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A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület az idén is 
kiosztja az Év kiállítása díjat, melyre minden eddiginél több, 
18 intézmény 19 kiállítással pályázott. Az évente átadott díj cél-
ja, hogy elismerje és kitüntesse a legeredetibb, magas színvona-
lon megvalósított állandó vagy időszaki kiállítást. A díj pénz-
ügyi hátterét a Paksi Atomerőmű Zrt. biztosítja.

Az idei pályázók:
Bocskai István Múzeum (Hajdúszoboszló): Szoboszló öröksé-

ge: föld – kard – víz;
BTM – Aquncumi Múzeum: Műtárgymesék. Fővárosi ré-

gészeti értékeink másként;
Ferenczy Múzeum (Szentendre): Testobjektív. A test repre-

zentációja a kortárs művészetben;
Göcseji Múzeum (Zalaegerszeg): „Előre a szocializmus út-

ján…” Így éltünk a hetvenes években;
Gödöllői Városi Múzeum: Hetedhét országból. Emlékkiállí-

tás a Jamboree 80. évfordulója alkalmából;
Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház a Savaria 

MHVM tagintézménye: Isis savariai otthona;
Kecskeméti Katona József Múzeum: Búza – kenyér – ÉLET. 

A búza útja a földtől az asztalig a Duna – Tisza közén egykor 
és ma… avagy kiállítással a fenntartható fejlődésért;

Kecskeméti Katona József „Cifrapalota” Kiállítóhelye: Ko-
lostorok kincsei – Interaktív régészeti kiállítás a Cifrapalotában

Katasztrófavédelem Központi Múzeuma: Légoltalomtól a 
Polgári Védelemig. Óvóhely, ahol átélhető a történelem;

Kedves Olvasónk! Molnár C. Pál Múzeum: Rudnay kiállítás;
Móra Ferenc Múzeum (Szeged): Egyszer volt… az Ősember
Óbudai Múzeum: A Goldberger…;
Petőfi Irodalmi Múzeum: A megmozdult szótár. 100 éve 

született Weöres Sándor;
Rippl Rónai Megyei Hatókörű Múzeum (Kaposvár): Rippl 

Rónai József emlékház. Róma-villa. A felújított és az András-
sy ebédlővel kiegészített állandó kiállítás;

Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár: 
A Semmelweis ikon;

Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum: István, a szent király
Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény –

Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei: Ég és Föld – A 
polgári repülés és Budapest XVIII. kerülete;

Paksi Városi Múzeum: Földbe zárt világ – Lussonium késő 
római temetője;

Wosinsky Mór Megyei Múzeum: Szekszárd retro. Azok a 
’60-as, ’70-es évek…;

A zsűri (Balázs György, Deme Péter, Mányi István, F. Dózsa 
Katalin, Horváth László, Tímár-Geng Csilla, Gózon Ákos, 
Sári Zsolt) első fordulóban hozott döntése értelmében hat pá-
lyázó kiállítás jutott a döntőbe: a BTM – Aquncumi Múzeum; 
az Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház; az Óbudai 
Múzeum; a Petőfi Irodalmi Múzeum; a Rippl Rónai Megyei 
Hatókörű Múzeum (Kaposvár); és a Semmelweis Orvostörté-
neti Múzeum, Könyvtár és Levéltár.

A díjat a Múzeumok Majálisa megnyitóján a Nemzeti Mú-
zeum kertjében adják át.

SZERKESZTőSÉG
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Z S I G M O N D  G Y U L A  R OVATA

A három feladatból kettQ megoldása 100 feletti IQ-ra utal, ami átlag feletti teljesítménynek számít.
A feladatok megfejtését a következQ héten adjuk meg.

GONDOLKODÁST SERKENTQ IQ-TORNA

INDÍTÁS: 

ROM
korom, karom, három, barom, 
orrom, szirom és zárom

ERPSÍTÉS: 13

A sorozatban 11-el, 7-el, 
5-el, 3-al és 2-vel (azaz 
az elsQ öt prímszámmal) 
osztva a számokat kapjuk a 
következQt.

HAJRÁ:  P

A négy részre osztott 
négyzetben az „északi坑 
negyed „déli" lesz és az 
alakok színei felcserélQdnek.
A „nyugati坑 „keleti坑 lesz; és 
a figura 180 fokot fordul.
A „déli坑 „északi坑 lesz; 
tükrözve az „egyenlítQn坑
a „keleti坑 "„nyugati坑 lesz – 
ez a negyed öt részbQl áll, 
az alsó és felsQ felveszi a 
középsQ színét, a középsQ az 
alsó és felsQ színét, a másik 
két mezQ megtartja színét.
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A 18. heti lapszámunkban 
bemutatott fejtörQk megoldása:
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Ezer utazót megkérdeztek merre járt tavaly. 882 volt Bergengóciában, 
718 volt Lemuriában és 592 volt Kacargisztánban.

Volt-e az utazók között olyan, aki mindhárom helyen járt?

Legalább hány?

Legfeljebb hány?

úgy 
aránylik

mint
 ahogy

...melyikhez? aránylik

Melyik illik a kérdQjel helyére?

?
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	 Rubik	40

Amint arról lapunkban már 
olvashattak előzetesen: a Ru-
bik-kocka 40. évfordulója al-
kalmából kiállítás nyílt április 
24-én a New Jersey-ben, a 

Liberty Science Centerben. A világ 
egyik legnagyobb tudományos is-
meretterjesztő központja és múzeu-
ma kilenc hónapon át ad otthont fő 
attrakciójaként a „bűvös kockáról” 
szóló interaktív tárlatnak, majd a 
kiállítás hét évig tartó világ körüli 
útra indul, hogy végül megérkez-
zen Budapestre, az akkorra a tervek 
szerint már felépülő  hazai tematikus 
kiállító épületbe. 

A Kocka és ami mögötte van című 
kiállítást Áder János köztársasági 
elnök és Rubik Ernő nyitotta meg. 
A kocka rajongóit és megszállottjait 
olyan újdonságok fogadták, mint a 
kockakirakó robot, digitális- és 18 
karátos aranyból készült, gyémánt-
tal ékesített Rubik-kocka, valamint 
óriási installációk. 

Rubik Ernő eredetileg egyetemi 
szemléltető és oktatássegítő eszköz-
nek tervezte a kockát, amellyel a tér-
beli elmozdulásokat, azok kombiná-
ciós lehetőségeit kívánta bemutatni 
hallgatóinak. Így alkotta meg az ol-
dalanként kilenc kis négyzetből álló, 
minden oldallapján más és más színű 
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kockát, amely három tengely körül 
forog. A feltaláló-tervező bevallot-
ta: bár a kocka az ő találmánya, négy 
évtizede tartó szinte hihetetlen nép-
szerűségének a titkát ő maga sem 
ismeri pontosan. Az 1980-as évek 
legnagyobb sikerű fejtörő játékából 
félmilliárd darab került forgalomba. 

Magyarországon máig főként já-
tékként tartják számon a kockát, 
amely különleges kézügyességet, 
jó memóriát és térbeli látásmódot 
igényel. Különös módon inkább 
nemzetközi viszonylatban vált a 
Rubik-kocka szimbólummá. Sikeré-
nek egyik titka abban rejlik, hogy a 
kubistáktól az op-artig terjedő XX. 
századi művészeti irányzatok nép-
szerű, ám – mivel műalkotásokról 
van szó – csak látható, de nem ta-
pintható formavilágát, szemlélet-
módját egy hétköznapi, gyerekek és 
felnőttek számára egyaránt kézbe 
vehető kis tárgyban tudta kifejezésre 
juttatni. Ezért került a kocka szám-
talan sláger középpontjába, s ezért 
emelték be a forgatókönyvírók nem 
egy népszerű filmalkotásba. A mo-
zivásznon elsősorban olyankor lát-
hatjuk viszont a hatszínű kis tárgyat, 
amikor a főhős jellemrajzát egy tö-
mör, rövid jelenetben kell árnyalni 
olyan tulajdonságokkal, mint a jó 
logikai készség, fantázia, gyorsa-
ság, matematikai érzék vagy remek 
problémamegoldó képesség.

A Rubik-kocka négy évtized alatt 
szimbólummá vált, sokrétű jelen-
téstartalmáról könyvtárnyi elemzés 
látott már napvilágot és fog még 
megjelenni minden bizonnyal ez-
után is.

GÓZON ÁKOS

	 A	cinóber	piros	madár

Bálint Endre sokszínű élet-
művének kevésbé ismert terü-
lete az illusztrátori tevékeny-
sége. A művész születésének 
100. évfordulója alkalmából a 
Magyar Nemzeti Galériában 
2014. május 11-ig még megte-
kinthető A nyolcadik templom. 
Bálint Endre (1914-1986) mű-
vészete című kiállítása kite-
kint röviden az illusztrációk-

ra, azonban ezek lényegesen több 
figyelmet érdemelnek. Az életmű, 
és azon belül az illusztrációk ku-
tatását megkönnyíti, hogy 2013 
őszén a Petőfi Irodalmi Múzeum 
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megvásárolta a művész több ezer 
levelet és fényképet tartalmazó 
hagyatékát.

Élete és művészete szorosan össze-
fonódik az irodalommal. Édesapja, 
Bálint Aladár (1881-1924), a Nyugat 
és a Népszava képzőművészeti kri-
tikusa, elsőként állt Ady, Csontváry 
és Bartók Béla mellé, és legelsőként 
foglalt állást Derkovits Gyula akkor 
még teljesen kialakulatlan művésze-

L. Pantyelejev: Nagymosás. Athenaeum, 

1950. Borító

Vészi Endre: JövQ teleim emléke. MagvetQ, 
1972. Borító
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te mellett. Bálint Endre nagybátyja 
(édesanyjának fivére), Osvát Ernő 
(1876-1929) szerkesztő, kritikus, író, 
1908-1929 között a Nyugat folyó-
irat szerkesztője. A harmadik csalá-
don belüli szoros irodalmi szál Szerb 
Antalhoz kapcsolta (1901-1945), aki 

1938-ban feleségül vette 25 éves nővé-
rét, Bálint Klárát. A családi köteléke-
ken túl baráti szálakkal is kapcsolódott 
az irodalomhoz: Kassák Lajos, Füst 
Milán, Pilinszky János, Zelk Zoltán és 
Karinthy Frigyes atyai, baráti és költői 
figyelme nagyban hozzájárult Bálint 
Endre művészetének formálódásához. 

1950 körül kezdett könyvillusztrá-
cióval, plakáttervezéssel foglalkoz-
ni, főként családja anyagi bizton-
ságának megteremésére. A Bálint 
által illusztrált könyvek műfajukat 
tekintve nagyon sokfélék: találunk 
köztük magyar és külföldi szépiro-
dalmi műveket, meséket, mondó-
kákat, találós kérdéseket. Főként 
az Európa, a Magvető, a Móra és 

a Szépirodalmi Kiadó látta el 
munkával. 1957 és 1961 közöt-
ti párizsi időszakában pedig a 
Labergerie Kiadó kérte fel a 
Biblia illusztrálására. A könyvek 
technikai megoldásai is rendkí-
vül változatosak, s ebből a szem-
pontból több csoportra osztha-
tók. A kizárólag fekete-fehér il-
lusztrációkat tartalmazó művek 
tus, toll vagy linómetszet tech-
nikával készültek. Ezek lehetnek 
szövegközti vagy egész oldalas 
kompozíciók. Noha Bálint úgy 
tartotta, hogy nincs átjárás az 
önálló festményei és a könyv-
illusztrációi világa között, az 
olajképek motívumait gyakran 
felfedezhetjük az illusztrációkon 

is, például a számos képéről (pl. 
Ló, hold, ablak, 1968) ismert 
szentendrei ablakrács megjele-
nik Vészi Endre Jövő teleim em-

léke című verseskötetének borítóján 
(Magvető, 1972). A fekete és a fehér 
mellett plusz színt, például aranyat, 
zöldet, pirosat vagy rózsaszínt hasz-
náló képek csoportjába tartozik Bá-
lint első illusztrált könyve, Leonyid 
Pantyelejev Nagymosás című elbe-
szélésének (Athenaeum, 1950) képei, 
ahol a fekete és a fehér szín mellett 
kéket használt. A kizárólag színesen 
illusztrált könyvekbe ceruza, akva-
rell, monotípia vagy montázs tech-
nikával készítette Bálint a képeket. 
Családja megélhetését biztosítva, 
gyerekkönyveket is illusztrált, pél-
dául Mándy Stefánia A cinóber piros 
madár, az Antanténusz című gyer-
mekversgyűjteményt és a számos 
kiadást megért Cini-cini muzsikát, 
és ezeken kívül még egy tucatot. 
E gyermekek számára készült raj-
zok mintha teljesen ellentmon-
danának a Bálint Endréről ismert 
képnek „a nagyon sötét és komor 
világnak”. Ezek az illusztrációi 
játékosak, könnyedek. Ugyancsak 
színes illusztrációkat készített Bá-
lint a Szépirodalmi Kiadó 1972-es 
Madách Imre Az ember tragédiája 
kiadásához: minden színhez egy-
egy monotípiát. Az egész oldalas 
színes képekkel és fekete-fehér 
(plusz egy szín) szöveg közti raj-
zokkal vegyesen illusztrált művek 
közé sorolható a mintegy 1000 
szövegközti fekete-fehér-arany és 
45 egész oldalas színes illusztrációt 
tartalmazó Biblia kiadás.

TÜSKÉS ANNA

Madách Imre: Az ember tragédiája, 
Szépirodalmi, 1972. 14. szín

Mándy Stefánia: A cinóber piros madár. 
Móra, 1965. Borító

Vidor Miklós: Sárkányok alkonya.  
Móra Kiadó, 1975

Thorbjörn Egner: A három jószív_ rabló. 
Móra, 1965
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A Breznóbányán élő német ajkú 
lakosság 1840 táján vajmi ke-
veset sejthetett abból, hogy a 

városka egyik kifejezetten pákosztos 
kölyke – Carl Otto Hermann – mi-
csoda fejlődésen megy majd keresz-
tül. Családostul Miskolcra költöz-
tek, ott magyar iskolába került, és a 
forradalom kitörésének idejére izzó 
lelkű magyar kamasz – később vál-
lalt „magyar” nevén Herman Ottó 
– vált belőle. Iskolai tanul-
mányait félbehagyta a sza-
badságharc leverésének tra-
umája miatt, így lakatos-
inasnak adták. Soha többé 
nem részesült rendszeres 
képzésben, mindent, amit 
tudott – márpedig sokat 
tudott – a maga erejéből, a 
maga kíváncsiságától hajt-
va szedett fel. 

A	pókszakértW
Zoológus karrierje az édes-
apjával tett erdei kirándulá-
sokkal indult. Amikor a la-
katosság után Bécsbe ke-
rült, az ottani természettu-
dományi múzeumban egy 
amatőr egyenesszárnyú-
kutató figyelt fel a kiállítás-
ban remekül rajzoló fiatal-
ra, és tanítgatni kezdte, 
majd saját művének illuszt-
rálását bízta rá. Itt nagy tö-
rés következett be az életé-
ben, mivel négy évig kato-
náskodnia kellett. Szeren-
cséjére az Adria partjára 

A BARLANGRAJZOKTÓL A DIGITÁLIS KÉPALKOTÁSIG

KUTATÓ	MdVÉSZEK	–	
MdVÉSZ	KUTATÓK

Száz	éve	hunyt	el	a	magyar	nyelve	tudományosság	kimagasló	sze-

mélyisége,	a	tudományos	ismeretterjesztés	egyik	úttörWje,	Herman	
Ottó.	Nemcsak	saját	kora	köszönhetett	neki	sokat.	Megannyi	érté-

kelés	és	újraértékelés	után	most	már	látjuk,	hogy	munkásságában,	
életmevében	milyen	sok	az	eredeti	forrás,	s	hogy	napjainkig	tartó	

hatása	van	a	természettudomány	mevelWire.

került, így a tengeri élővilág tanul-
mányozása némileg enyhítette a sor-
katonaság kényszerét.

Következő találkozása a zoológiá-
val a kőszegi időszakára esett, ami-
kor harmadmagával „fényirdai mű-
helyt” nyitottak a nyugati határszé-
len. Hamarosan bele is buktak, s ez-
után Herman Ottó egy életre 
idegenkedett a fényképezőgéppel 
való illusztrálástól. Itt viszont barát-

ságba került Chernel Kálmánnal, aki 
a madártan és a madárpreparálás te-
rén fejlesztette hősünk készségeit, 
majd látva kiváló képességeit, be-
ajánlotta őt a Kolozsvári Múzeumba 
konzervátornak. Itt a polihisztor 
Brassai Sámuel mellett csiszolódott 
tovább, és a város szellemi életének 
egyik tényezője vált belőle. Persze 
ellátta feladatát is: létrehozta és gya-
rapította a múzeum állattani tudo-

mányos gyűjteményét. El-
ső dolgozata is Kolozsvá-
ron jelent meg, itt kezdett 
a pókokkal is foglalkozni. 
A Királyi Magyar Ter-
mészettudományi Társu-
lat ösztöndíjat adott neki, 
és ennek segítségével szü-
letett meg a Magyarország 
pókfaunája című három-
kötetes, magyar és német 
nyelven publikált mono-
gráfia, amely egy csapásra 
elfogadott zoológussá tette 
őt itthon és Európában 
egyaránt. 

Természetrajzi	füzetek
Munkája elismeréseként 
felvették a Nemzeti Mú-
zeum kötelékébe, az Ál-
lattárba. Itt a gyűjtések és 
kutatások mellett közmű-
velődéssel is foglalkozott, 
és magasra emelte ennek 
a hivatásnak a presztízsét. 
A projektorok korában ta-
lán mosolyogni valónak 
érezzük, hogy a nagymé-

Herman Ottó fiatal korában,  

a természetbúvár 

 jelleget hangsúlyozó,

beállított fényképen
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szárnyúakat (tücskö-
ket, sáskákat, szöcské-
ket), bogarakat, polos-
kákat, pókokat, mada-
rakat, emlősöket, sőt, 
embereket is, és nem-
csak egész alakokat, 
hanem nagyon finom 
részletrajzokat is. (Saját 
karikatúráját is megraj-
zolta.) A pókok fonásra 
szolgáló karmait ő lát-
tatta meg remek rajzaival, az elneve-
zéseket pedig a takácsoktól vette, a ha-
sonló funkciójú eszközeikről. Rajzolt 
kottát is, a ciripelés kottáját! A már alig 
halló tudós szemével követte a rovarlá-
bak vagy szárnyak mozgását. A 
ciripelőszervek szerkezetét megismer-
te, bemutatta (le is rajzolta), tudta hát, 
hogy mi történik, ha egy szöcske a két 
szárnyát összedörzsöli vagy ha a hím 
sáska az ugróláb combját az első szár-
nya szélén húzogatja végig.

