ő nevét (vízszintes 1.). A szintén róla elnevezett 
nemzetség s azon belül a Haynald-fű már csak magyar nevében hirdeti 
nagyságát, új tudományos neve: Dasypyrum villosum.  Kalocsai érsekként 
már kevesebb ideje maradt a terepi gyűjtésre, de még ekkor is fáradhatat-
lanul kutatatta például a Mediterráneum flóráját mint a Biblia növénytöbb-
ségének előfordulási helyszínét. Növénygyűjteménye (függőleges 10.) a 
mintegy százezer példányával Európa legnagyobb magánherbáriuma volt, 
melyet végrendeletében a Magyar Nemzeti Múzeum „fűvészeti tárára”, a 
Magyar Természettudományi Múzeum Növénytárának elődjére hagyott, 
mely ezzel a legrangosabb európai gyűjtemények közé került.  Jó fejtést!

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 28-as 
számunkban elkezdődő 15 hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek 
betűi egy 200 éve született orvos nevét adják meg. A név megfejtői között 
az Élet és Tudomány negyedéves előfizetését sorsoljuk ki. 

VÍZSZINTES: 1. A Haynald Lajosról elnevezett kikerics. 7. ... Jude; 
Beatles-sláger. 10. Magyar és svéd autók jelzése. 11. Biztonsági 
érzékelőberendezés. 12. ... Elias; nálunk is fellépett brazil énekesnő, 
dzsesszzongorista. 14. Számos filmben Bud Spencer társa (Terence). 
15. Dining ...; ebédlő, az angolból kölcsönzött kifejezéssel. 16. Reped 
a tó jege. 18. Salzburg rövidítése német nyelvű szövegekben. 20. Hívó 
szó. 22. Ajándékoz. 24. Saját; régi, irodalmi szóval. 25. Fa és folyó része. 
26. A néhány évtizeddel korábbi tárgyakat, műveket gyűjtő, bemutató 
divat(hullám). 28. Adó- és vámhivatalunk névbetűi. 30. ... tüze; villamos 
kisülés hajóárbócok hegyén. 32. Vízpartok, mocsarak madara. 34. Német 
eredetű, szórványos női név (az ALUL betűiből). 36. Szoba aljzata, régie-
sen. 38. Tejárusnő, a slágerbeli soroksári Sári is ez! 40. Fél perc!
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ÉT-IRÁNYTŰ ÉT-IRÁNYTŰ	 Bánsághy Nóra rovata

A sziklától a kőbaltáig, 
az erdőtől a sivatagig 
címmel nyílt kiállítás a 
veszprémi Laczkó Dezső 
Múzeumban. A tárlat 

az újkőkori csiszolt kőeszközök készítését és hasz-
nálatát mutatja be hazai őskori (Kr. e. 5. évezred) régé-
szeti tárgyakon keresztül. 

A csiszolt eszközök „életének” szakaszait a nyersanyag 
beszerzésétől („szikla”) a kész, nyélbe illesztett eszköz 
(„kőbalta”) használatának módjain át a néprajz segítsé-
gével ismerhetjük meg. E célra Új-Guinea modernkori, 
de a múlt század végéig technikailag újkőkori szinten ál-
ló társadalmainak szaktudását és tárgyait hívja segítsé-
gül a tárlat. A néprajzi gyűjtés adatai és tárgyai a XIX. 
század végéről, illetve a XX. század második feléből 
származnak. Az utóbbi, hála a francia szakemberek 
munkájának, aprólékosan dokumentált (fotó, rajz, film), 
így a látogatók is részesei lehetnek az élménynek – akár-
ha az őskorban tennének időutazást – hogyan készültek 
a kőbalták. A december 30-ig látható kiállítás különle-
gességét éppen ez a szemlélet adja, a régészeti tárgyak 
használatának a néprajz segítségével történő bemutatása. 

A kaposvári Rippl-Rónai 
Múzeum nyáron nyílt 
Gulyáságyú és roham-
sisak – A nagy Háború 
gyomornézetből cím-
mel nyílt tárlatán kis en-

teriőrök jelenítik meg a hátországi és a frontélet egy-egy 
mozzanatát: diadalmas hadba vonulás, hadigazdálko-
dás, áremelkedés, jótékonyság, menázsi a fronton, kan-
tin, tábori pékség stb.

A kiállításon tárlóba kerültek a rózsaszín tábori leve-
lezőlapok, szerepelnek a piacokon és a konyhákban hő-
siesen helytálló asszonyok hadimozsarai és takarékos 
ételreceptjei, élelmiszerjegyek érzékeltetik az imába 
foglalt mindennapi kenyér megszerzésének nem min-
dennapi gondját.

A rendezők az Érde-
kes Újság száz évvel ez-
előtt feltett kérdésére a 
választ a látogatókra 
bízzák: „Ki érdemel 
meg jobban egy kitün-
tetést, az-e, aki pár óra 
alatt hidat ver egy fo-
lyón, vagy az, aki a hí-
don átkelve, megveri az 
ellenséget, az, aki napi 
hatvan kilométeren megveri az oroszt, vagy aki ilyen 
előnyomulás mellett élelemmel tudja ellátni a katonát?” 
A kiállítás október 28-ig tekinthető meg.

Előd Ágnes 2016 óta készít 
olyan lebegő fényszobrokat, 
amelyek változtatni tudják a 
formájukat. A fényforrások 
az ELTE Fizika Tanszékének 
kutatóiból alakult CollMot 
Robot ic s  rajban repü lő 
drónjaira vannak felszerelve.