Ő tehát az elsők között volt a képi 
ábrázolásban is, és sokan követték 
példáját. A Magyar Természettudo-

mányi Múzeumban április 24-től június 
9-ig látható az a vándorkiállítás, amely-
ben ezeknek a remek kutatóknak állí-
tunk emléket publikált vagy ismeret-
len ábráik bemutatásával. A kiállítás 
azután vándorútra indul, több magyar 
városban is bemutatják. Az útvonalról 
a www.hermanottoemlekev.hu oldalon 
lehet tájékozódni.

KWnyomatos	kezdet
De miért fontos a „tudós termé-
szetábrázolók” rajzait, tábláit néze-
getni, ahelyett, hogy a kvalitásos 
művészek tájképeiben, csendéletei-
ben gyönyörködhetnénk? Hiszen a 
németalföldi festők képeiről szinte 
„lemásznak” a legyek, amelyek a 
tökéletes, élethű gyümölcsökre 
vagy virágokra érkeztek.

A természet ábrázolása az őskorban 
jelent meg. A barlangrajzok jól mu-
tatják őseink pontos megfigyelőké-
pességét és az egyszerű körülmények 
között is megnyilvánuló ábrázoló 
képességét. Feltételezéseink vannak 
arról, hogy miért ábrázolták az őket 
körülvevő világot. Ám nemcsak a 
művészet, hanem a tudomány is a 
természet pontos megfigyelésével 
kezdődött, csupán a megjelenítésben 
volt és van különbség. A művész 
szubjektív módon ábrázolja tárgyát, 
a kutatónak objektivitásra kell töre-
kednie. A művész egyéni alkotást 

retű rajzokkal illusztrált népszerű 
előadásaival aratott átütő sikert. Ám 
ekkorra már tudta, hogy a szó mel-
lett hatásos, esetenként nélkülözhe-
tetlen eszköz a pontos, kifejező rajz. 
A saját maga által alapított és szer-
kesztett Természetrajzi füzeteket az 
első számtól kezdve remek színes és 
fekete-fehér táblákkal illusztrálta, és 
ez is hozzájárult ahhoz, hogy hamar 
nemzetközi rangú folyóirat vált be-
lőle (utódja, a Magyar Természettu-
dományi Múzeum Annales-e/Év-
könyve ma is létezik).

Életrajzából már csak annyi az itt 
feltétlenül megemlíteni való, hogy 
a természet ábrázolásában rendkí-
vül fontos volt számára a nyelv. Az 
állattani műnyelv fejlesztéséért és a 
nyelvújítási túlkapások megnyirbá-
lásáért szenvedélyesen küzdött. Tö-
kélyre fejlesztette saját magyar stí-
lusát, majd amikor zoológusból 
néprajzkutatóvá vált, a népnyelv és 
a mesterségbeli műszavak gyűjtésé-
vel és megörökítésével egyben nyel-
vész is volt.

Tücsök-kotta
Az ismertetett életrajz legalábbis ért-
hetővé teszi, hogy miért válhatott 
Herman Ottó egy túlnyomóan gra-
fikai kiállítás központi személyévé. 
Ő maga rajzolt, ceruzával és tussal, 
festett is, szép színes ábrákat, és idő-
sebb korában azért használta a foto-
gráfiát is. Könyvei kiadásához igé-
nyes illusztrációkat és a kőnyomatos 
táblákhoz kitűnő külföldi nyomdá-
kat keresett. Felismerte, hogy a ma-
gyar lakossághoz csak magyarul, 
szép, közérthető magyar nyelven 
érdemes szólni.

Műfaji sokoldalúságán is túltett a 
tematikai változatossága. Csak a 
biológia területén maradva: rajzolt 
növényeket (ha keveset is), egyenes-

„Lovacska”, mai nevén: szemölcsevQ szöcske, amely szárnyait 
összedörzsölve ciripel

Erdei bunkóscsápú sáska: ciripeléskor a hátulsó combját 

dörzsöli a szárnyához

A sáska ugrólába. A comb belsQ oldalán látható dudorokkal 
hozza rezgésbe a szárnyát

HERMAN OTTÓ RAJZAI

Bölömbika
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technika, ami mára a digitális szer-
kesztésnek és nyomtatásnak adta át a 
helyét. 

Mindez azonban csak a sokszorosí-
tásban mutatkozó fejlődés. Úgy tű-
nik, majdnem minden kutatónk 
maga fedezte fel vagy dolgozta ki a 
maga élőlénycsoportjának, kéz-
ügyességének, tudományos igényé-
nek megfelelő ábrázolási módot. A 
hiányzó eszközök, a pénzszűke, sőt, 
az eredendően takarékos gondolko-

dásmód is nagyon krea-
tív megoldásokra veze-
tett! Megható látni a 
sok törekvést.

Szemet 
gyönyörködtetW	
sokféleség

A tudomány előre-
haladtával az ábrázolan-
dó jelenségek köre egyre 
bővült, egyre változott. 
Ne csak a részletrajzokra 
gondoljunk, amelyek a 
teljes alakot ábrázoló 
rajzok mellett megje-
lentek. Nagyon korán – 
Herman Ottó pókokról 
szóló monográfiájával – 
megjelentek a viselke-
dést, mozdulatokat, 
életjelenségeket bemu-
tató ábrák. A nagyító-
lencsétől elmozdultunk 
a scanning elektron-
mikroszkópig, az ala-
kokat összehasonlító 
tusrajzok tábláitól a 
mintegy rétegfelvéte-

leket összedolgozó számítógépes 
technikáig. Majd megjelentek az 
absztrakciót követelő fogalmak és 
leképezések. Az elterjedési térké-
pektől indulva, a hangot leképező 
oszcillogramig, a méretarányokat 
figyelembe vevő eloszlási diagramo-

készít, a kutató ábrája egy közös-
ségi törekvés eredménye és része. 

Az objektivitás igénye a tudo-
mányos közleményekben sem 
zárja ki a művészi színvonalat. A 
tudományos ismeretterjesztésben 
– mai szóval a tudománykommu-
nikációban – viszont másra is 
szükség van: kreatív, művészi és 
egyéb leleményes megoldásokra, 
hogy az ábrázolt jelenségeket nem 
ismerő nézők is érdeklődővé vál-
janak, könnyen befogadják, meg-
értsék a látványt.

A kiállítás tisztelgés azok előtt a 
kutatók és művészek előtt, akik az 
elmúlt másfél évszázadban annyi fá-
radsággal és igyekvéssel, ötlettel és 
türelemmel buzgólkodtak azon, 
hogy a természetrajzi kutatások 
eredménye eljusson a szakmai és lai-
kus közönséghez. Bemutatja azt a 
fejlődést is, ami a természetábrázo-
lásban is úttörő Herman Ottótól a 

mai modern technikákig vezet. So-
káig a ceruzarajzon alapuló kőnyo-
matos táblákkal oldották meg az il-
lusztrációt. Itt minden egyes színt 
külön kőlapra kellett felvinni, és 
precízen a helyére illeszteni. Azután 
megjelent a modernebb nyomda-

kig vagy akár a genetikai anyag 
elemzésén alapuló molekuláris 
törzsfákig terjednek ma már a 
természetábrázolási eljárások. 
A Herman Ottó alkotó zsenije 
előtti tisztelgés mellett ez a kiállí-
tás második témája: a kutatói kre-
ativitás és küzdelem bemutatása. 
(Ami, valljuk meg, sokszor pisz-
mogásban és küszködésben meg-
mutatkozó, végtelenül kitartó 
munka révén válik heroikus 
eredménnyé.) A kutatónak lépést 

kell tartania a tudomány haladásával 
is és a technikai lehetőségek fejlődé-
sével is. Nehogy azt higgyük, hogy 
ez könnyű feladat!

Volt és van olyan kutató, aki egy-
ben képzett művész is. Neki köny-
nyebb dolga van a jelenségek láttatá-
sában, miközben a művészi színvo-
nal megtartása terhet rak a vállára.

Volt és van olyan művész, aki a ter-
mészet ábrázolása során elmélyed a 
témában, egyre több megfigyelést 
végez, összehasonlításokat tesz, las-
san maga is természetbúvárrá válik. 
Nem lehet ezen csodálkozni. Aki-
nek meg kell figyelnie az élőlények 
apró részleteit, az ábrázolandó lé-
nyek életét, mozgását, viselkedését, 
óhatatlanul csodálója lesz a minket 
körülvevő világ érdekességének. 

Mondanivalónknak van egy har-
madik rétege is. Ez a kiállítás az élő 
természet végtelen sokszínűségének 
és változatosságának bemutatása is 
egyben. A főszereplők maguk a cso-
dálatos élőlények, az egysejtűek, 
gombák, növények és állatok. Az 
ábrázolt fajok zömmel Magyaror-
szágon élnek, de még így is lenyűgö-
ző a sokféleség. Ezúttal ráadásul 
nem csupán a rendszertani, faji vál-
tozatosságra kell gondolni. A téma 
szempontjából szemlélve vannak 
könnyen bemutathatók és vannak 
sok fejtörést okozók. Parányiak is 
akadnak meg hatalmasak is. Színte-
lenek és tarkák, laposak és dombo-
rúak, áttetszők és fénynek áthatol-
hatatlanok is. Mindegyik kihívás 
mellé akadt, aki nekiment, erről ta-
núskodik a múzeum Tudománytör-
téneti Gyűjteményében őrzött sok 
ezer ábrázolás. 

Nagy öröm, hogy a Herman Ottó 
Emlékév alkalmat adott ezeknek a 
kincseknek a felszínre hozására.

VÁSÁRHELYI TAMÁS

Kagyló és a rajta nQtt 
algabevonat. 

KOL ERZSÉBET 

VÍZFESTÉKKEL SZÍNEZETT 

KÉPE

A szarvasbogár hímjének bábján már látszanak 

a majdani rágók (MÓCZÁR LÁSZLÓ FELVÉTELE)
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A biológiai esszencializmus je-
lenségét már a híres amerikai 
pszichológus, Gordon Allport 

is vizsgálta és kritizálta The nature of 
prejudice című tudományos művében – 
noha számos kortársának kutatásai 
(még a II. világháborút követően is) 
alapelvként fogadták el azt a morálisan 
is nonszensz tézist, miszerint léteznek 
bizonyos szempontból „erős” és „gyen-
ge” biológiai organizációk; genetikai-
lag „kívánatos” és „hibás” rasszok (s en-
nek alapjául igyekeztek szolgálni olyan 
megrendelt kutatások, amelyek a fehé-
rek intelligenciáját kívánták előnyben 
részesíteni a feketékével szemben, hogy 
erre, illetve más szociokulturális kü-
lönbségekre hivatkozva tudjanak gátat 
szabni a bevándorlásnak); valamint 
gyakran beszéltek „felsőbb-, illetve al-
sóbbrendű” nemekről is (amelyeket 
pedig antifeminista kutatásokkal ala-
poztak meg). Bár „faji” kirekesztés a 
posztmodern tudományban nyomok-
ban sem található, az an tro po cent riz-
mu son alapuló paradigmák kifejezet-
ten versenyképesek a természetköz-
pontú szemlélettel – ami a környezeti 
gondolkodást erősen befolyásolja. Ez 
azt jelenti, hogy esszencializmust idéző 
megnyilatkozásokkal az ember termé-

szettel való kapcsolatának megítélése 
során éppúgy találkozhatunk, mint 
egykoron azon előítéletekkel, amelyek 
a rasszok közötti képzeletbeli rangsoro-
kat alakították ki.

Az országosan reprezentatív, kife-
jezetten környezeti képzéseken 
résztvevő egyetemi hallgatók (több 
mint 500 fő) körében végzett vizs-
gálat egyik fontos célja volt, hogy 
képet adjon arról: a jövő szakembe-
rei, környezetvédelmi döntéshozói 
számára az emberen kívül milyen 
organizmusok fontosak; melyekről 
feltételezik, hogy egyéniségük, ka-
rakterük van; érzelmekkel rendel-
keznek; általában önálló akaratukból 
cselekednek; illetve melyek lehetnek 
szeretetre méltóak. Mindezek jelen-
tősége abban áll, hogy az egyes élő-
lénycsoportokhoz való viszonyulá-
sunk talán legfőbb meghatározói 
ökológiai attitűdjeinknek – és persze 
jövőbeni cselekvési szándékainknak. 
Az empirikus kutatásban olyan or-
ganizmusok kerültek kiválasztásra, 
amelyek viszonylag nagy népszerű-
ségnek (pl. házi kedvencek, állatme-
sék pozitív főszereplői) vagy éppen-
séggel népszerűtlenségnek (pl. kár-
tevők, veszélyes állatok/növények) 

„örvendenek” – s amelyekkel vi-
szonylag gyakran találkozik a közvé-
lemény. A feltételezéseknek megfele-
lően a preferencia-eredmények hatá-
rozott különbségeket produkáltak. 
Több háziállat együttes szerepeltetése 
a vizsgálatban pedig több célt is hiva-
tott egyszerre elérni: a gazdáikkal 
közösen eltöltött időnek köszönhető-
en személyiséggel „ruházódtak fel” 
(természetesen olyan kritériumok 
alapján, amelyek az ember világára 
jellemzőek!), másrészt a macska- és 
kutyarajongók attitűdjei között is 
kimutathatók jelentős különbségek, 
amelyek „finomítják” az eredmé-
nyeket.

Pozitív és negatív 
beállítódások

A kutatás világosan kimutatta, hogy 
a megkérdezettek jelentős hányada 
mély ellenszenvet érez egyes élőlé-
nyek iránt és a nagy többség kifeje-
zetten zavarónak gondolja azon álla-
tokat (esetenként növényeket), ame-
lyek „nem az ő érdekeit szolgálják”, 
vagy „hasztalanok”. Az is látszik, 
hogy az ember hajlamos a tőle (ge-
netikai vagy homológiai szempont-
ból) „távolabb állókat” homogén, 

M IT 	GONDOLUNK 	AZ 	 É LVV I LÁGRÓL?

EGYOLDALÚ	BARÁTSÁG
Szegény	házi	kedvencünk:	ha	tudná,	mi	mindent	
gondolunk	–	és	nem	gondolunk	–	róla,	talán	kevés-
bé	 közeledne	 hozzánk	 olyan	 szeretettel,	 mint	
tette	azelWtt.	Az	ember	természetszemléletének	
ugyanis	 szerves	 része	 a	 körülötte	 lévW	 összes	
élWlény	adottságainak	és	képességeinek	lenézé-
se	 –	 miközben	 saját	 magát	 természetesen	 egy	
képzeletbeli	 trónra	 emeli.	 A	 gyakran	 hangozta-
tott,	fájdalmat	kifejezW	állítás	tehát,	miszerint	„az	
ember	egy	szegény,	magányos	lény	e	Földön	kizá-
rólag	 a	 saját	 maga	 által	 mesterségesen	 kreált	

érzésvilág	következménye.
Tiziano:  

Az idQ múlásának 
allegóriája a bölcsesség 

által vezérelve
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%-uk szerint az 
állatok eleve sze-
retetre méltób-
bak; egyharma-
duk szerint az 
ember számára 
haszontalan nö-
vényeket egy-
szerűen ki kell 
irtani; a teljes 
megkérdezettek 
majdnem két-
harmadát pedig 
sokkal jobban za-
varja egy állat halála, mint egy növé-
nyé.

Az	emberközpontúság	
ellentmondásossága

Fontos paradoxon fedezhető fel az 
antropocentrikus gondolkodásban: 
míg egyik oldalról a megkérdezettek 
törekednek az ember feltétlen megkü-
lönböztetésére az állatvilágtól – illetve 
az abból való kiemelésére (1. ábra) -, 
másfelől viszont hajlamosak személyes 
(vagyis emberi) tulajdonságokkal fel-
vértezni az állatokat – és ezek alapján 
morális ítéletet hozni felettük.

Például egy olyan felvetés, mint 
hogy „a cápák sokszor élvezetből öl-
nek” nemcsak megszemélyesítésre, 
hanem kategorizálási hajlamra is 
utal (a pszichológiában ennek analó-
giájára használatosak a tipológiai el-
méletek – természetesen emberen 
belüli csoportokra vonatkoztatva). A 
cápák tehát rendelkeznek gyilkolási 
hajlamokkal és kifejezetten élvezik 
is azt: ami pedig gonosz, megátalko-
dott lények jellemzője kizárólag – s 
egyértelműen visszautal személyisé-
gükre. E vélemény viszont így egy-
ben feltételez is valamilyen személyi-

szinte teljesen egyforma egyedekből ál-
ló masszaként aposztrofálni – s így 
emocionális kötődése jóval kevésbé, 
vagy egyáltalán nem; esetleg kizárólag 
negatív kontextusban alakul ki feléjük. 
Érzelmi alapú differenciálás történik 
akkor is, amikor látjuk, hogy a kutyát a 
vizsgálatban résztvevők 42 százaléka 
tartja szeretetre méltóbbnak a macská-
nál – ráadásul háromnegyedük ebben 
igen határozott álláspontot képvisel –, 
míg a „macskások” jóval szerényebb 
arányban utasítják el az oppozícióba ál-
lított ebet (alig 10%). Sokatmondó 
eredményt hozott a háziállatok népsze-
rűtlen csoportokkal való szembesítése 
is: a macskát 62%, míg a kutyát 71% 
tartotta szeretetre méltóbbnak, mint 
például a csótányt – és a kutyabarátok 
körében olyan erős volt a macskák irán-
ti ellenszenv, hogy utóbbiakat többen a 
csótánnyal „egy kategóriába tartozó-
nak” írták le. (Természetesen a csó-
tányról a teljes megkérdezettek eleve 
kis hányada tudta elképzelni, hogy le-
het szeretetre méltó.) Minden második 
hallgató szerint ugyanakkor a kutya is 
csak ösztönlény – és a vizsgálatban 
ugyanennyien gondolták úgy, hogy az 
állatokat kizárólag ösztöneik irányítják. 
Az ebet a többség egyébként is csak 
azért tartotta intelligens állatnak, mert 
hallgat az emberre és mindig azt teszi, 
amit mondanak neki – a macskagyűlö-
lő markáns tábor szerint a macskák pe-
dig éppen azért nem intelligensek, mert 
ellenszegülnek az emberi akaratnak. 
Kiderült, hogy a hallgatók kétharmada 
eleve a kialakult szimpátiája, illetve ta-
nult reflexei (pl. undor) erős befolyáso-
lása révén rangsorolja az élőlényeket. 
Azt is látjuk, hogy a többségnek nincs 
túl határozott véleménye a növényekről 
- mivel nem nagyon érdekli őket. 42 

séget (íme, a paradoxon), amit érték-
elvűen – esetünkben negatívan – 
ítélünk meg (mivel az emberi 
társadalomban ez negatív alapter-
mészet). Azonban nemcsak a cápák 
„esnek áldozatául” az ember morális 
ítélkezésének: a vizsgálatban össze-
sen 13 példa segítette felszínre hozni 
a pozitív és negatív ellenérzéseket: 
így a laposféregtől és szúnyogtól a 
kígyón keresztül az oroszlánig, vagy 
a delfinig a vizsgálat megpróbált a 
lehető legnagyobb választékkal szol-
gálni a megkérdezettek számára. Az 
eredmények azt mutatják, hogy a jö-
vő környezetvédelmi szakemberei-
nek tetemes többsége hisz „gonosz” 
állatok létezésében (2. ábra).

Személyiségalkotási	hajlam
A vizsgálat szereplőinek nagy több-
sége olyan ökológiai szemléletről tett 
tanúbizonyságot, amelynek szerves 
részeként a Föld élőlényeit mindig 
megpróbálta rangsorolni, méghozzá 
saját személyiségéhez mérten: vagyis 
az alapján alakított ki feléjük pozitív 
vagy negatív attitűdöket, hogy ka-
rakteréhez mennyire érezte közel- 
vagy épp távolállónak a példában 
szereplő állatokat. Eleve így döntöt-
te el, hogy milyen állatcsoport fon-
tos számára (3. ábra), s így derült ki 
az is, hogy a legfontosabbnak a ge-
rincesek törzsének képviselői bizo-
nyultak; a megkérdezettek kéthar-
mada ráadásul azt is kiemelte, hogy 
emlősállatnak kell lenniük. Az elsöp-
rő többség (általában a gerinces) házi-
állatokat preferálta; az előfordulási 
szempontot pedig a differenciálásra 
hajlamos hallgatók 92%-a tartotta 
fontosnak: vagyis, hogy környezetük-
ben élő organizmus legyen. 

1. ábra: „Az embert az különbözteti meg az állatvilágtól, hogy...”

2. ábra: „Léteznek gonosz állatok."
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A vizsgálatban részt vettek több mint 
40% jelentette ki, hogy számukra a 
gerinctelen élőlények nem jelentenek 
sokat (vagy semmit), ugyanakkor 
mindössze 5%-uk merte állítani, hogy 
a nem közvetlen környezetükben élők 
nem számítanak.

Antropomorfizáció	és	allegória
Az egyes állatcsoportok személyi-
séggel való felruházása a preferenci-
ával szoros összefüggést mutatott: 
ennek megfelelően a teljes megkér-
dezettek körében a gerinces, emlős 
élőlények voltak abszolút előnyben, 
vagyis az elsöprő többség voksolt 
úgy, hogy a kutya és a majom (86-
86%), a delfin és a macska (81-79%), 
oroszlán és zebra (64 és 50%) rendel-
kezhet személyiséggel. A lista népsze-
rűtlenebb tagjai pedig bőven 50% 
alatt kaptak szavazatokat: a cápa 
37%, a cinege 36%, illetve a kígyó 
31%; míg a béka mindössze 27%, a 
csótány 18%, végül a laposféreg és a 

szúnyog csupán 15, illetve 14% támo-
gatással kellett, hogy „beérje” (4. ábra).

Az antropomorfizáció és az allegó-
ria ennél a pontnál találkozik: a saját 
(emberi) személyiségjegyekkel való 
felruházás alapján születik meg az 

ítélet, s így az élőlénycsoportok kö-
zötti jelentős preferencia-különbsé-
gek – méghozzá attól függően, 
mennyire tartják „aranyosnak”, 
„okosnak”, „félelemkeltőnek”, „un-
dorítónak” vagy „izgalmasnak” a 
meg nevezett állatot. Így nem megle-
pő, hogy a házi kedvencek nagyon 
jól szerepeltek (bár a kutyabarátok 
körében gyakori macskagyűlölet itt 
is eredményezett némi különbséget), 
a majom és a delfin pedig eleve ki-
tüntetett szereppel bírt (a velük kap-
csolatos népszerű tudományos ered-
ményeknek, az iskolában tanultaknak, 
illetve a mesékben, kalandtörténetek-
ben fellelhető pozitív szerepüknek 

köszönhetően). Az oroszlán és a zeb-
ra nyilván jól ismertek mindenki 
számára (például azért, mert állat-
kertek közkedvelt szereplői), egzoti-
kus emlősállat „szerepük” miatt pe-
dig még népszerűnek is bizonyultak 
a megkérdezettek körében – igaz, a 
zebra már inkább mutatta a „buta, 
egyszerű növényevő”, míg az orosz-
lán a „mégiscsak ragadozó” képét (s 
bármilyen hihetetlen: efféle meg-
fontolások döntöttek egyik-másik 
javára!) (5. ábra). 
A megállapítások természetesen teljes 
ellentmondásban állnak egymással is 
(azon kívül, hogy kivétel nélkül va-
lótlan tartalmúak): hogyan valósul-
hatna meg az evolúció során egy élő-
lény „ranglétra tetején való elhelyezke-
dése” genetikai kvalitása okán (pl. 
mert emlős) – miközben egyszerre ra-

Folytatás az 599. oldalon.

2. ábra: „Léteznek gonosz állatok."

3. ábra: „Állatok, amelyek fontosak a számomra."

4. ábra: „Állatok, amelyek rendelkezhetnek személyiséggel."

5. ábra: „Az oroszlán..."
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ban próbálom meghatározni az öko-
szisztémák legfontosabb fajait.
– Milyen gyakorlati alkalmazása van 
ezeknek a kutatásoknak?
– A táplálékhálózatok vizsgálatainak 
eredményeit lehet például használni 
túlhalászás modellezésére, halászati 
kvóták meghatározására, fenntartha-
tósági indikátorok használatára, alga-
virágzások előrejelzésére.
– Olaszországban a Microsoft kutató-
intézetében dolgozott. A Microsoftnak 
milyen célja van azzal, hogy ökológus- 
kutatókat finanszíroz?
– A Microsoft Research-nek két olyan 
intézete van, ahol rendszerbiológiai ku-
tatás is folyik: Cambridge-ben és 
Trentoban. Alapvetően a molekuláris 
biológia iránt érdeklődnek, tehát rák-
kutatás, táplálkozás- és egészségtudo-
mány a fő profil, de mind a két intézet-
ben vannak rendszerökológiai kutatá-
sok is. Egy helyben kidolgozott új 
programozási nyelv fejlesztését és tesz-
telését végeztük, és ez a nyelv alkal-
masnak tűnik arra, hogy komplex bio-
lógiai rendszerek szimulációját hatéko-
nyan és gyorsan végezze. Alaszkai, 
chilei, taiwani kollégákkal építettünk 
tengeri halászati modelleket, de egy 

borneói folyót is szimuláltunk. A Mic-
rosoftnak nyilván az a hosszú távú cél-
ja, hogy ha kifejleszt egy nagyon jó 
programozási nyelvet, amit a biológiá-
ban mindenütt lehet használni, akkor 
ezt előbb-utóbb piacra dobja. Ettől 
most még messze vagyunk, de erre 
tartunk.
– Nemrég jött haza Magyarországra. 
Most a tihanyi Balatoni Limnológiai 
Intézetben dolgozik. Miért döntött 
úgy, hogy hazatér, és milyen problémái 
akadtak a hazatérés után?
– Családi okokból tértem haza. A ha-
zatéréssel kapcsolatos döntések közül 
szerintem egyébként nem az anyagiak 
dominálnak, és nem is a szakmaiak, 
hanem inkább a bürokráciával, szak-
mapolitikával kapcsolatos okok. Én 
magam egyelőre nem panaszkodha-
tok, de általában úgy látom, hogy sok-
szor nehéz újra beilleszkedni a hazai tu-
dományos életbe, annak ellenére, hogy 
rengeteg jó kutató van és sok izgalmas 
kutatás folyik. Vannak olyan konst-
rukciók, ahol az ember anyagilag is 
megtalálja a számítását, de a hazai tu-
dományos életnek a tempója és stílusa 
kicsit más, mint nyugaton (és pláne ke-
leten!), és ezt újra meg kell szokni. A 

– Mit takar a gyakorlatban az, hogy 
„multidiszciplináris érdeklődése” van?
– Többféle biológiai rendszert kuta-
tok – az a közös ezekben a kutatások-
ban, hogy mindig biológiai hálóza-
tokról beszélünk, és megpróbáljuk a 
hálózatok fontos pontjait meghatá-
rozni. A hálózatok között vannak 
molekuláris hálózatok, ahol fehérjék 
hatnak kölcsön fehérjékkel, vannak 
táplálékhálózatok fajok közötti inter-
akciókkal, és vannak például állatok 
közötti társas kapcsolathálózatok. Az 
alapkérdés mindig ugyanaz: hogyan 
hatnak kölcsön, hogy épül fel a kö-
zösség. De nyilván mindig mások a 
konkrét mechanizmusok. Ami a 
mul ti disz cip li na ri tás ban a legizgal-
masabb dolog, hogy az egyik terüle-
ten dolgozók tudnak tanulni a másik 
területen munkálkodóktól. Néha 
csak módszereket, néha viszont ész-
reveszik, hogy szinte azonos kérdése-
ket feszegetnek. Én magam ahhoz 
szeretek leginkább hozzájárulni, 
hogy segítem a különböző tudomá-
nyos közösségek között az informá-
cióáramlást. Ez egy nagyon izgalmas 
dolog. Persze nekem is vannak ked-
venc hálózataim, táplálékhálózatok-

I N T E R J Ú  J O R D Á N  F E R E N C C E L

NEM JÖNNEK MAGYAR-
ORSZÁGRA KÜLFÖLDI KUTATÓK
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Jordán	 Ferenc	 több	 évet	 dolgozott	 csoportvezetWként	
Olaszországban,	a	Microsoft	Research	trentói	kutatóinté-
zetében,	majd	nemrégiben	hazatelepült.	Jelenleg	a	tiha-
nyi	 Balatoni	 Limnológiai	 Kutatóintézet	 munkatársa,	
Szentágothai	ösztöndíjasként	pedig	a	Pannon	Egyetemen	
is	részt	vesz	az	oktatómunkában.	A	hazatelepülés	izgal-
mairól	és	a	biológiai	hálózatokról	beszélgettünk	vele.
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ak jelentik a fő problémát a hazatérés-
ben. Akármekkora fizetést adhatunk 
valakinek, ha a bürokrácia meggyil-
kolja, és nem hagyja dolgozni.
– Térjünk rá a közeljövőbeli kuta-
tásaira. Most kezdett a Limnológiai 
Intézetben, Tihanyban. Milyen kuta-
tást tervez megvalósítani, és mik lesz-
nek itt a nehézségek?
– Az a kutatás lényege, hogy új, de a 
nemzetközi tudományos életben már 
kipróbált, elsősorban a tengerökológiá-
ban már alkalmazott módszereket pró-

bálom adaptálni a balatoni öko-
szisztéma kutatására. A helyi kol-
légák segítségével kidolgoznánk 
egy nagy, dinamikai szimulációs 
táplálékhálózati modellt, amit az-
tán lehetne használni arra, hogy 
különböző forgatókönyveket pró-
báljunk modellezni, előre jelezni. 
Például túlhalászatot, invazív 
(idegenhonos) fajok terjedését 
vagy a klímaváltozást. Ezek a 
módszerek már rendelkezésre áll-
nak, de Magyarországon még 
nem használta őket senki. A ten-
gerökológiai modellek adaptáció-
ja, átültetése nehéz, de nagyon iz-

galmas feladat, technikailag pedig 
semmi különösebb nehézséget nem je-
lent. A tihanyi intézetben nagy tudás és 
sok kitűnő adatbázis áll rendelkezésre, 
ezeket kell összegyúrni egy nagy, bala-
toni rendszermodell kialakítására. A 
kollégák érdeklődve várják, Chilétől 
Taiwanig, hogyan sikerül majd meg-
birkózni a feladattal.
– Tulajdonképpen a Balaton táplálék-
hálózatát szeretné feltérképezni?
– Ennek vannak már előzményei, Ti-
hanyban készült már balatoni táplálék-
hálózat: ezt próbálnánk a legújabb 
módszerekkel felfrissíteni és nemzet-
közi kooperáción belül összehasonlítani 
más laborok modelljeivel. Németor-
szágban, Svájcban, Olaszországban 
vannak olyan tavi táplálékhálózat-mo-
dellező csoportok, akikkel együtt tu-
dunk működni. Ha az ember ilyen jel-
legű modellt épít, azt önmagában na-
gyon nehéz kiértékelni, össze kell ha-
sonlítani mások modelljeivel. A 
szakmai és a személyi ügyek tehát fi-
noman összefonódnak: a nemzetközi-
ség alapfeltétel, a bezárkózás öngyilkos 
stratégia – elsősorban egy ilyen pici or-
szág számára. 

BAJOMI BÁLINT

rengeteget lehetne tanulni fiatalon is, 
olcsón és gyorsan. Nálunk, ha felbuk-
kan egy külföldi, sok helyen még min-
dig ujjal mutogatnak rá, mint a cir-
kuszban. Nagyon nehéz olyan körül-
ményeket biztosítani, hogy hosszabb 
távra, tartósan is egymásnak adják a 
kilincset. Pedig teljesen normális min-
den országban, hogy jöjjenek-menje-
nek a kutatók. Ha az ember elmegy 
mondjuk egy sikeres német egyetem 
laborjába, akkor ott tíz emberből jó, ha 
kettő német. Ez a világ minden részén 

így van. Mi még egy kicsit idegenked-
ve nézzük ezt, pedig a tudomány így 
működik. Lehet nem szeretni, de így 
működik. 

A szalonképes fiatalok nagyon köny-
nyen el tudnak menni, és el is mennek. 
Ez nem is baj, mert tapasztalatot sze-
reznek. Az a kérdés, hogy vajon aztán 
vissza tudnak-e jönni. Erre ma már 
vannak próbálkozások. De, ahogy az 
imént már említettem, nem az anyagi-

bürokrácia borzalmas. A publikációs 
adatbázisok használata például teljesen 
felesleges, inkább nevetséges. Nem is-
merek egyetlen külföldi kollégát sem, 
aki ilyenekkel bíbelődik. Ez csak a bü-
rokraták szükségét szolgálja. Vannak 
elérhető, rendszeresen karbantartott és 
frissülő adatbázisok, ezek megbízható-
ak, a világ minden részén ezeket hasz-
nálják. Hiába dolgoz ki minden ország 
magának egy saját adatbázist, ezeknek 
abszolút semmi értelme nincs, senki 
nem használja őket (hacsak nem teszik 
kötelezővé, persze, mint az isko-
laköpenyt).
– Milyen az utánpótlás Ma gyar-
or szá gon? Mennyire mennek ki 
a jobbak külföldre? Külföldi ku-
tatók viszont mennyire jönnek 
Magyarországra?
– A tömeges egyetemi képzés 
sajnos nagyon erősen lerontotta 
nemcsak a maximumot, ha-
nem az átlagot is, és azt lehet 
mondani, hogy a diákoknak 
elsősorban nem is a tudása sok-
kal rosszabb, mint korábban, 
hanem a motiváltsága, az önál-
lósága. Nehéz olyan diákot ta-
lálni, aki nemzetközi szinten szalon-
képes, tehát aki képes arra, hogy föl-
vegye a nemzetközi élet tempóját, jól 
tudjon angolul, nemzetközi színvo-
nalon tudjon viselkedni a tudomá-
nyos életben. Kicsit belterjessé vált a 
tudományos élet: mindig az agyelszí-
váson siránkozunk, de legalább ek-
kora baj, hogy ide sem jön senki. Éve-
ket Magyarországon dolgozó külföl-
di kutató nem sok van. Pedig tőlük 

Egy édesvízi ökoszisztéma egyszer_sített táplálékhálózata

A Balaton Tihanynál
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2.
rész

Fontos szempontra világított 
rá egy kutató ismerősöm, ami-
kor néhány évvel ezelőtt kezé-

be vette a Magyar Tudomány Ünnepe 
programját. Átfutva az imponálóan 
gazdag, s remélhetőleg széles közönséget 
megszólító rendezvény-választékot, azt 
mondta a tervekről: Ez ám a tudomány-
marketing! Azt, hogy a tudományban 
szükség van marketingre, gazdasági 

É G  É S  F Ö L D  VO N Z Á S Á B A N

szemléletre, me-
nedzsment típusú 
megközelítésre, 

immár mindenki elfogadja, s már ná-
lunk is több felsőoktatási intézményben 
oktatják. Az elmúlt két évtizedben egy-
re inkább megszokhatták a kutatók, in-
tézetvezetők és a tudomány iránt érdek-
lődők, hogy bizonyos, különösen költsé-
ges tudományterületek űzéséhez elen-
gedhetetlen utat találni a gazdaság 
szereplői (s tegyük hozzá: pénzügyi dön-
téshozói) felé. Az sem újdonság, hogy a 
tudomány eredményeinek ismertetése, 
közzététele iránt társadalmi igény mu-
tatkozik. A fenti rávilágít: ma már nem-
csak egy-egy tudományos eredmény-
nek, innovációnak, vagy kutatási prog-
ramnak van szüksége marketingre, ha-

nem a tudomány egészének. Nem 
véletlenül használja a tudománykom-
munikációs szakma a PR mozaikszó he-
lyett a marketinget. Ez utóbbiban ugyanis 
benne rejlik az eladhatóság, értékesíthe-
tőség – a forintosíthatóság szempontja.

Fontos lehet, hogy komoly döntésho-
zókban fel se merüljön a tudományra, 
tudásra szánt pénzösszegek, illetve 
egyéb lehetőségek kurtítása. Ám a jó 
tudásmarketing nem elsősorban vé-
dekező stratégia kell, hogy legyen: 
az európai és a hazai tudománynak 
szellemi értelemben bőven van mit 
kínálnia „megvételre”, tehát egyfaj-
ta mosoly- és információoffenzívát 
is jelenthetnek a magyar kutatás tár-
sadalmi elfogadottságának növelésé-
hez.

MARKETING 
ÉS EZERMESTEREK

Hol tart ma a magyar tudományos ismeretterjesztés? Erre a kérdésekre keresi a választ kétré-

szes	cikkünk,	amely	két	–	egy	galyatetWi	és	egy	szombathelyi	–	szakmai	találkozó	alapján	készült.	
ElWzW	írásunkban	leszögeztük,	hogy	a	tudományos	közélet	és	a	médiafogyasztók	részérWl	a	tudo-
mányos	ismeretterjesztés	iránt	a	kereslet	és	az	elvárás	nagy,	„mindössze”	fel	kellene	ezt	ismer-
niük	 a	 média	 szereplWinek.	 Miként	 tehetik	 ezt	 meg	 a	 kiadók,	 producerek,	 menedzserek	 vagy	

maguk	a	tudományos	újságírók?

Ég és Föld vonzásában – a természet titkai (TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0018)

A delfti intézet, ahol élen járnak a tudomány társadalmi 

elfogadottságának vizsgálatában

A nanotudomány világtérképe – 

egy példa a tudomány szemléletessé tételére
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A	fájdalom	csökkenti	
a	nWstény	egerek	libidóját

„Ma ne, drágám, mert fáj a fejem” 
– akár egy egér szájából is elhan-
gozhatna ez a mondat kanadai ku-
tatók vizsgálatai szerint. Gyulladás-
ból eredő fájdalom nagymértékben 
csökkenti az ivarzó nőstény egerek 
párzási kedvét – a hímekét viszont 
nem. 