A drónok pályáját az alkotó 
által készített 3D-animáci-

ók vezérlik. Kétféle módon készít szobrokat: az első 
esetében a formák változása élőben követhető, a máso-
dik szabad szemmel nem felismerhető, de hosszú expo-
zíciós idővel fotózva egy térrajzot ad ki. A technológi-
ából adódóan a szobrok mérete igen nagy, 100-200 
méter átmérőjű pályán mozognak. Ezért az együttes 
bemutatásukra csak úgy van lehetőség, ha 
videodokumentációként vagy print formájában állítják 
ki őket. Az Óbudai Társaskörben szeptember 30-ig 
megrendezett Drónos szobrok című kiállítás az első 
alkalom, amikor az anyag egyben látható. 

A Sputnik Photos 2006-
ban alapított, kelet- és 
közép-európai fotográ-
fusok nemzetközi kol-
lektívája. A Mai Manó 
házban megrendezett 
A képzelet geometri-

ája című tárlatukon Lengyelország függetlenségé-
nek századik évfordulója alkalmából a húszas-har-
mincas évek lengyel avantgárdjának művészeti és társa-
dalmi aspektusait gondolják újra.

Fotókon, videókon és objekteken keresztül követik vé-
gig Lengyelország és Európa adott korszakának aktuális 
témáit. A kiállításra egy magyar képzőművészt, Puklus 
Pétert is meghívták, 
hogy munkáival pár-
beszédbe kerüljön és 
egy külső szemlélő 
perspektíváját is hozzá-
tegye a lengyel alkotó-
csoport kiállításához. 

Az elmúlt évtized so-
rán a Sputnik Photos a 
fotográfia, a film esz-
közét és a fotókönyv műfaját használta a múlt feldolgo-
zásához és a jelen megértéséhez. Lost Territories (Elve-
szett területek) című, folyamatosan zajló projektjük a 
korábbi keleti blokkon belül egymást követő vagy 
elliptikus történelmi-gazdasági fejlemények lezárat-
lan beszámolója, mely a csoport poszt-szovjet álla-
mokra vetített, egyedi fókuszát képviseli. Az aktuális 
tárlat október 7-ig tekinthető meg.

Modernkori újkőkor Szobor újragondolva

Gyomornézet

Újragondolva
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A hátlapon
A Trifid-köd, egy világító gáz-
felhő a Nyilas csillagképben

Nagyjából teleholdnyi mérete ellené-
re alacsony felületi fényessége miatt 
komolyabb távcsövekre van szükség a 
tanulmányozásához. Guillaume Le 
Gentil francia csillagász fedezte fel 
1750-ben, majd Charles Messier kata-
logizálta M20 számon. A trifid szó 
jelentése: három lebenyre osztott, 
amely az objektum jellegzetes megje-
lenése utal. A köd fontos csillagkép-
ződési hely, belsejében az összesűrűsö-
dő gázfelhőből tömegesen alakulnak 
ki az új csillagok. A 2005 januárjában 
készített infravörös felvételeken 30 
embrionális állapotban levő, és 120 
újszülött csillagot fedeztek fel, ame-
lyeket korábban nem tudtak megjele-
níteni az optikai felvételeken. A bel-
sejében van egy O7-es színképtípusú, 
rendkívül forró csillag, tőle szárma-
zik a látszó fényesség nagy része. Ma-
ga a köd nagyon fiatalnak számít a 
Tejútban, kora mindössze 300 000 
év. Távolsága 5200 fényév,  átmérője 
mintegy 50 fényév. Hármas tagoló-
dását a belsejében és körülötte fekvő 
sötét porsávoknak köszönheti.

A Trifid-köd, a közelben levő M21 
nyílthalmazzal együtt páratlan szép-
ségű komplexumot alkot. Távolsá-
guk is hasonló. Azt hihetnénk, fizi-
kai kapcsolatban állnak egymással, 
koruk azonban nagyon eltérő. Való-
jában a halmaz tagjai mintegy 8 mil-
lió évesek, vagyis a csillagok között 
középkorúnak számítanak. Talán 
valaha egy a Trifidhez hasonló köd-
ben jöttek létre, de csillagbölcsőjük 
anyagát felélték, vagy szétfújták, az 
idő múlásával pedig maguk a csilla-
gok is széjjelkóborolnak az űrben.

Kép és szöveg: Borovszky Péter
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Százarcú India
A nagyvárosokban sétálni, gyalo-
golni alig lehet. Nincs járda, ha van 
járda, akkor oda kitelepültek, ott 
élnek, állandó a tülkölés, az utcán 
esznek, alszanak, kutyák hempe-
regnek, kecskék kikötve, és esetleg 
egy szent tehén is arra imbolyog. 
A majom is szent állat, ezért sza-
porodik, és olykor megtámadja a 
turistákat.

Vízjel
Ha elegendő jég volna a Hold felszí-
nén – mindössze néhány milliméte-
res vastagságú már annak számítana 
– a belőle kinyerhető víz könnyen 
hozzáférhető forrásként szolgálna 
a jövőben tervezett holdutazások, 
vagy akár a hosszabb távú holdi 
jelenlét fenntartásához. Ez gazdasági 
szempontból is előnyös lenne. 

Génterápia a Gaucher-kór 
kezelésében
A betegség gyakran jár májkároso-
dással és vérszegénységgel, de neu-
rológiai tünetek is előfordulhatnak. 
A legtöbb esetben 30 éves kor kör-
nyékén diagnosztizálják, de a kettes 
típusú Gaucher-kórnál már csecse-
mőkorban súlyos neurológiai tüne-
tek jelentkeznek, és ezek a betegek 
ritkán élik meg a 3 éves kort. 



Trifid-köd
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