Az egereket egy olyan eszközben 
tesztelték, ahol a két nemet a hím 
számára áthatolhatatlan fal válasz-
totta el. A nőstény viszont átbújha-
tott a hímhez, ha akart. A fájdalmat 
a genitáliákba vagy más testrészekbe 
(hátsó lábba, farokba, pofába) adott 
gyulladáskeltő in jekciókkal idézték 
elő a kutatók. Bárhová kapták az in-

jekciót a nőstények, jelentősen csök-
kent a párzási hajlandóságuk. Fájda-
lomcsillapító vagy vágyfokozó szer 
hatására újra megnőtt a libidójuk. A 
hímek viszont fordított esetben a 
fájdalom ellenére is keresték az ivar-
zó nőstények közelségét. 

Régóta ismert, és persze nem 
csak tudományos körökben, hogy 
a nők szexuális vágya sokkal erő-
sebben helyzetfüggő, mint a férfi-
aké. De nehéz megítélni, hogy en-
nek biológiai vagy kulturális, ne-
veltetésbeli gyökerei vannak. Az, 
hogy egereknél is az emberekéhez 
hasonló reakciót találtak, arra utal, 
hogy a nők nemi vágyának csök-
kenése fájdalom hatására ősi em-
lősörökség és erre rakódnak rá a 
kulturális hatások.

Kubinyi EniKő

ÉT-ETOLÓGIA
2011-ben – amint arról akkor cik-

künkben hírt adtunk – Rotterdamban 
és Delftben rendezték nyáron a tudo-
mánymarketing első nemzetközi kon-
ferenciáját, illetve az azokhoz társult ta-
nácskozásokat. E két holland város 
egyetemei járnak ugyanis élen a kutatá-
sok társadalmi fogadtatásának és elfo-
gadtatásának vizsgálataiban. A tanács-
kozást már akkor végig meghatározta 
egy fő kérdés: áru-e a tudomány, a ku-
tatási eredmény? Ha igen, kik a fo-
gyasztói? S kik az eladók? A konferen-
cián részt vevő szakemberek szerint: 
mivel a tudományért valakik fizetnek 
– akár közvetlenül mint megrendelők, 
akár közvetve mint adófizetők –, ezért 
bizonyos tekintetben érvényesülniük 
kell a marketing eszközeinek, törvény-
szerűségeinek a tudomány világában is.

A tudomány és a társadalom viszo-
nyában az elmúlt évtized gyors változá-
sokat hozott. Ma már a tudományos is-
meretterjesztés fogalma mellett több 
módszer is a középpontba került. Az is-
meretterjesztés fogalmának lényege, 
hogy a tudomány izgalmas új eredmé-
nyeit közérthető módon „fogyasztható-
vá” kell tenni a széles közönség számá-
ra. Ebben a modellben a nagyközönség 
az érdeklődő befogadó. Az ismeretter-
jesztés aztán bővült a tudománykommu-
nikáció kifejezéssel, amelyben az ered-
ményközlés mellett például a kutatási 
újdonságokról folytatott eszmecsere, 
vita is hangsúlyt kapott. A nagyközön-
ség tehát már „bevonódott” a tudo-
mány körüli disputákba, érezhette, 
hogy – sokszor ugyan civil vagy laikus 
– véleménye fontossá válhat. Néhány 
éve aztán az angol tudomány-valorizáció 
és -kommercializáció kifejezések is polgár-
jogot nyertek: előbbiben a tudomány 
társadalmi értékként való megfogalma-
zása, az utóbbiban pedig már egyenesen 
a marketing eszközeit felhasználó piaci 
fogalmak bevezetése is benne rejlik.

Ez utóbbi két nézet képviselői szerint 
a tudomány iránti érdeklődés felkelté-
sére, egyben az alapvető és az új isme-
retek elsajátítására a legjobb módszer 
az, ha bátorítják az embereket: legye-
nek ők maguk is kutatók! Ezért világ-
szerte nő a médiában nagy nyilvános-
ságot kapó tudományos vetélkedők, 
kísérletező show-k száma. Ezek a ver-
senyek nemcsak tényanyagot közvetí-
tenek, hanem problémamegoldást is 
tanítanak. A feladatmegoldó pályáza-
toknak a szerepét nem lehet eléggé 

hangsúlyozni: egy felmérés szerint a 
Nobel-díjasok 75%-ának az érdeklő-
dését a saját tudományterületük iránt 
nem az iskolai tanórák, hanem az azon 
kívüli programok – szakkörök, tábo-
rok, versenyek, az idősebb testvérrel a 
garázsban végzett titkos kísérletezé-
sek, kirándulások stb. – keltették fel. 
Ám a nagyközönség „beszippantása” a 
tudomány világába ezzel még koránt-
sem ér véget: a legújabb módszerek ki-
használják az internet és a web2 nyúj-
totta lehetőségeket. Nemzetközi nap-
rakész járványügyi térképet készítenek 
például az influenza előfordulásáról 
Európában, ahol a legfrissebb adatokat 
egy egyszerű elektronikus nyomtat-
vány kitöltésével maguk a betegek 
szolgáltatják. Miközben leírják és egy 
központi adatbázisba elküldik a tüne-
teiket, elolvashatják a honlapon az 
adott betegségről szóló legújabb tu-
dományos cikkeket, s máris egy tu-
dás-közösség tagjainak érezhetik 
magukat. Hogy ez a módszer na-
gyon hasonlít a csokoládé papírján 
található kódok gyűjtésének és bekül-
désének metódusára? Valóban, de az 
egészségügyi ismeretterjesztés jóté-
kony célja érdekében. 

Egészen a közelmúltig a szerkesztő-
ségekben az egy-két szakterületre spe-
cializálódott szakújságírók jelenléte 
volt a döntő. A jövőben ez némiképp 
módosulhat. Természetesen eztán sem 
lehet jó tudománykommunikátor 
anélkül, hogy valamely tudományte-
rületet mélyre hatóan ne ismerné. 
Másképpen: aki teljesen kívülről te-
kint a tudomány világára, aki soha 
még egyetlen részeredményt sem ért 
kutatóként vagy egy kutatás segítője-
ként, az nem is fogja érteni a tudomá-
nyos kérdésfeltevés, bizonyítás, intuí-
ció vagy kudarc speciális világát. Ám 
ezen elmélyültség mellett a jövőben 
valószínűleg több tudományterület fe-
lé is nyitottnak kell lennie a jó szer-
kesztőnek. Szellemi ezermesterekként 
a felkészült tudományos újságírónak 
nagy vonalakban értenie (éreznie) kell 
a tudomány marketingjellegű megkö-
zelítését, valamint a közösségi média 
szerepét, az abban rejlő lehetőségeket. 
Ha így lesz, ha továbbra is biztosítva 
lesz az értékek eljuttatása azok megal-
kotóitól a felhasználókig, akkor a tu-
dománykommunikációnak lesz létjo-
gosultsága a kutatók világában.

GÓZON ÁKOS
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valóságra? Nem csupán a hatalom 
birtokosai döntik el az életesélyeket? 
Az egyénnek is van felelőssége a 
közvetlen környezetével szemben, 
aminek hatása csak az összehangolt 
cselekvés kapcsán érvényesül? Az 
idealisták és az álmodozók szerint 
talán ezen a ponton lehetne megra-
gadni a világot és kifordítani a 
„négy sarkából”, hogy végre min-
den a helyére kerüljön. Ezt az eddigi 
negatív tapasztalatok alapján nehéz 
valóságos forgatókönyvként elkép-
zelni, nemzeti érzések nélkül. Nem 
tudom, de abban biztos vagyok, 
hogy a „népegészségügy művelése”, 
szemléletének kiterjesztése az általá-
nos emberi gondolkodásra, talán se-
gíthet. A szigorúan tényekre alapo-
zott népegészségtan tudománya ma-
tematikai formulákkal jellemzi az 

emberi kizsákmányolást, a hátrá-
nyos megkülönböztetést, a migráció 
okozta kirekesztettséget és azokat a 
katasztrófákat, amelyeket az ember 
a globalizált világ elanyagiasított fo-
gyasztói társadalma a természetben 
okoz. Az emberiség egészségi álla-
pota hű tükre a gazdasági és társa-
dalmi állapotnak. Látleletként hasz-
nálhatók a korai halálozási adatok, 
vagy a gyermekhalandósági muta-
tók az éhezés, a rossz higiénés viszo-
nyok népek életszínvonalának jel-
lemzésére. A társadalmi béke hiá-
nya, a politikai feszültségek leképe-
ződnek a drog, az alkohol és a 
dohányzás mutatóiban. A fogyó 
társadalmak jövőképe korántsem 
biztató, különösen, ha ismerjük a 
következményeket és összevetjük a 
depresszió, elhízás, hipertónia és az 
infarktus okozta halálozási muta-
tókkal.

Az orvosok, akik egyéni gyógyí-
tásban gondolkodnak, sikeresek le-
hetnek egy-egy részterület művelé-
sében, de nem fogják előbbre vinni a 
tudományt, ha nem gondolkodnak 

a népegészségtan preventív 
szemlélete szerint. Sőt, az az 
elméleti kutatás, aminek soha-
sem lesz népegészségügyi hasz-
na, üres játszadozás a technikai 
adottságokkal. A kutatók min-

den esetben igyekeznek is valami-
lyen elszámolható jót belemagyaráz-
ni a kutatásaikba, de ez sokszor csak 
ígéret marad.

Már korábban, az írásbeliség kiala-
kulásával a közvetlen családi tapasz-
talatok mellett általános emberi ta-

A KÖRÜLÖTTÜNK LÉVP VILÁG 
BENNÜNK IS MEGJELENIK

3.
rész

A társadalom cselekvési 
szintje valamennyi terüle-
ten (orvosi, gazdasági, tár-

sadalmi, valamint politikai) törvé-
nyek által meghatározott. Így az 
élelmezés-egészségtan, az élelme-
zésbiztonság is globalizálódott, ami-
ben az egyéni akarat és tettre vágyás 
csak illúzió maradt. A nemzeti fele-
lősségtudat nélkül nagyképű üres 
frázis az, hogy „gondolkodj globáli-
san és cselekedj lokálisan”. Azt az il-
lúziót sugallja ez a mondás, mintha 
az egyéni cselekedetek képesek len-
nének befolyásolni a globális válto-
zásokat akkor is, ha az egyén nem 
tartozik valamilyen közösséghez. A 
kiszolgáltatott, hátrányos helyzetű 
tömegek szava nehezen ér el a dön-
téshozókig. Vagy mégis? Lehet ha-
tással az egyén a körülöttünk levő 

EDUVITAL– ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

A népegészségtan tárgya foglalkozik mindazokkal a komplex hatásokkal, amelyek az emberi élet 

minWségét,	egészségét,	a	várható	élettartamot,	a	megbetegedések	és	a	halálozások	gyakoriságát	
befolyásolják.	Öt	fW	területet	foglal	magába,	a	környezet-egészségtant,	a	munkaegészségtant,	az	
élelmezés-egészségtant,	a	 járványtant	 (fertWzW	és	nem	fertWzW	betegségek	esetén),	valamint	a	

társadalom-egészségtant.

A hazai standardizált mortalitás 

(SDR) összehasonlítása 

az EU15-ök eredményeivel 

1980–2008 közötti idQszakban

Európai Unió

Magyarország
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ség elvesztése, tanulás és munkakép-
telenséget okoz, ami a társadalom 
számára igen nagy veszteség és ezen 
a szinten már átlép a gazdaságilag is 
értékelhető kategóriába. A gyógyí-
tásra fordítandó összegek gyors nö-
vekedése a kiadások emelkedéséhez 
és ezáltal a GDP csökkenéséhez ve-
zet. Az egészség elvesztése leginkább 
a demográfiai mutatókkal, nevezete-
sen a halálozási adatokkal jellemezhe-
tők. Ugyancsak jól alátámasztható az 
egészségi állapot romlásának tenden-
ciája a kieső munkaerő mértékével, 
amit a táppénzesek száma jelenít 
meg. Magyarország demográfiai 
mutatói közül jellemző az alacsony 
születési szám (90 269/2012) és a 
magas halandóság (129 440/2012). A 
népesség fogyása ennek eredménye-
ként egyre fokozódik. Az utóbbi 20 
évben 5%-os volt. Évente kb. 35 ezer 
terhességmegszakítást végeznek ha-
zánkban, ebből több, mint hatezret 19 
év alattiaknál. Itt jegyezném meg, 
hogy az élveszülések száma is egyre 
csökken. 1970-ben több, mint 150 
ezer volt az élveszülések száma, míg 
2004-ben már csak 95 ezer, 2010-
ben pedig 90 ezer alá süllyedt, majd 
némi emelkedést követően 90 ezer 
körül stabilizálódni látszik. Ez más 
szóval azt jelenti, hogy az ezer főre 
jutó halálozás 13, a születés pedig 9 
körül mozog, tehát a természetes fo-

pasztalatok megszerzése is lehetővé 
vált. Az ipari forradalom óta az ér-
vényesülés legfőbb mozgatóereje a 
tudás lett. Így az oktatás igénybe vé-
tele és sikeres iskolázottság lerövidí-
tette az utat az érvényesüléshez. A 
gazdasági hatalom ügyesen használ-
ta ki a tudósokat a termelés fokozá-
sára, a meggazdagodás esélyének 
növelésére. A gyors fejlődés számos 
tévutat is eredményezett és megnö-
velte a viselkedési anomáliák számát 
és egyre gyakoribbá vált a hatalom-
mal, vagy a tudomány vívmányai-
val történő visszaélés, ami az embe-
riséget háborúkba sodorta. Azok-
ban a társadalmakban, ahol az elő-
nyök megszerzése önálló életre kelt, 
és függetlenedett a túlélés valós igé-
nyeitől, megkezdődött a tőke fel-
halmozása, és sokak számára vi-
szont a megélhetés is kérdésessé vált. 
A másodlagos igények kielégítése 
már nem szolgálja ezen alapvető cé-
lokat, hanem önmagáért a szerzés 
öröméért, vagy mások legyőzéséért 
folyik. Ezek a devianciák megte-
remtik az agresszió önállósulását és 
ezzel mérgezik a társadalmi szolida-
ritást és az önfeláldozás örömét. 
Mindehhez segítséget nyújt a virtu-
ális világ gyors fejlődése, az infor-
mációk könnyű megszerzése, azok-
kal történő visszaélés lehetősége, a 
gyanútlan és tudatlan emberek ki-
használása. Ennek a negatív ten-
denciának az uralkodóvá válása 
bármely társadalmi rétegre nézve 
veszélyes folyamatokat gerjeszthet, 
ami aláássa az egészséget és el-
nyomhatja a túlélési ösztönt. Az a 
társadalom, amelyik nem segíti, ha-
nem kihasználja a rászorulókat, az 
elesetteket, a betegeket és a szegé-
nyeket, törvényszerűen készíti elő 
saját kihalását. 

Magyarországon minden ötödik 
honfitársunk tartósan beteg, vagy 
fogyatékos. Ezt a helyzetet az ország 
társadalmi és gazdasági fejlettsége 
nem indokolja, ezért el kell gondol-
kodni az egyéb tényezőkön, ami ezt 
a helyzetet tartósan befolyásolja. Az 
egészségüggyel kapcsolatos állami 
feladatokat az egészségügyről szóló 
1997. CLIV. törvény tartalmazza. 
Megalkotásakor – a törvény indok-
lása szerint – az volt a cél, hogy az 

egészségpolitika meghatározó, átfo-
gó kérdéseiben egy következetes, 
konszenzusra törekvő, átlátható 
döntéshozatali rendszer alakuljon ki. 
Minden igyekezet ellenére ez a cél-
kitűzés mind a mai napig nem való-
sult meg, amiért az egészségügy sú-
lyos szerkezeti és gazdasági problé-
mákkal küzd. A lakosság egészség-
tudata alacsony, az egészség nem 
igazán érték, különösen a fiatalok 
körében nem az, amin hatékonyan 
tudna segíteni az „Egészségtan” 
tantárgy bevezetése, amiért az el-
múlt 16 évben oly sokat felemelte a 
szakma a hangját, de a kezdeménye-
zés mindig süket fülekre talált. A 
káros szenvedélyek fiatal korosztályt 
érintő megjelenését tovább rontja a 
mozgásszegény életmód, a túlzásba 
vitt tévé és videó nézés, valamint a 
kockázatos és korai szexuális akti-
vitás vállalása. A fiatalok sem tes-
tileg, sem lelkileg nincsenek felké-
szülve a nem várt terhességek elvi-
selésére, a tizenéves korban elszen-
vedett terhességmegszakítás pedig 
életre szóló pszichés károsodást 
okozhat. A betegségek megelőzését 
szolgáló hálózat még mindig nem 
kellően aktív és – sokszor a szülők 
hibájából – a gyermekek számára 
nem mindig érhető el, bár az iskola-
orvosi és védőnői hálózat mindent 
elkövet a felkutatásukra. Az egész-
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gyás már 2012-ben -3,9 
volt. A negatív tendencia 
következtében 2011-re a 
lakosság létszáma a lélek-

tani 10 millió alá csök-
kent. A hazai születéskor 
várható élettartam a 
szomszédos országok kö-
zül a legalacsonyabb (ma-
gyar: 72,43, cseh és szlo-
vák: 74,64, míg az EU15: 
78,7 év). Magyarországon 
a várható élettartam az 
egészségtelen életmód miatt nem fe-
lel meg a gazdaságilag indokolt 
szintnek, férfiaknál 2012-ben: 69,5 
év, nőknél pedig 76,4. Ez 8 évvel ke-
vesebb, mint a fejlett országok több-
ségében. Ennek oka az alacsony szü-
letési szám és a középkorú férfi la-
kosság magas halálozási aránya.

Hasonlítsuk össze a hazai standar-
dizált halálozást az EU-15 országo-
kéval. Ábránkon látható, hogy a fej-
lett EU-országok halálozása 2008-
ig fokozatosan csökkent, addig a ha-
zai mortalitás 1998-ig fokozatosan 
emelkedik, majd napjainkig tartó 
lassú csökkenés látható. Látható az a 
széles szakadék, ami az EU15-ök 
életkilátásai és a haza standardizált 
halálozás között kimutatható. Ad-
dig, amíg az EU-országokban a ko-
rai halálozás fokozatosan csökkent, a 
hazai halálozás radikálisan emelke-
dett, és csak a 2000-es években kez-
dődött meg némi javulás.

A születésszám csökkenése és a vár-
ható élettartam meghosszabbodása 
azt is jelenti, hogy az eltartottsági rá-
ta egyre emelkedik. Különösen rosz-
szak a hazai mutatók, ha a hátrányos 
helyzetű kisebbségek halálozási ada-
tait vizsgáljuk. Itt is meghatározó té-
nyező az életmód, a tanultság és az 
egészségtudatos magatartás hiánya. 
Ha a tanultak és a viszonylag jó 
anyagi körülmények között levőket 
hasonlítjuk össze a magukat a roma 
kisebbséghez tartozónak vallókkal, 

akkor a várható élettartam és az 
egészségben eltöltött várható idő kö-
zötti különbség akár duplája is lehet 
(192%). A munkavállaló korban le-
vők harmada rokkantnyugdíjas ellá-
tásban részesül, melynek költsége 
2011-ben a 311 milliárd forint kiadást 
jelentett, de 2012-re 280 milliárdra 
csökkent. Az összes nyugdíjra, jára-
dékra költött összeg 2012-ben meg-
haladta a háromezer milliárd forin-
tot, mivel a nyugellátásban részesü-
lők száma már közelíti a 3 milliót. 
Mindebből látható, hogy az egészség 
elvesztése nem magánügy, a szolida-
ritáson alapuló biztosítási rendszer 
közüggyé teszi a társadalom egészsé-
gi állapotának alakulását. A társada-
lom gazdasági ereje az egészségi álla-
pot függvénye, ezért a gazdaság tel-
jesítő képességének csökkenését 
eredményezi a korai halálozás és a 
magas megbetegedési ráta.

Az egészségügyi ellátás nem elég-
gé hatékonyan segíti a betegek mi-
előbbi munkaképességének helyre-
állítását. Az alapellátás meglehető-
sen szűkös eszköztára nem teszi lehe-
tővé a gyors gyógyulás elősegítését. 
Ugyanakkor abban érdekelt, hogy 
mindenkit távol tartson a szakellá-
tástól, hiszen az ellátás elvileg nála 
biztosított. A szakrendelők részben 
megszűntek, részben közhasznú 
társaságokká alakultak, ezért ezek 
kapacitása nem elegendő a speciális 
vizsgálatok elvégzésére. A kórházi 

ellátást viszont csak a prog-
resszív betegellátás kereté-
ben, beutalóval és nagyon 
indokolt esetben lehet igény-
be venni. A családorvos és 
az OEP is abban érdekelt, 
hogy lehetőleg ne kelljen to-
vábbküldeni a beteget, ezért 
a családorvos többnyire 
igyekszik ellátni mindent 
saját hatáskörben, pedig sem 
a műszerezettsége, sem a 
speciális szaktudása erre 
nem jogosítja fel. Ezek az 
ellátási nehézségek terüle-
tenként változnak, így terü-
leti egyenlőtlenségekkel is 
számolni kell a kiöregedési 
ráta fokozódása mellett. Az 
elavult épületek és műszer-
park, a kivizsgálásokra szánt 

idő mind megdrágítja az ellátást, 
ami a felülről zárt egészségügyi el-
látást finanszírozhatatlanná teszi. A 
kórházak az OEP-finanszírozás 
miatt a magasabb pontszerzés takti-
kájában érdekeltek, hogy minél to-
vább maradjon a páciens az osztá-
lyán és a lehető legnagyobb pont-
számot érő diagnózist számolják el 
az OEP felé. Ezért nem tekinthe-
tők jó adatforrásnak az OEP által 
használt morbiditási statisztikák 
sem. Tehát a finanszírozási rend-
szer nem képes dotálni azt, ha va-
laki hamarabb meggyógyul. A 
kórházi ellátásra szorulók egyhar-
mada szociális okkal marad kór-
házban, mert a hozzátartozója nem 
akarja, vagy nem tudja ellátni (el-
fekvő). Ez morálisan és anyagilag 
is jelentős terhet ró az aktív ágya-
kon ellátandó betegekkel foglalko-
zó személyzet számára. Krónikussá 
vált a nővér-, sőt az orvoshiány, 
ami különösen vidéki kórházak 
esetében az alapvető tevékenység 
ellátását veszélyezteti. A hatékony, 
gyors ellátást biztosító szakrende-
lők hiánya miatt a háziorvosok a 
„kapuőri” irányító tevékenységü-
ket nem tudják betölteni. Az ellá-
tás súlyos forráshiánya lassan, de 
biztosan az egészségügyi ellátás 
színvonalának romlásához, biza-
lomvesztéshez és az egészségügy 
csődjéhez vezet.

TOMPA ANNA

A hazai demográfiai állapotokat 

jellemzQ diagramm, amibQl kit_nik, hogy 
2012-ben a nyugdíjaskorúak száma 

(60 év felettiek) meghaladta a 14 éven 

aluliak arányát. Ez az „urna” alakzat 

a fogyó népességre jellemzQ.



ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2014/19  595

2.
rész

A németeknek már az 1914. 
júliusi végleges német–orosz 
szakítás előtt az volt a szán-

dékuk, hogy az eljövendő háborúban 
Lengyelországot fellázítják, és külön 
államként állítják helyre. Az orosz 
fennhatóság alatti (kongresszusi) 
Lengyelország oroszellenes lázadásra 
való megnyerése érdekében a Kül-
ügyi Hivatal augusztus elején elhatá-
rozta, hogy a római kúria bekapcso-
lásával, a lengyel klérus révén befo-
lyásolja a kongresszusi Lengyelország 
lakosságát. A kúriának fel 
kellett világosítania a len-
gyeleket, hogy „a szövetséges 
hadseregek feladata Lengyelor-
szág felszabadítása, ezért ezt 
minden lengyelnek, s a lengyel 
klérusnak is támogatnia kell.”

Lengyelek és finnek
Galíciában Piłsudski vezeté-
sével lengyel légiót állítottak 
fel. Mivel azonban ezek a 
Varsóban illegálisan műkö-
dő lengyel „nemzeti kormány-
nyal” együtt a jövőt illetően 
túlságosan messzire menő 
politikai követeléseket fogalmaztak 
meg, a légiót betagolták az osztrák–
magyar hadseregbe és így politikai-
lag ellehetetlenítették. A német kato-
nai szervek is fontolgatták hasonló 
szervezet felállítását, de a birodalmi 
kormány aggodalmai miatt a tervet 
végül elvetették. 1914. december ele-
jén lezárult a németek rövid flörtje a 
lengyelek forradalmi és demokrati-
kus nacionalizmusával, akiknek 
Posenre (később Poznan) és Nyugat-
Poroszországra irányuló ambíciói a 
porosz államot rosszul érintették. 
1915 nyarán ezért a németek lemond-

tak a kongresszusi Lengyelország lét-
rehozása során a lengyel szabadcsapa-
tok támogatásáról és lengyel felkelés 
kirobbantásáról, hogy Lengyelor-
szággal szemben elkerüljenek bármi-
féle politikai elkötelezettséget. 

Karl Heinze főkonzul a cárizmus el-
leni harmadik „legerősebb mozgalom-
nak” a cionizmust tartotta, mivel a vi-
lágháborút megelőző két évszázadban 
Oroszországban véres pogromok tör-
téntek. Az osztrák császár felhívásában 
polgári jogállást, kulturális és gazdasá-

gi pozíciókat ígért a galíciai zsidók-
nak, akik lángoló szavakkal bosszúra 
szólították fel a cári birodalomban élő 
hittársaikat a pogromokért, és aktív 
vagy legalábbis passzív ellenállásra az 
orosz uralom ellen. A németek a cio-
nista zsidók által alapított berlini szer-
vezetekben is az oroszellenes propa-
ganda eszközeit látták.

De a német remények itt sem váltak 
valóra, sőt tragikus következmények-
kel jártak. Az orosz kormány és a mi-
litáns jobboldali körök, amelyek már a 
háború előtti pogromokért is feleltek, 
most megerősödtek zsidóellenes gyű-

löletükben és az ország ellenségeinek 
tekintették őket. Újabb zsidóellenes 
kilengésekre került sor, s a hivatalosan 
elrendelt intézkedések borzalmas szen-
vedést hoztak az érintettekre.

Az ukránoktól, a lengyelektől és a 
finnektől eltérően a német kormány 
nem szorgalmazta a litvánok és lettek 
fellázítását. A litvánoktól nem várt el 
különleges nemzeti öntudatot, 
Kúrföldön, Lívföldön és Észtország-
ban pedig azért nem, mert ezekben 
az országokban a balti németség felső 

rétegként rendelkezésére 
állt, amellyel meg lehetett 
valósítani a német kormány 
elképzeléseit. A lettek és 
észtek forradalmasítása le-
hetetlen volt a balti német-
ség uralkodó rétegének je-
lenléte miatt, mert a politi-
kailag nyugatra orientáló-
dott, fellángoló nemzeti 
érzésük végül is Németor-
szág ellen irányult volna, s 
forradalmi úton felszámol-
ta volna a balti németség 
monopolhelyzetét. 

A finn nagyhercegség sajá-
tos alkotmányjogi helyzete az orosz 
birodalmon belül – amelyet az 1905. 
évi forradalom előtt és alatt olyan ke-
ményen vitattak – megfelelő támadási 
pontot kínált a német szándékoknak. 
Ezeket támogatta a viszonylag erős, 
főleg svédországi emigráció. A német 
birodalmi vezetés nagykövetségei ré-
vén már 1914. augusztus elejétől finn-
országi összekötőként összegyűjtötte 
ezeket az emigránsokat. Augusztus 
6-án Bethmann Hollweg a stockhol-
mi követet finnországi felkelés kirob-
bantásával bízta meg, többek között a 
svédországi párttal való kapcsolatfel-

S Z ÖV E T S É G E S  T E R Ü L E T E K  N É M E T  F E L L Á Z Í T Á S I  T E R V E I 

FORRADALMASÍTÁS
Lengyelországban	a	német	lázítási	törekvések	a	nemzeti	megmozdulások	élW	hagyományaihoz	csat-
lakozhattak,	Oroszországgal	szemben	pedig	az	elsW	világháború	kitörésétWl	1917.	márciusig	egyfajta	
titkos	„forradalmasító”	politikát	folytatott.	Mivel	Oroszországban	csak	a	bolsevikok	hajlottak	a	hábo-

rú	szükség	esetén	különbékével	való	befejezésére,	a	német	LegfelsW	Hadvezetés	e	lehetWség	maxi-
mális	kihasználásával	számolt.	Törekvésük	Lenin	hazavitelével	itt	közvetlen	sikerrel	járt,	s	világtör-

téneti	események	láncolatát	indította	el.

Lenin (jobbra) Gorkijjal (középen) és Alexander Bogdanovval  

Kaprin 1908-ban
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Az első világháború kezdetén német 
részről még nem létezett egységes 
álláspont az Oroszországgal szem-
ben folytatandó célszerű német poli-
tikáról. De Oroszország forradal-
masítása és harckészségének aláásása 
érdekében támogatták a bolseviko-
kat pénzügyileg és technikailag-
szervezetileg, mivel Oroszországban 
csak ők hajlottak a háború különbé-
kével való befejezésére. Ez jó eszköz-
nek látszott nemcsak a kétfrontos 
háború befejezésére és a német keleti 
front katonai tehermentesítésére, s 
így a nyugati német csapatok harci 
erejének erősítésére, hanem arra is, 
hogy Oroszországot területi elcsato-
lásokkal és gazdaságilag meggyen-
gítse, nagyhatalomként visszaszorít-
sa vagy optimális esetben e pozíció-
jából kiszorítsa. 

Az 1914. szeptemberi 9-i német ha-
dicél-irányvonal kimondta a „Német 
Birodalomnak belátható ideig nyugat és 
kelet felé történő biztosítását. Ezen cél 
érdekében Franciaországot annyira meg 
kell gyengíteni, hogy ismételten ne je-
lentkezhessen nagyhatalomként, Orosz-
országot pedig a lehető legtávolabbra kell 
szorítani a német határoktól, és meg kell 
törni a nem-orosz népek feletti hatal-
mát”. Richard von Kühlmann kül-
ügyi államtitkár állítólag hiába fi-
gyelmeztetett arra, hogy Németor-
szág nem képes tartósan befolyása 
alatt tartani Oroszországot, s ügyel-
ni kellene arra, hogy az újra megerő-
södött országot ne tegye ellenségévé. 
A döntő szót II. Vilmos mondta ki, 
aki a katonák oldalára állt. 

vétel útján. A finneknek szóló felhívá-
sokban autonóm állam felállítását he-
lyezték kilátásba, anélkül, hogy a né-
met kormány kötelező nemzetközi jo-
gi ígéretet tett volna. A finn tárgyaló 
felek a felkelés feltételéül hazájukban 
német csapatok jelenlétét, vagy Svédor-
szág Oroszország elleni háborús részvé-
telét állították, amelyen a német diplo-
mácia évek óta sikertelenül fáradozott.

Vezető finn hazafiak országuk felsza-
badítását a nem-orosz nemzetiségek 
felszabadításának keretében képzelték 
el. A Külügyi Hivatal 1914 augusztusá-
ban tiroli emigrációjából Berlinbe ho-
zatta a szenvedélyes Castrén ügyvédet. 
A háború évei alatt folytatódtak a né-
met igyekezetek finn akciócsoportok 
alakítására és finn pártok megnyerésé-
re, amelyet fékezett az ős-finnek tö-
rekvése, akik megelégedtek volna az 
orosz birodalmon belül biztosított au-
tonómiával, miközben Németország 
Finnország leválasztására törekedett 
Oroszországról. Ezen előkészületek 
legkonkrétabb esete a „finn légió” fel-
állítása volt finn önkéntesekből, amely 
a többi más párhuzamos szervezetek 
alakításához hasonlóan meglehetősen 
kis létszámú maradt.

Bolsevikok támogatása
Az oroszországi nemzetiségek fel-
lázításának német igyekezetei vi-
szonylag kevés eredménnyel jártak, 
de általuk világossá váltak a keleti 
német hadicélok: a népek felszaba-
dításával gyengíteni Oroszországot 
és saját hatalmi pozíciót felépíteni 
Európában.

A német politika már az első világ-
háború előtt felfigyelt az oroszországi 
és az emigrációban élő orosz forradal-
mi ellenzékre. Érdeklődése természet-
szerűen erősödött a háború kitörésé-
vel. A berni német követ, Gisberg von 
Romberg báró – az észt hazafi és né-
met ügynök, Alexander Eduard 
Kesküla révén – már 1914. szeptem-
berben kapcsolatba lépett a svájci orosz 
emigránsokkal, akik azonnal feltették 
neki a kérdést, milyen álláspontot fog-
lal el Németország a jövendő oroszor-
szági forradalommal szemben. A for-
radalmárokhoz tartozott Lenin is, aki 
1914 szeptemberében érkezett Bernbe 
és 1917 februárja óta Zürichben tartóz-
kodott. Október elején Romberg sváj-
ci német követ részletes jelentésben 
foglalta össze a felhasználhatóságukat 
a német célok érdekében.

Kesküla kapcsolatfelvétele után Tö-
rökországból is beérkezett Alekszandr 
(Lazar Iszrail) Parvusz orosz forradal-
már és fegyverkereskedő javaslata, 
akire 1915. január 8-án a konstantiná-
polyi német követség hívta fel a Kül-
ügyi Hivatal figyelmét, mint Orosz-
ország forradalmasítási vállalkozásá-
nak kulcsfigurájára. Berlinben fogad-
ta őt Ludwig Zimmermann külügyi 
államtitkár is. A háború gyors befeje-
zésében érdekelt német kormánynak 
egy oroszországi forradalom akció-
programját kínálta. A Külügyi Hiva-
tallal 1915 márciusában közösen kidol-
gozott tervezetben mindenre gondol-
tak, amely egy tömegmozgalom mód-
szeres kiépítéséhez és a kívánt irányba 
tereléséhez szükséges. A tervezet egy 

Parvusz Rosa Luxemburggal 1919-benPiłsudski (középen) 1917-ben

Sir Roger Casement
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receptkönyvhöz hasonlított. A politi-
kai rendszer erőszakos megdöntésé-
nek teljes eszköztára megtalálható 
volt benne: a szabotázscselekmények-
től kezdve a bakui olajkutak felgyúj-
tásán keresztül az ukrajnai és finnor-
szági nemzeti és szeparatista mozgal-
mak támogatásáig. A forradalmi 
mozgalom élére állítható személyként 
Lenint javasolta. 

Titkos front
1915-re az Oroszország elleni keleti 
front felszámolásának egyik eszköze 
a „titkos front” felépítése, a hátorszá-
gi bomlasztás és forradalmasítás lett. 
A német és osztrák katonai vezetés a 
hadműveletekkel párhuzamosan tit-
kos ügynökök sokaságát vetette be az 
orosz hadsereg és kormány destabili-
zálására, s II. Miklós cár megbuktatá-
sára. Az akciókat semleges országo-
kon – Svájcon, Svédországon, Nor-
végián és Dánián – keresztül bonyolí-
tották. A diplomaták saját köreiken 
kívül hasonló gondolkodású politi-
kusok, újságírók, bankárok, vállal-
kozók, arisztokraták és tudósok köré-
ben működtek. Összekötőik többnyi-
re olyan oroszok voltak, akik forra-
dalmi nézeteik miatt vagy külföldön 
éltek, vagy állandóan utazgattak 
Szentpétervár és Nyugat-Európa kö-
zött. Ők szállították az információ-
kat Oroszországból, szervezték a 
propagandát otthon, a Német Biro-
dalom és az Osztrák–Magyar Mo-
narchia orosz hadifoglyai között, s 
bomlasztották az orosz hadsereget.

Az orosz forradalmárokkal 1917 

márciusa előtt német részről zömében 
csak információs együttműködés ala-
kult ki. A német diplomácia gyűjtöt-
te róluk az információkat, de vissza-
fogottnak mutatkozott, beleértve a 
pénzügyi támogatásukat is. De a fő 
kérdés továbbra is az maradt, hogyan 
lehetne különbékét kötni Oroszor-
szággal. 1916. augusztus 7-én II. Vil-
mos császár így vélekedett: „Tisztán 
katonailag szemlélve fontos a harcoló fe-
lek egyikét különbékével kiszedni a szö-
vetségből, s azután egész haderőnket a 
többiekre zúdítani… Franciaország na-
gyon gyorsan követné Oroszországot. 
Ekkor az egész német haderő teljesen a 
legfőbb hadúr rendelkezésére állna a brit 
hadsereg ellen, amelynek megsemmisíté-
sét az angol kormány jó-rossz békekötés-
sel megelőzhetné… Harcunkat ezután 
csak annyiban tudjuk folytatni, ameny-
nyiben az oroszországi belső harcok befo-
lyásolják a velünk való békekötést.”

Az 1917. márciusi orosz forradalom 
kiábrándultságot eredményezett Né-
metországban. A megkönnyebbülés 
helyett ugyanis a Lvov herceg, 
Miljukov, Gucskov és Kerenszkij ve-
zette Ideiglenes Kormány rövidesen 
bejelentette, hogy kitartanak a cár ál-
tal aláírt szerződések mellett, s a há-
borút a szövetségesek oldalán a végső 
győzelemig folytatják. Ezzel szemben 
Németország még inkább úgy gon-
dolta, hogy kül- és belpolitikai okok-
ból egyaránt az Oroszországgal kö-
tendő mielőbbi békére vannak utalva, 
mielőtt Nyugaton sor kerül a végső 
összecsapásra. 

Romberg berni német követ is je-
lentette, hogy a februári forradalom 
kitörése után „kiemelkedő” orosz for-
radalmárok kérvényezték nála a Né-
metországon keresztüli hazatérést. 
Zimmermann államtitkár főleg a 
baloldali radikálisok hazatérését szor-
galmazta, amelyhez a Legfelső Had-
vezetés is azonnal hozzájárult. A cso-
port hazaszállítását „biztos kísérettel” a 
helyettes vezérkar IIIb osztálya vette 
át a Külügyi Hivatallal együtt. Az 
utazást a két hivatal 50 német alkal-
mazottja bonyolította, akik megálla-
podásuk szerint „udvarias módon kísé-
rik őket Németországon keresztül”. Né-
met részről tudatában voltak annak, 
hogy rendkívül körültekintően kell 
eljárni úgy, hogy a forradalmárok ne 
kompromittálódjanak, de a németek 
is megőrizzék arcukat. Az emigrán-

soknak úgy kellene viselkedniük – 
ajánlotta Romberg március 28-án a 
Külügyi Hivatalnak –, mintha segí-
teni szeretnénk nekik. 

A német vezérkar megküldte a ber-
ni követnek a technikai utasításokat: 
a német határ átlépése Gott ma din-
gen nél; a csoport szállítása Saßnitzig; 
a csomagok leplombálása, nincs útle-
vél-ellenőrzés; két darab II. osztályú 
vasúti kocsi rendelkezésre bocsájtása. 
A Külügyi Hivatal kérésére Lu den-
dorff tábornok kísérőnek báró Ar-
wed von der Planitzot, a szász gárda-
lovasság századosát nevezte ki. 

Lenin elutazására Zürichből a német 
hatóságok által megállapított időben, 
1917. április 9-én, menetrend szerint 
15.10 perckor került sor. A 33 utas kö-
zött 19 bolsevik volt, Lenin és felesége 
mellett közeli munkatársa, Grigorij 
Zinovjev és Karl Radek. Lenin vona-
ta Berlinben megállt, s hét órán ke-
resztül egy holtvágányon vesztegelt, 
ahol a Külügyi Hivatal tagjaival talál-
kozott. Saßnitzból kompon keltek át 
Svédországba. Lenin a Treheborg–
Malmö–Stockholm–Tomio–Bjelo–
Ostrov útvonalon április 16-án este, 
angol tisztek kíséretében érkezett 
Szentpétervárra, ahol lelkes munkás-
tömegek fogadták. 

Több hazai és nemzetközi körül-
mény figyelembe vételével Lenin a 
fegyveres felkelést 1917. október 25-
re (november 6-ra) tűzte ki, s végül 
sikerrel járt. Amikor másnap a röpla-
pok az Ideiglenes Kormány megdön-
téséről és az államhatalomnak a For-
radalmi Katonai Bizottság kezébe 
való kerüléséről tudósítottak, Luzius, 
a stockholmi német nagykövet Ber-
linbe küldött táviratában csak ezt 
írta: „további kétmilliót kérek az is-
mert célra”. Nem sokkal később to-
vábbi 15 millió márkát utaltak át – már 
közvetlenül Leninnek. Ludendorff tá-
bornok pedig köszönetet mondott a 
Külügyi Hivatalnak az orosz forrada-
lom támogatásáért.

1917. december 3-án Richard 
Kühlmann külügyi államtitkár a 
Nagy Főhadiszálláson tartózkodó 
összekötő tisztjéhez küldött táviratá-
ban megerősítette a korábbi célt: a 
bolsevikok hatalomra jutását az an-
tant szétrobbantására és Oroszország 
Németországhoz való közeledésére 
kell felhasználni. 

NÉMETH ISTVÁN

Még együtt: II. Miklós cár és II. Vilmos császár
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JÁRÓKELV - E F FEKTUS

A bevezető első kérdésre – a 
szociálpszichológiai kuta-
tásoknak köszönhetően – 

ma már ismerjük a választ. A ma-
gyarul járókelő-effektusnak nevezett 
jelenség – angolul bystander effect – 
azokra az esetekre vonatkozik, 
amikor más emberek jelenlétében 
mi magunk nem segítünk mások-
nak. Érdekes módon minél több 

ember van jelen, annál 
kisebb lesz a valószínűsé-
ge, hogy valaki segítsé-
get fog nyújtani a bajba 
jutott személynek. Sok-
féle magyarázat van, 
amely segít értelmezni 
ezt a jelenséget: az egyik, hogy a fe-
lelősség a fenti helyzetekben meg-
oszlik a bámészkodó, nézelődő vagy 
járókelő emberek között.

„Megyünk az utcán, és visznek 
magukkal azok a megrögzött rutin-
jaink, amelyekkel rendelkezünk. 

Ezek a berögződések sok esetben 
persze hasznosak, de előfordulhat-
nak olyan szituációk, amikor nem 
azok. Tegyük fel, hogy összeesik 
valaki a villamoson – mi fog tör-
ténni ebben az esetben? Sokan va-
gyunk a járművön, de először 
mindenki csak néz a másikra: va-
jon ki fog segíteni? A felelősség 
megoszlik az emberek között, és 

egy darabig senki 
nem tesz semmit. Ha 
én magam előlépek, 
és elkezdek segíteni 
annak, aki össze-
esett, akkor ezzel 
egy pillanat alatt ref-

lektorfénybe kerülök. Ez sokak 
számára rossz érzés, főleg olyan-
kor, ha magunk sem tudjuk pon-
tosan, hogy mit is kellene tennünk. 
Ha egy ilyen helyzetben hagyjuk, 
hogy a megszokott automatizmu-
saink működjenek, és csak várunk, 

akkor a helyzet a másodpercek, 
percek múlásával csak egyre nehe-
zebbé válik.

Abban az esetben viszont, ha tudok 
róla, hogy egy ilyen helyzetben meg-
oszlik a felelősség, akkor én lehetek 
az első, aki segít. Ha ezt akkor és ott 
megteszem, akkor nem sokkal ké-
sőbb már jönni fognak a többiek is. 
Ezzel ugyanis a legtöbb esetben 

megbontható az a norma, hogy 
mindenki álljon, és csak nézze a kö-
rülötte zajló eseményeket” – magya-
rázza Orosz Gábor szociálpszicholó-
gus  (ELTE PPK Pszichológiai Inté-
zet, MTA TTK Kognitív Idegtudomá-
nyi és Pszichológiai Intézet). Ő az 
egyik elindítója annak a kezdemé-
nyezésnek, amely Philip Zim bar do 
szociálpszichológus ötletéből kiindul-
va Hősök Tere néven látott napvilágot 
nemrég Magyarországon. 

Maga Zimbardo az amerikai Stan-
ford Egyetem professzora, nevét az ott 

HÉTKÖZNAPI	HVSIESSÉG
Egy	hétköznapi	külseje,	viszonylag	jól	öltözött	férfi	
áll	 a	buszmegállóban.	Egyszer	csak	elesik,	 ki	 az	
úttestre,	éppen	oda,	ahol	az	érkezW	busz	meg	fog	
állni.	Egy	másik	buszmegálló,	egy	másik	alkalom-
mal:	az	emberek	az	éjszakaira	várakoznak,	amikor	
egy	lány	–	minden	látható	elWzmény	nélkül	–	egy-
szer	csak	orra	bukik.	Ön	mit	tenne	ilyenkor?	Te	mit	

tennél?	S	mit	tesznek	általában	az	emberek?

Philip Zimbardo Orosz Gábor
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gadozónak is kell lennie? Hogyan le-
het így betölteni a nagy családfa 
egyes „fakkjait” és szerepeit? Hogyan 
juthat el egy ragadozó évmilliárdok 
alatt a „csúcsra”, ha nincsenek kö-
rülötte növényevők, amelyekkel 
egykoron táplálkozhattak ősei? 
(Ezek szerint ugyanis kellene len-
nie olyan növényevőnek is, amely 
„magasabbrendű” valamely raga-
dozónál.) A hamis állítás, hogy „az 
oroszlán a dzsungel lakója” volna, 
már csak az ökológiai műveltség 
egyik elemeként erősíti a kételyeket 
a környezeti szemlélet helyes irá-
nyultságára vonatkozóan. A szemé-
lyiséggel való felruházás ráadásul 
nem is minden esetben követte a 
rendszertanban elsajátított ismeretek 
alakította elképzeléseket: például az 
ősi porcos hal cápa az énekesmadár 
cinegénél (amiről a legtöbben feltéte-
lezik, hogy lényegét tekintve csupán 
egy „repkedő, csipogó, buta lény”) 
valamivel magasabb pontszámot ért 
el, sőt: a kígyóval és a békával szem-
ben is jelentős előnyt élvezett. „Félel-
metessége és gonoszsága” ellenére 
ugyanis annyira „izgalmas” élőlény-
nek tartották a megkérdezettek, hogy 
személyiséggel „jutalmazták teljesít-
ményéért” (s ne felejtsük: a média 
egyik kedvenc szereplője)! Cinikusan 
mondhatnánk, hogy a cápa a diákok 
szemében az élővilág „Darth 
Vaderének” tekinthető – népszerűsé-
ge okán így még a taxonómiai szem-
pontok is felülírhatók (amik egyéb-
ként is áltudományos nézeteket ta-
karnak, hiszen azt sugallják, hogy a 
személyiség minősége a genetikai ala-
pú rendszertani betagozódás függvé-
nye). Ezt erősítő fejlemény, hogy an-
nak ellenére, miszerint az ízeltlábúak 
és laposférgek szerepeltek messze a 
legrosszabbul, a csótánynak mégis 
többen „ajándékoztak” személyisé-
get. Talán annak köszönhetően, hogy 
a tudományos ismeretterjesztésben és 
az otthonhigiéniai kampányokban 
(reklámokba és műsorokba építve) a 
csótányok egy „romlott, de agya-
fúrt”, extrém körülményeket is túlélő 
rovarként vannak ábrázolva, így talá-
lékonyságuk (csupa emberek körében 
használt tulajdonság!) valamelyest ki-
váltották a közönségcsodálatát.

MIKLÓS ATTILA

Folytatás az 587. oldalról.elvégzett börtönkísérleteket követő-
en ismerte meg a világ. Jelenleg – ala-
pítóként és igazgatóként – a Heroic 
Imagination Projectet vezeti (valójában 
ennek a magyar fordítása a Hősök 
Tere elnevezés), amely egy, a hétköz-
napi hősiességet és a hétköznapi hősö-
ket támogató nonprofit szervezet. 

Zimbardo – aki Európa legna-
gyobb diákok által létrehozott pszi-
chológiai konferenciájának, a Pszi-
napszis szervezőinek meghívására 
április első hétvégéjén Magyaror-
szágon járt – korábban az emberi 
gonoszságot és kegyetlenséget, il-
letve a közönyt kutatta. Nagyjából 
tíz éve azonban kutatási témát vál-
tott, és inkább azzal kezdett foglal-
kozni, hogy miként lehetne mozgósí-
tani az emberek pozitív oldalát. Azért 
kezdett bele a Heroic Imagination Pro-
jectbe, hogy világszerte fontos, de tel-
jesen hétköznapi, bárki által bármikor 
megvalósítható „hőstettekre” sarkall-
ja az embereket.

„Nagyjából két éve találkoztam Zim-
bar dóval egy TED-konferencián. Az 
egyik szünetben, salátázás közben vet-
tem észre, hogy ő is ott van. Arra gon-
doltam, hogy vagy azonnal megszólí-
tom, vagy ha nem, akkor egész életem-
ben folyton előjön majd, hogy oda kel-
lett volna mennem. Az utóbbit 
semmiképp sem akartam, ezért rövid 
gondolkodás után odaléptem hozzá” – 
meséli Halácsy Péter, a Prezi – egy 
felhőalapú prezentációkészítő szoft-
vercég – társalapítója és fejlesztési 
igazgatója, aki feleségével, a klini-
kai szakpszichológusként dolgozó 
Roszík Lindával ugyancsak komoly 
részt vállal a Hősök Tere kezdemé-
nyezés szervezési feladataiban. „Mi-
után beszélgetni kezdtünk, Zimbardo 
elmesélte nekem, hogy bár a Stanford 
Egyetemen professzor, Szicíliából szár-
mazik és ott ma is gyakran megfordul. 
Mint mondta, Szicíliában az a probléma, 
hogy az emberek nem nagyon hisznek a 
jövőjükben, nem nagyon bíznak egymás-
ban, és jellemzően egymásnak sem na-
gyon segítenek. Úgy gondolják, hogy mi-
nek, hiszen – hogy csak az egyik kifogást 
említsük – a maffia úgyis mindenre ráte-
szi a kezét” – mondja Ha lá csy.

A professzor már két éve is azon 
dolgozott, hogy a szociálpszicho-
lógiában ötven év alatt felhalmo-
zott tudását megpróbálja valahogy 
arra felhasználni, hogy megvál-

toztassa egész Szicíliát, nevezete-
sen az ott élő emberek gondolko-
dását és jellemző mentalitását. „Er-
re elmondtam neki, hogy tudok egy 
hasonló országot, ahol hasonló problé-
mák vannak” – mondja nevetve 
Halácsy. Zimbardo rögtön felaján-
lotta, hogy jó lenne Magyarorszá-
gon is belevágni egy grandiózus 
tervbe, amely csak arról szólna, 
hogy pozitívabbá váljon az embe-
rek hozzáállása. A magyar csapat 
– köztük Orosz Györgyi közösség-
építővel és kommunikációs tanács-
adóval, Pistyur Veronika kommuni-
kációs szakértővel, Bolyki Dániel 
szociálpszichológussal, Aszalós Kin-
ga projektvezetővel és immár több 
mint százhúsz önkéntessel – az em-
lített TED-konferenciát követően, 
körülbelül két éve kezdett bele a 
szervezésbe. 

Az első év igen kemény munkával 
telt. Az Akvárium előtt nemrég 
megrendezett Hős Pikniket – ame-
lyen Zimbardo is jelen volt – a kö-
vetkező hónapokban is számos to-
vábbi program fogja követni. „A 
Hősök Tere kezdeményezéssel az a 
célunk, hogy ha valaki bárhol, 
bármikor olyan szituációba kerül, 
ahol életbe lép a járókelő-effektus, 
akkor ő – annak köszönhetően, 
hogy már a tudatában van az ef-
fektus létezésének – képes legyen 
azonnal cselekedni és segítséget 
nyújtani a rászorulónak. 

Június 15-én a Budapest Parkban 
Helló Hősök! elnevezéssel tervezünk 
egy fesztiválnapot, ahová 8–10 000 
fiatalt várunk. Ezt követően – júni-
us 19-én – az Átrium Filmszínház-
ban lesz egy konferencia. Ezen – a 
szakmai, szociológiai és pszichológi-
ai tartalmak mellett – a hétköznapi 
hőstettekkel kapcsolatos élményein-
ket is meg szeretnénk majd osztani. 
Végül – június 20-án – egy tanárok-
nak szóló workshopot tartunk majd. 
Ennek keretében körülbelül 200 ta-
nárt szeretnénk elérni, és átadni ne-
kik két olyan modult, amellyel elő-
segíthetik a saját és a magyar diá-
kok, fiatalok attitűdváltását” – 
mondta a közeljövő terveiről Orosz 
Györgyi. A Hősök Tere kezdemé-
nyezés honlapja http://www.hosoktere.
org/ és a Facebook-oldala: https://www.
facebook.com/hosoktereprojekt.)

ILLYÉS ANDRÁS
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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

Dalos László utolsó könyvéről

Nagyon nehéz, nyomasztó feladat 
egy jeles alkotó művéről kimon-
dani, hogy ez a szerző utolsó 
könyve, de annak, aki ír róla, el 
kell viselnie ezt a terhet. Dalos 
Lászlónak, a rendkívül szerteága-
zó érdeklődésű, sokoldalúan kép-
zett, termékeny írónak és hírlap-
írónak – ez utóbbi megjelölést 
kedvelte leginkább – az a munká-
ja, amelyre itt hívom fel lapunk 
olvasóinak figyelmét, s amelynek 
címe „Apropó, Pesterzsébet!”, 
immár visszavonhatatlanul, vég-
érvényesen utolsó műve. Olyany-
nyira az, hogy ez már valójában 
posztumusz mű. A benne találha-
tó tárcanovellák egybegyűjtését és 
szerkesztését, a közölt versek vá-
logatását fia, Dalos Gábor végez-
te, s az ismertetőfejezetek írását, a 
fotósorozatok összeállítását, vala-
mint a nemegyszer igen részletes 
képaláírások elkészítését s a szer-
ző műveinek jegyzékbe foglalását 
is neki köszönhetjük. Bátran 
mondhatom, rendkívül gondos 
munkájával szinte társszerzőként 
segítette világra ezt a könyvet, 
amely címe szerint ugyan Pester-
zsébetről szól, de – főleg az eddig 
sosem látott képek és versek köz-
zétételével – egyúttal családtörté-
neti és életrajzi munkává is „ne-
mesült”.

Persze, a szerző fő célja, vagyis az, 
hogy szeretett szülővárosáról minél 
többet elmondjon olvasóinak, így is 
hiánytalanul érvényesül, megvalósul. 
Pesterzsébet – ő csaknem mindig (e 
könyv címében is) így említette vá-
rosát, még némi patriotizmust is sej-
tetve, egyébként pedig teljesen jogo-
san, mivel ő 1924-ben, ráadásul no-
vember 19-én, Erzsébet napján szüle-
tett, s a város történetesen abban az 
évben kapta meg mind városi rang-
ját, mind pedig a Pesterzsébet nevet a 
korábbi Erzsébetfalva, Kossuthfalva, 
Soroksár elnevezések után. (1932-ben 
a név Pestszenterzsébetre módosult, s 
én, a szintén erzsébeti meg azért hasz-
nálom főleg ez utóbbi formát, mert 
én meg – szintén történetesen – épp a 
névmódosítás évében, tehát 1932-
ben születtem.)

Hogy miről is szól, mégpedig le-
bilincselő módon e kötetben a 
szerző? Tárcanovelláiban, ame-
lyek a könyv bő első felét teszik 
ki, a múlt század harmincas-
negyvenes éveinek Pesterzsébeté-
ről, de úgy, hogy ezekből a míves, 
elbűvölő írásokból ne csak a város 
akkori életét, eseményeit ismer-
hessük meg, hanem a szerző éle-
tét, iskoláskorát, baráti körét,  vá-
rosának hírességeit  a csupán a he-
lyiek által ismertektől a legjele-
sebbekig.  Talán akkor járok el a 
legcélirányosabban, ha minden 
részletezés nélkül néhány kis tárca 
címét sorolom fel: Hogyan le-
szünk erzsébetiek?; Négy tanító-

nőm; A kardalos Dalos; A tejes-
asszonyok; A harminckettes villa-
mos „színpadán”; A-tól V-ig – 
írók, költők Pesterzsébetről; 
Kossuthos diákból világhírű éne-
kes (Réti Józsefnek állít benne 
méltó emléket) stb. Szinte mind-
egyik írásának van a városra utaló 
része  mellett  magára a szerzőre, 
Dalos Lászlóra jellemző vonatko-
zása is.  Kivillan, kiviláglik belő-
lük  az erzsébetiek sajátos szóhasz-
nálata, amely a „nemerzsébetiek” 
számára amúgy idegen  (Kis-
Kosuti, Nagy-Kosuti, Cséri-telep, 
Pflum-vendéglő, Kiserdő stb.), va-
lamint nagy nyelvi érzékenysége, 
amellyel ízlelgeti a szavakat, föl-

fedez alliteráló neveket stb. Nem 
véletlen, hogy a szintén erzsébeti 
neves operaénekes, Szecsődi Irén 
egyik emlékezetes sikerét ezzel a 
játékos-kínrímes két sorral idézi 
fel: „Nézzétek a kis Szecsődit, / 
mennyi embert ősszecsődít!”, és ter-
mészetesen az sem véletlen, hogy 
lapunk, az Élet és Tudomány 
Nyelv és élet rovatában is jelentek 
meg cikkei. A legutolsó már halá-
la után, a 2011. évi 43. számunk-
ban, amelyben Dsida Jenő egyik 
gyönyörű versének nyelvi értékei-
re mutat rá színesen, szellemesen, 
mint mindig.

A kötet további részeiről most 
csak ennyit: ezek legfőképpen 
Dalos László sokoldalúságát s éle-
tének legfontosabb mozzanatait  
mutatják be.  Versei között jó né-
hány köszöntővers van imádott 
feleségéhez, valamint Juhász Gyu-
la, Török Erzsébet, Simándy Jó-
zsef kaliberű, jeles művészekhez 
szóló vagy rájuk emlékező költe-
mény. Zeneszerzőink, Behár 
György vagy Selmeczi György  
számos versét megzenésítették, s 
ezek közül  több  ismertté, sőt slá-
gerré vált, leginkább A vén budai 
hársfák című, Ajtay József  hang-
ján  az egész országban népszerű-
vé vált dal. Külön nagy értéke a 
könyvnek az a nyolcvannál is 
több, jobbára színes fénykép, 
amely túlnyomórészt Dalos Lász-
lót ábrázolja családja, iskolatársai, 
továbbá munka- és pályatársai kö-
rében, s amely képekre a gondos 
szerkesztői munkának köszönhe-
tően a képekkel kapcsolatos szö-
veges részekben is pontos utaláso-
kat talál az olvasó.   

Dalos László munkásságának 
legalább vázlatos ismertetésére itt 
nincs módom. „Mogyoróhéjban” 
csak annyit, hogy kilenc önálló 
könyv, tizenöt fordításkötet, ti-
zenhat opera- operett- és dráma-
fordítás fűződik nevéhez. Ezeken 
kívül pedig még több ezer cikk, 
amelyek közül hatvannál is több a 
mi lapunk említett anyanyelvi ro-
vatában látott napvilágot. (Apro-
pó, Pesterzsébet!; d@d Kiadó, 2013. 
223 oldal, 2977 forint)       
                           GRÉTSY LÁSZLÓ



Palliatív ellátás – hospice
Palliatív ellátás: csak a tünetek enyhítésére szolgáló és nem 
a betegség, probléma megszüntetésére irányuló kezelés.

Hospice: a latin hospitumból ered, jelentése menedék-
hely.  A családon belüli ápolás, gondozás megvalósítása, 
amely a halálos betegségben szenvedőt támogatja, hogy 
kielégítő minőségű életet élhessen halála pillanatáig.

A haldokló szenvedéseinek enyhítése, a fájdalom csök-
kentése a vele való együttlét valaha természetes volt, és a 
világon akadnak közösségek, ahol ma is az. A modern nyu-
gati orvostudomány kórházközpontúsága azonban odáig 
vezetett, hogy a kórházi orvos mindenáron gyógyítani 
akar az utolsó pillanatig, gyakran félretéve az emberiességi 
szempontokat. Az 1967-ben az Egyesült Királyságból in-
dult palliatív – fájdalomenyhítő – ellátás mozgalmával a ré-
gi eszmények visszatértek a gyógyítás területére, és a mo-
dern nyugati egészségügynek ez, – a halál felé kísérés – lett 
az a területe, ahol a holisztikus szemlélet, a multidiszcipli-
náris csapatmunka a leginkább érvényesülni tud. 
Kultúrától és gazdasági fejlettségtől függetlenül minden 
ember azt szeretné, ha közelgő halála szenvedéstől mentes 

lenne. A WHO legutóbbi adatai szerint 2011-ben a világon 
összesen meghalt emberek több mint fele – mintegy 29 
millió – halt meg palliatív ápolást igénylő betegségben. Kö-
zülük több mint 20 millióan valóban rá is szorultak életük 
végén a kezelésre. 

Több mint kétharmaduk (69%) idősebb volt 60 évesnél, 
negyedük 15 és 59 év közötti volt, és 6%-uk 15 évesnél 
fiatalabb gyermek. A legtöbben – százezer lakosra szá-
mítva 562-en – a leginkább öregedő európai kontinen-
sen éltek. A mintegy 1,2 millió palliatív ellátást igénylő 

gyermek betegségeinek összetétele a felnőttekétől telje-
sen eltérő mintázatot mutat. Négytizedük újszülött kori 
sérülésben vagy fejlődési rendellenességben szenvedett, a 
fehérje anyagcsere betegségében 14, agyhártyagyulla-
dásban 13, AIDS-ben 10%-uk. A beteg gyermekek kö-
zel háromnegyede Afrikában vagy Délkelet-Ázsiában 
élt, Európában mindössze 3%-uk.

Magyarországon Polcz Alaine kezdeményezésére 1991-
ben alakult meg a Magyar Hospice Alapítvány. 2012-ben 
72 otthoni ellátó csoport, 11 bentfekvő részleg, 4 kórházi tá-
mogató csoport (mobil team) és 3 palliatív járóbeteg ellátást 
végző szervezet dolgozott az országban hospice-elvek sze-
rint. A szolgálat 1541 munkatársának többsége (45%-a) ápo-
ló volt, az önkéntesek 14%-os aránya folyamatos emelkedés 
eredménye. 2010 óta a különböző segítők száma 8%-kal 
csökkent, legtöbben a lelkészek (24%), az ápolók (13%) és a 
szociális munkások (12%) közül távoztak. 

Az ápolt betegek túlnyomó többsége (94%) hazánkban da-
ganatos, kis számban vannak AIDS-esek valamint ideg- és 
izombénulásban szenvedők. Az otthon ápoltak négytizede a 
vastag- a végbél, a hörgők a tüdő vagy az emlő rosszindula-
tú daganatában szenvedett. A 2012-ben meghalt közel 130 
ezer emberből 34 ezer volt rákbeteg, akiknek csak az ötödét 
tudta valamelyik hospice szolgálat otthon vagy intézményi 
keretek közt gondozni. A magyar Hospice a családi körben 
ápolásra mindig nagy súlyt fektetett, és a bővülés ezen a te-
rületen mondható csak folyamatosnak. Kórházi palliatív 
részlegek is jöttek ugyan létre, ám ágyszámuk az utóbbi 
években fogy. A szemléletváltozást talán meggyorsítja az, 
hogy 2013-tól a Pécsi Orvostudományi Egyetem orvosi 
szakképzésének része lesz a palliatív ellátás is.

JÁVORSZKYNÉ NAGY ANIKÓ

ADATOK ÉS TÉNYEK
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

A kakukkmaffia

Ha egy vendéglő vagy bolt tulajdo-
nosa nem hajlandó a maffia által 

követelt „védelmi díjat” megfizetni, 
komoly megtorlásra számíthat: ezért 
nem is igen próbálkoznak vele. Vala-
mi ehhez nagyon hasonló játszódik 
le a madárvilágban is: bizonyos ma-
dárfajok (úgynevezett fészekparazi-
ták, közismert példájuk a kakukk) 
más fajok fészkébe rakják le és velük 
keltetik ki saját tojásaikat: ha a „ven-

hogy az emberi és állati szervezetek 
képesek alkalmazkodni a sugárzás-
hoz, és a hosszabb időn át kis mér-
tékben megemelt sugárzási dózis 
hatására nő a szerve-
zet ellenállóképessége 
a további emelkedéssel 
szemben. Ezt az alkal-
mazkodást azonban ko-
rábban sosem volt alka-
lom vadon élő populáci-
ók fajilag szélesebb körű 
skáláján megfigyelni: a 
vizsgálatok emberek-
re, két madár- és egy 
halfajra terjedtek ki 
mindössze. Márpedig 
a különféle fajok eltérő 
érzékenységgel reagál-
nak a sugárzási szint 
emelkedésére. 

A mostani felmérésso-
rozatban a tiltott zóna 
nyolc pontjában ösz-
szesen 16 madárfajhoz 
tartozó 152 egyedet 
fogtak be és vizsgáltak 
meg: a befogási hely 
háttérsugárzási szint-

Csernobili madarak

Az 1986 áprilisi csernobili atomka-
tasztrófa központja körüli lezárt 

területen (tiltott zónában) vadon élő 
madarak többsége alkalmazkodott a 
hosszabb ideje fennálló emeltebb io-
nizáló sugárzási szinthez, sőt, egyes 
fajok egyenesen hasznot is húztak 
belőle, mások viszont erősen meg-
szenvedték a változást – ezt állapí-
totta meg egy a helyszínen vizsgáló-
dó kutatócsoport, amely tapasztala-
tairól a Brit Ökológiai Társaság 
Functional Ecology című folyóiratá-
ban számolt be. 

Mint azt a csoportot vezető Ismael 
Galván, a Spanyol Nemzeti Kutatási 
Tanács (CSIC) munkatársa elmond-
ta: „Korábban a csernobili tiltott zónában 
egyes vadon élő állatok körében elvégzett 
vizsgálatok azt jelezték, hogy a megemel-
kedett sugárzási szint csökkentette a szer-
vezetben az antioxidánsok mennyiségét, 
és növelte az oxidatív károsodás mérté-
két. Mi egyes madárfajokban ennek épp 
a fordítottját tapasztaltuk.”

Laboratóriumi kísérletek már ko-
rábban is mutattak arra utaló jeleket, 

jének mérése mellett, a madaraktól 
toll- és vérmintákat vettek.

A vérmintákban a glutation nevű 
antioxidáns szintjét, az oxida-

déglátó” netán kiveti az idegen (ka-
kukk)tojást, sok esetben azt kockáz-
tatja, hogy saját fészekalját is szét-
dúlják.

Természetes körülmények között 
kutatók és amatőr madármegfigye-
lők már jól megismerték ezt a jelen-
séget. Most a Max Planck Intézet 
Evolúciós Biológiai Intézetének ku-
tatói Maria Abou Chakra vezetésével 
matematikai modellt dolgoztak ki 
ennek a viselkedésmódnak a leírásá-
ra, egyúttal azt is bizonyítva, hogy 

ez „maffiamódszer” valóban 
hatékony stratégia.

Bizonyos fészekparazita 
madarak, például az észak-
amerikai barnafejű gulyajá-
ró (Molothrus ater) esetében 
megfigyelték, hogy valóban 
a fészek szétdúlásával „bün-
tetik”, ha az ő tojásaikat ki-
vetik.

A módszer működésének 
azonban két feltétele van: a 
vendéglátó képes legyen (sa-
ját kárából) tanulni, illetve a 

parazita legalább kétszer keresse fel 
ugyanazt a fészket. 

A kutatók két modellt állítottak 
fel. Az egyszerűbben mindegyik pa-
razita csak egy tojást helyezett el ide-
gen fészekben, amelyet az ott költő 
tojó vagy kilökött, vagy kikeltette. 
A bonyolultabb változatban a para-
zita egymást követően (egyenként) 
több tojást is betehetett ugyanabba 

Az egyik jól alkalmazkodó madárfaj a csernobili 

tiltott zónából: egy meggyvágó (Coccothraustes 

coccothraustes) KÉP: T. A. MOUSSEAU/A. P. MØLLER 

Az észak-amerikai barnafej_ gulyajáró 
A gulyajáró nem válogatós: cseppet sem 

ügyel arra, hogy a kiválasztott fészekben 

a tojások az övéhez hasonlítsanak 
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tív stresszt és a DNS-károsodást 
vizsgálták, a tollakban pedig a 
melanin nevű pigmentek szintjét. 
Ez utóbbiak többek között a tollak 
színárnyalatait határozzák meg, és 
két változatuk van: az eumelanin 
a fekete, szürke és sötétbarna ár-
nyalatokat, a feomelanin pedig a 
vörösesbarna árnyalatokat adja. 
Az utóbbi termeléséhez azonban a 
szervezet antioxidánsokat használ 
fel, ezért a több feomelanint ter-
melő madarakban csökken az an-
tioxidánsok mennyisége, és ennek 
megfelelően a sugárzással szembe-
ni ellenállóképesség is. 

Így a vizsgált fajok közül azok, 
amelyeknél a feomelanin termelés 
alacsony szinten volt, viszonylag 
jól alkalmazkodtak az erőteljesebb 
sugárzáshoz: bennük a glutation 
antioxidáns szintje növekedett, az 
oxidatív- és DNS-károsodások 
mértéke pedig csökkent. A több 
feomelanint termelő fajok azonban 
gyengébben alkalmazkodtak, és 
súlyosabb károsodásokat szenved-
tek el. 

(AlphaGalileo)

Jeges barna törpe  
a szomszédban

Amerikai csillagászok a NASA 
WISE (Wide-field Infrared 

Survey Explorer) és Spitzer infravörös 
tartományban működő űrtávcsöveivel 
felfedezték az eddig ismert leghűvö-
sebb barna törpét, amelynek felszíne 
olyan fagyos lehet, mint Földünkön az 
északi sarkvidék. Az űrtávcsövekkel az 
objektum távolságát is sikerült megha-
tározni, amely mindössze 7,2 fényév – 
így a jeges barna törpe Napunk negye-
dik legközelebbi szomszédja.

A barna törpék a csillagokhoz ha-
sonló módon kezdik életüket, egy 
sűrűbb gáz- és porfelhő gravitációs 
összehúzódásával, ám össztömegük 
kevés ahhoz, hogy bennük a nukleáris 
fúzió beinduljon – ezért félbemaradt 
csillagoknak is nevezik őket. A most 
felfedezett WISE J085510.83-071442.5 
jelzésű barna törpe felszíni hőmérsék-
lete mindössze mínusz 48 és mínusz 
13 Celsius-fok között van (a korábbi 
csúcstartóé szobahőmérséklet körüli 
volt). Ha netán keringene is körülötte 
bolygó, annak hőmérséklete hasonlóan 
dermesztő lehet, így teljesen valószí-
nűtlen, hogy rajta élet volna. 

Mivel az ennyire hűvös égitestek lát-
ható fényt nem bocsátanak ki, jelenlé-
tük az optikai távcsövek számára ész-
lelhetetlen. A WISE (és a Spitzer) inf-
ravörös távcsövek azonban érzékelik 
hősugárzásukat, amely ugyan gyenge, 
de a még dermesztőbb csillagközi tér-
ből mégis kiemelkedik. A másik ténye-
ző, amely a felfedezést lehetővé tette, 
a barna törpe közelsége, amely miatt 
a WISE különböző időpontokban ké-
szült felvételein gyorsan mozgó objek-
tumként jelent meg. 

A WISE J085510.83-071442.5 tö-
mege becslések szerint a Jupiter tö-
megének háromszorosa – tízszerese 
közé eshet. Ekkora tömeggel akár egy 
bolygórendszeréből kitaszított gázóriás 
(bolygó) is lehetne, de a csillagászok in-
kább barna törpének vélik, lévén azok 
jóval gyakoribbak. Amennyiben való-
ban az, akkor egyike a legkisebb töme-
gű ismert barna törpéknek.

A Naptól mért távolságát a WISE és 
a Spitzer-űrtávcsövek kombinált méré-
seivel, parallaxis-módszerrel határoz-
ták meg, mondta el a kutatócsoportot 
vezető Kevin Luhman, a Penn Állami 
Egyetem (PSU) csillagászat és asztrofi-
zika professzora. 

Tavaly márciusban Luhman és mun-
katársai fedezték fel azt a mostaninál 
melegebb barna törpe párt is, amely 
még ennél is közelebb, mindössze 6,5 
fényévra van a Naptól. Az akkori fel-
fedezéshez kapcsolódó, a Naprendszer 
külső peremvidékét is vizsgáló elemzé-
seik nagy valószínűséggel kizárták egy 
ott keringő, többek által feltételezett, 
X- vagy Nemezis néven említett boly-
gó létezését.

(ScienceDaily)

a fészekbe, amelyet a tojó (szintén 
egyenként) vagy befogadott, vagy 
kivetett. 

A kutatók meglepetésére – bár 
a komplex modell jobban megfe-
lel a valóságnak – a két változat 
eredménye között alig volt kü-
lönbség: a vendéglátó és a parazita 
kölcsönhatásának dinamikája cik-
likusnak adódott. Sosem alakul ki 
egyensúlyi állapot, hanem mind 
a vendéglátók, mind a paraziták 
viselkedésében ismétlődő ciklu-
sok mutathatók ki. A büntetéssel 
élő „maffiózó” vagy nem büntető 
paraziták, illetve az idegen tojást 
első esetben kidobó vagy megtűrő 
vendéglátók száma szabályszerűen, 
de egymáshoz képest eltolódott 
ütemben változik. Ha például nő 
a megtorló paraziták száma, ezt 
némi időkéséssel követi a tojást be-
fogadó vendéglátók számának nö-
vekedése, ami viszont már okafo-
gyottá tetszi a megtorlást, így egy 
idő után a vendéglátók felbátorod-
nak és kilökik az idegen tojást, ami 
viszont ismét kiváltja a maffiasze-
rű megtorlást – és az egész kezdő-
dik előlről.

 (ScienceDaily) 

Fantáziakép a WISE J085510.83-071442.5 barna 

törpérQl (a Nap a hozzá legközelebb esQ, tQle 
jobbra látható fényes csillag)

KÉP: ROBERT HURT/JPL, JANELLA WILLIAMS/PENN 

STATE UNIVERSITY 

A Nap eddig ismert legközelebbi szomszédai (nevük, távolságuk fényévben és felfedezésük éve)
KÉP: JANELLA WILLIAMS, PENN STATE UNIVERSITY
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 A Velencei-tó hazánk har-
madik legnagyobb tava. Üdü-
lési szempontból is fontos, szá-

mos strandolásra és horgászatra alkalmas része van, s temér-
dek nádsziget szabdalja vízfelszínét. A tó életét, a benne zaj-
ló folyamatok a széles közönség előtt kevésbé ismertek. Egy, 
a TÁMOP Nemzeti Kiválóság Program keretében zajló 
kutatás arra a kérdésre kereste a választ, hogy a Cladocera 
vízibolhák miként élik életüket ebben a sekély vizű tóban.

Korábbi kutatások alkalmával 
a Velencei-tavat több víztérre 
osztották biológiai és vízkémi-
ai szempontok alapján; ezek a 
barna, szürke és zöld vizek, a 
természetvédelmi tisztások vizei 
(Német-, Kerek-tisztás és Diny-
nyés–Kajtori-csatorna), a kö-
zépső, kotort területek (agárdi 
Hosszú-, gárdonyi Nagy-, Lán-
gi- és Vendel-tisztás), valamint 
a tó keleti felén lévő kotort terü-
letek (Öreg-tisztás és Fürdető). A kutatók – Lakatos Csil-
la és Gyulai István – arra voltak kíváncsiak, hogy vajon a 
Cladocera jelenléte alapján is ugyanezekre a területekre le-
het-e felosztani a tavi tisztásokat. 

Az üledékből vett mintákban összesen 25 fajt azonosítot-
tak, az átlagos egyedszám 6 435 egyed volt. A talált fajok 
szennyezettség-tűrését illetően a Velencei-tó vize jónak 
mondható. A nagyobb igénybevételű agárdi Hosszú- és a 
gárdonyi Nagy-tisztásokon talált fajok száma és egyedszá-
ma jóval alacsonyabb volt, mint a többi területen, valamint 

itt mérsékeltebb szennyezettséget tűrő fajokat találtak a ter-
mészetvédelmi területekhez képest, azonban a víz minősége 
még mindig a jó kategóriába sorolható. A természetvédel-
mi területeken a szennyezettségre nagyon érzékeny fajokat 
dokumentáltak, melyek jelzik az itt lévő víz jó minőségét, 
mindamellett a fajszám és egyedszám is magas volt. Ám 
még nagyobb volt a Lángi- és Vendel-tisztásokon, melyek a 
természetvédelmi területek és az erős emberi használat alatt 
álló kotort területek között találhatók. Ezt a szegélyhatással 

lehet indokolni, mivel ezek a te-
rületek magukban foglalják mind 
a természetvédelmi, mind a nem 
természetvédelmi területek tulaj-
donságait. Továbbá mivel a másik 
két terület között vannak, így a 
Cladocera mind a két területről 
átvándorolhat ide, a még kedvező 
életfeltételeket biztosító térségek-
be. Ezek alapján látható, hogy a 
Cladocera jelenléte alapján a Ve-
lencei-tavat egy másfajta hármas 

tagolódásra lehet bontani: úgy mint a természetvédelmi 
területek (Német-, Kerek-tisztás és a Dinnyés–Kajtori-
csatorna), a tó középső- és keleti részén lévő erős emberi be-
hatás alatt álló területek (agárdi Hosszú-, gárdonyi Nagy-, 
Öreg-tisztás és Fürdető), valamint az ezek között elhelyez-
kedő „átmeneti” tisztások (Lángi- és Vendel-tisztás), melyek 
tulajdonságaikban hasonlítanak mindkét másik területre.

A kutatók eredményei alapján a Velencei-tó jó vízminősé-
gét a benne lévő Cladocera-fajok is alátámasztják.

(www.greenfo.hu) 
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A VELENCEI-TÓ ÉS A VÍZIBOLHÁK

KlimttWl	Warholig	 
– korok és csókok

A bécsi Belvedere-ben látható kiállí-
tás Andy Warhol Kiss című filmjét 

és Klimt Der Kuss című világhírű fest-
ményét elemzi. A maga korában mind-
két, csókról szóló alkotás „szentségtörő-
nek”, sőt provokációnak számított.

Az ötlet Mario Codognatotól, a 
Belvedere kortárs gyűjteményének 
igazgatójától származik, aki már 
régóta szerette volna a két legen-
dás csókot együtt a nagyközönség 
elé tárni. Az alkalmat végül Andy 
Warhol Kiss című filmjének 50 éves 
jubileuma adta, amelyet 1964-ben 
mutattak be. 

Nem is csak csókról van itt szó, 
hanem sok-sok csókról: Warhol 54 
perces fekete-fehér némafilmje csó-
kolózó párokat mutat a nézőnek egy 
olyan korban, amikor külön kódex 
határozta meg, miként kell szexuális 
tartalmakat megjeleníteni. Eszerint 
egy csókjelenet például maximum 
három másodpercig tarthatott a 
filmvásznon – ez volt legalábbis a 
hollywoodi „mérce”. Warhol alko-
tása forradalmi állásfoglalást jelen-
tett a társadalomban mélyen gyöke-
rező gondolkodásmóddal szemben, 
ezért sem lett olyan híres talán ez a 
műve, mint az ikonikus Marylin-
képsorozat vagy a Campbell leveses 
konzervek.

A szerelemről és a csókról Klimt 
is sokat tudott, az életben ugyan-
úgy, akárcsak a vásznon. A világ 
egyik legismertebb XX: századi 
műve A csók. A festményben Klimt 
az egymáshoz közeledő férfi és nő 
erotikával átfűtött pillanatára kon-
centrál, amelyben a csók a vágy 
beteljesülésének jelképe – ahogyan 
a művészettörténészek fogalmaz-
nak. 

A Klimt & Warhol – Kuss & Kiss 
című kiállítás 2014. július 6-ig látha-
tó az Oberes Belvedere Klimt-ter-
mében és az Oktogonban.

ELEK LENKE
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használ. 17. Fontos ötvözQfém. 19. Hajdan, latin szóval. 21. Héber 
eredet_ férfinév. 22. Házilag is készíthetQ ragasztószer. 25. Somo-
gyi gyógyfürdQhelyrQl való. 27. Vásári árvita. 29. Heltai JenQ alkotta 
szavunk. 32. Csónak vagy cipQ eleje. 34. Konyhai edény. 36. Bet_t, 
jelet vés.

A 15. heti Élet és Tudományban megjelent rejtvény megfejtése: BOR-
RAVALÓ ÉS LÓFAROK; A DARWINIZMUS BOLDOGÍT. A jó meg-
fejtést beküldQk közül a Typotex Kiadó köteteit nyerte: Bodor Viktor 
(Budapest), Kapus Katalin (Besenyszög), Kovács B. László (Fel-
sQszentiván), Olajos Árpád (Szeged) és SebR Lajos (Budapest). A 
nyerteseknek gratulálunk, a könyveket postán küldjük el.

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

telc@telc.hu

TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont

1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.

KövetkezQ vizsgaidQpont:
 

2014. május 31.

Pótjelentkezési határidQ: 2014. május 19.

A május 31-i vizsga bizonyítványai 

elkészülnek július elején, így még 

beszámítanak az idei felvételibe! 

Vizsgák 
A2, B1, B2 

és C1 
szinteken

KERESZTREJTVÉNY

A Tinta Kiadó immár a második botanikai témájú kötetet – Gyógyhatású 
növények címmel – jelentette meg Rácz János tollából. EbbQl kérjük hat 
növény nevét. A beküldQk között a kiadó 5 kötetét sorsoljuk ki. Jó fejtést!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét 
keddje, május 20-a. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Kereszt-
rejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu.

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. Az e 
számunkban elkezdQdQ 13 hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek 
bet_i – helyes sorrendbe rakva – egy 90 éve született (és 5 esztendeje 
elhunyt), Széchenyi-díjas irodalom-, m_velQdés- és tudománytörténész 
nevét adják ki. A név megfejtQi között az Élet és Tudomány negyedéves 
elQfizetését sorsoljuk ki.
 
VÍZSZINTES: 1. Három növénynév a könyv elejérRl. 10. ...-szige-
tek; Spanyolországhoz tartozó szigetcsoport. 11. Orgonaszín. 12. ÉlQ 
szervezet. 14. Gyors, daloló beszéd. 15. Csukott. 16. A negyedik 
legnagyobb japán sziget. 18. Szolidaritási Alap, röv. 19. Hegyvidék az 
USA-ban az Arkansas és a Missouri között. 20. Alattomosan rágalma-
zó. 22. A kalifornium vegyjele. 23. Ortodox vallás. 24. Délszláv férfinév. 
26. Nyak közepe! 28. Muszlim pap, közösségi vezetQ. 30. Borókaíz_ 
pálinka. 31. „Fészekaljnyi” kiskutya. 33. Nemzetközi jótékonysági klub. 
35. Zenekar, röv. 36. Egyik beceneve Rozi.

FÜGGQLEGES: 1. Bábu dereka! 2. Kiss ...; olimpiai bajnok kala-
pácsvetQ. 3. Többféle ételt az illetQ asztalára letevQ. 4. A mélyben. 
5. XIX. századi író, A Bélteky-ház cím_ társadalmi regény szerzQje 
(András). 6. Kozmosz. 7. Centiliter, röv. 8. Romváráról híres heve-
si település. 9. DrámahQs. 13. Könyvet megjelentet. 15. Három 
növénynév a könyv végérRl. 16. Nyelvtanuláshoz segédkönyvet 

TELC nemzetközi és államilag elismert 
nyelvvizsgák 7 nyelvbQl 4 szinten

Megjelent 

a Természet Világa

legújabb különszáma
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Folytatódik a Móra Ferenc 
Múzeum fáraó-kiállítássoroza-
ta Szegeden: a Fekete házban 
nyíló második helyszínre ha-

marosan megérkeznek az újabb ókori egyiptomi kin-
csek, melyeket Németországból szállítanak a napfény 
városába. A különböző műtárgyak között egy igazi kü-
lönlegességet is találunk: egy Tutanhamon nevével ellá-
tott gyűrűt. Az ékszer Tutanhamon idejében, azaz közel 
3400 éve készült az egyiptomi művészet egyik legszebb 
kerámiakészítő eljárásával, a fajansztechnikával, mely 
egy különleges, kék színt eredményezett.
A fáraók Egyiptoma című kiállítás második helyszí-

nén, a Fekete házban az állati és emberi mumifikálás rej-
telmei várják az érdeklődőket: eredeti emberi és állati 
múmiát is bemutatnak majd. Emellett itt ismerhetik 
meg a látogatók az egyiptomi írás titkait, valamint az 
orvoslás és gyógyítás legfontosabb tudnivalóit. Az 
„Egyiptomi múmia – A balzsamozás terme” alcímet vi-
selő kiállítást május 9-én nyitják meg és december 16-
ig lesz látható.

Ethno-trezor címmel nyílik 
kiállítás a debreceni Déri Mú-
zeumban, mely egy válogatást 
mutat be Déri György népraj-

zi/népművészeti gyűjteményéből.
Déri György tüzérezredes – testvérbátyja, Frigyes pél-

dáját követve – a XX. század első harmadában alapozta 
meg értékes, több mint 2000 népművészeti tárgyból álló 
gyűjteményét, amelyet 1939-ben Debrecen városának 
ajándékozott. A város és a múzeum ekkor egy önálló ki-
állítóhelyet alakított ki, és nyitott meg a gyűjtemény 
számára 1941-ben a Füvészkert utcai iskola épületében, 
amely a második világháború végéig működött. Azon-
ban a néprajztudomány és a múzeumi szakma által jól 
ismert gyűjtemény kiállítóhely hiányában azóta csupán a 
raktárak csendjében várt sorsára, s növekedett eszmei, 
nemzeti és nem utolsósorban anyagi értéke.

A gyűjtemény létrehozásának legfőbb célja Déri 
György számára az értékként, kvázi kincsként tételezett 
etnográfiai tárgyak összegyűjtése, felhalmozása volt. Az 
augusztus 20-ig látható kiállítás értelmezési kerete en-
nek megfelelően az értéket őrző hely, a kincstár vagy 
trezor megjelenítése.

A Telefónia Múzeum in ter pre-
tá torok segítségével megeleve-
nedik, és Ferenc József császár 
személyesen tekinti meg Pus-

kás Tivadar találmányát, a telefonhírmondót. Az ural-
kodó megismerkedik a magyar technika bámulatos vív-

ÉT-IRÁNYTd 
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ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

mányával és a látogatókkal együtt 118 év után ismét 
meghallgatja a rádió előzményének számító szórakozta-
tó és hírműsort a Ferenc József látogatása a Telefó-
nia Múzeumban című eseményen.

1896 májusában Őfelsége Ferenc József meglátogatta a 
millenniumi kiállítást a Városligetben, ebből az alka-
lomból az uralkodó számára elhelyeztek egy aranyozott 
fülhallgatópárt a Telefonhírmondó pavilonjában, amely-
lyel a császár meghallgathatta a telefonhírmondó műso-
rát. Ez a fülhallgató a Telefónia Múzeum tulajdonában 
van, és a múzeum megpróbálja elképzelni, felidézni azt 
a jelenetet, amikor Popper István, a Telefonhírmondó 
Rt. elnöke bemutathatta a nagyszerű találmányt az 
uralkodónak. Ezen megelevenített találkozásnak lehet 
tanúja az, aki május 15-én 14 órára ellátogat a Telefó-
nia Múzeumba.

Henri de Toulouse-Lautrec (1864-
1901) születésének 150. évfor-
dulója alkalmából nyílik kiállí-
tás a Szépművészeti Múzeum 
gazdag Grafikai Gyűjteményé-

ből Toulouse-Lautrec világa címmel. A francia 
alkotó életének utolsó tíz évében készített litográfi-
ákat, amelyeket a tárlaton a múzeum birtokában lé-
vő olajfestménye, az Ezek a hölgyek az ebédlőben cí-
mű mű egészít ki. A kiállítás különlegessége, hogy a 
budapesti Lautrec-gyűjtemény ilyen nagyságú szeg-
mense – mintegy százhetven mű – eddig egyetlen 
alkalommal, 1964-ben volt látható a Szépművészeti 
Múzeumban. A tárlaton Lautrec művein és korabeli 
fotókon túl a „belle epoque” Párizsát olyan kuriózu-
mok keltik életre, mint az 
1900 körül született moz-
gófilmek és hangfelvéte-
lek, amelyeken Lautrec 
műveinek szereplőit ismer-
hetjük fel.

A Szépművészeti Múzeum Grafikai Gyűjteménye több 
mint százezer alkotást őriz, köztük számos művész szinte 
teljes grafikai oeuvre-jébe enged betekintést, így Lautrecébe 
is. A francia művész múzeumban őrzött műveinek mint-
egy kétharmada kivételesen rövid idő alatt, nem sokkal a 
művész halála után, az 1910-es évek első felében vásárlások 
és adományozások révén került az intézménybe. Lautrectől 
közel 240 művet őriznek a Szépművészeti Múzeumban – 
ehhez foghatóan gazdag állománnyal csak a párizsi 
Bibliothéque Nationale, a berlini Gerstenberg-gyűjtemény, 
valamint a berlini és a drezdai grafikai közgyűjtemények 
rendelkeznek. A múzeum egyetlen Lautrec-festménye, az 
Ezek a hölgyek az ebédlőben 1913-ban került a gyűjteménybe. 
A Grafikai Gyűjtemény kollekciója lehetővé teszi Toulouse-
Lautrec grafikai munkásságának átfogó áttekintését, mind 
a funkció (plakátok, könyv-és folyóirat-illusztrációk, borí-
tótervek, színházi műsorok- és szereposztások, kot ta-
címlapok), mind a tematika vonatkozásában. A kiállítás 
augusztus 24-ig várja az érdeklődőket.

Tutanhamon gy_r_je

Toulouse-Lautrec graikák

Népm_vészeti kincsek

Halló!
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Immunológiai	tényezWk	és	
csonteróziók
A csontszövet számos betegsége ve-
zethet sokrétű funkcióinak károso-
dásához és számos más szervrendszer 
megbetegedése is járhat a csontszövet 
kóros működésével. Így rheumatoid 
artritiszben a fokozott oszteoklaszt-
aktiválódás csonteróziók kialakulásá-
hoz vezet, mely az ízületek funkcio-
nális károsodását eredményezheti. 

A	hWsöket	méltó	módon	kell	
eltemetni
Papp László, a pécsi Janus Pannonius 
Múzeum régésze 1959-ben kutatásokat 
kezdett a mohácsi síkon, azzal a céllal, 
hogy a tragikus kimenetelű csata nyo-
mait megtalálja és feltárja. 1960. április 
6-án lovaskocsival indult terepbejárásra. 
Útközben a fogatostól megtudta, hogy 
a Fekete kapu és Sátorhely közötti erődí-
tési munkák során sok embercsontot 
hozott felszínre az árokásó gép.

Vojnich	Oszkár,	az	elfeledett	
utazó
Világutazó, gyűjtő, múzeumok 
mecénása, remek fotós, műkedvelő 
etnográfus és vadász volt. És nem 
utolsósorban kitűnő tollú író. Utol-
só nagysikerű könyve halálának 
évében, éppen száz esztendeje je-
lent meg. 

A hátlapon
Chrysophyta-ciszta

A hátlapon látható – a Retyezátban 
gyűjtött – „objektum” egy, a Chry-
sophyta törzsbe tartozó algafaj cisz-
tája. Ezeket a kitartósejteket az algák 
azért hozzák létre, hogy átvészeljék a 
számura kedvezőtlen időszakot. 

A tavi üledékekben olykor tömege-
sen találhatóak ciszták, mivel szilíci-
um-dioxidból áll a vázuk (ugyanaz 
anyag mint az iszapszemcséké) így jól 
megőrződnek. Általában gömböly-
dedek vagy oválisak, jellemzően 2,5 
és 30 mikron között van az átmérő-
jük, s mindig van egy pórus a felszí-
nükön, amely lehet bemélyedt, egy-
szerű vagy gallér veheti körül.

A Crysophyceae osztályba tartozó al-
gákhoz mintegy 1000 fajt sorolnak. 
Talán a sokféle táplálkozási stratégiá-
juknak köszönhetik, hogy nagy tö-
megben vesznek részt a növényi bio-
massza létrehozásában: képesek 
autotróf (tisztán növényi táplálkozást 
folytató), heterotróf (a szervetlen táp-
anyagok mellett kisebb mértékben 
szerves anyagot is felvevő), illetve 
fagotróf (más élőlényeket bekebelező) 
életmódra is. A különböző táplálkozási 
formák közötti váltásra szintén képe-
sek, vagyis ez a tulajdonság nem 
fajspecifikus. Erre a hideg, tápanyag-
szegény arktikus területeken szükség 
is van, hiszen a hosszú, hideg évszak-
ban jéggel fedett tavakban élnek. 

A Chrysophyta-ciszták kutatása so-
rán az egyik legnagyobb kérdés, hogy 
mennyire fajspecifikus a cisztaképzés, 
vagyis egy adott algafaj rá és csak rá 
jellemző cisztát képes-e létrehozni. A 
válasz egyelőre tagadó. Éppen ezért 
nem is nevezik el a cisztákat, mivel 
ezek a már tudományosan leírt algafa-
jok megjelenési formái – csak még 
nem tudni, melyik melyiké. Ha kiderül 
melyik algafaj hozza létre a képen lát-
ható cisztát, akkor majd néven nevez-
hetjük: szám helyett nevet kap majd.
                         BUCZKÓ KRISZTINA
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