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… a tudomány, a krimik és a futurológia iránt érdeklő-
dők számára egyaránt izgalmas olvasmányokat kínál az 
a vitacikk-sorozat, amely a közelmúltban jelent meg a 
kontinensünk kutatás-fejlesztési folyamatait rendszere-
sen elemző EuroScientistben. Az eszmecsere résztvevői 
a személyes adatok internetes védelmének egyre ége-
tőbb kérdésköréről osztják meg a gondolataikat. Az, 
hogy állandó „digitális megfigyelés” alatt állunk, már 
nem újdonság. Mindannyian észrevehettük már, hogy a 
leggyakrabban keresett kifejezéseinkhez meglepően kö-
zel álló témájú reklámok jelennek meg kéretlenül képer-
nyőnk különféle margóin; lassan hozzászokunk, hogy 
körpanorámás kamerával felszerelt fényképező autók 
járják az utcákat, s helyeznek el nagy felbontású képet a 
világhálón bárkinek az otthonáról.

A most kibontakozott tudományos vita nem is arról 
folyik, hogy veszélyben van-e a személyes privát terünk 
a számítógépek, a világháló, a digitális univerzum korá-
ban, hanem sokkal inkább arról, hogy miért nem vitá-
zunk erről sokkal többet?

A szerzők meglepve rögzítik a tényt, hogy az európai 
társadalom nagy része egyszerűen beletörődik abba, 
hogy akár a nap 24 órájában gyűjthetnek róla adatokat 
az internetes jelenléte alapján műholdak vagy térfigyelő 
kamerák segítségével. Amint egyikük megjegyzi: ma 
egyetlen nap alatt annyi információ raktározódik el 
szinte rutinszerűen egy átlagos állampolgár mindennap-
jairól, szokásairól ki tudja, milyen adatfelhőkben, mint 
amennyinek az összegyűjtéséhez néhány évtizeddel ez-
előtt még vizsgálóbírói határozatok, házkutatási paran-
csok és egyéb hivatalos engedélyek sora kellett volna.

Különösen veszélyes a digitális bennszülöttek, vagyis a ha-
marosan felnőtt korba lépő európai generáció érdektelensége 
e kérdéskörben. Egy friss felmérés azt mutatja, hogy a fiata-
lok alig tizede vigyáz tudatosan az adataira, ötleteire, szelle-
mi és anyagi tulajdonára, vagy éppen a magánélete részletei-
re tudatosan. A többiek a lehetőségek végtelen sorát kínáló 
digitális világ szükséges velejáró rossz vonatkozásának tart-
ják az adataik kéretlen gyűjtését mások által.

Big Brotherek sorával vagyunk körülvéve. Joggal javasol-
ja egy publicista a vitában: ha hozzászokunk, hogy a Nagy 
Testvér figyel minket, legalább próbáljuk meg kitalálni, 
hogy ki fogja figyelni a jövő digitális társadalmában a 
Nagy Testvéreket… GÓZON ÁKOS

Szerintem...
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	 Polihisztorság		
egykor	és	ma

 A Parlament-
ben a Herman 
Ottó-emlékév 
zá ró konf er en-
c iá ján került 
sor a Herman 

Ottó-emlékdíjak átadására: értékel-
ték a mai polihisztorokat, in no vá to-
ro kat, illetve mediátorokat –  azokat, 
akik új, szemléletformáló módon ké-
pesek közvetíteni a médiában a vi-
lág komplexitását. Ezután a Mező-
gazdasági Múzeumban gyűltek 
össze az utolsó magyar polihisztor 
nyomdokaiban munkálkodó mada-
rászok, pókkutatók, természetábrá-
zolók, néprajzosok, népművelők, 
régészek, politikusok. Mind arra 
próbáltak választ keresni: hogyan 
tud egyetlen személy munkássága 
ennyi tudományterület számára is 
megkerülhetetlen maradni még ha-
lála után 100 évvel is.

A breznóbányai szegény cipszer 
családból származó, félig süket laka-
tosfiú egyszerűen a természetre irá-
nyuló végtelen érdeklődését követve 
jutott el a tudományos munkásságig. 
Számos könyve és publikációja bizo-
nyítékul szolgál gazdag tudásáról. A 
konferencia arra próbált választ ke-
resni: mit tudunk a személyiségéről, 
mely a mai napig hatni képes. A po-
lihisztor életpályáját különböző olda-
lakról világította meg a pszichológus, 
a fül-orr gégész, a grafológus vagy a 
humor-, esetleg a médiaszakértő. 

A jelenkor nehezen dönti el, élnek-e 
közöttünk ma ennyire széles látókörű 
polihisztorok, abban viszont megvan 
az egyetértés, hogy szükség lenne 
rájuk. Ahogy Vida Gábor (egyike a 
polihisztordíjjal kitüntetetteknek) 
fogalmazott: „A manapság egyértel-
műen uralkodó paradigma, a tudomá-
nyos specializáció egyértelműen növeli a 
hatékonyságot, de ezzel párhuzamosan a 
függőséget is. Az erős függőség pedig a ki-
pusztulás előfeltétele.”  Csermely Péter 
a távoli tudományterületek együtt-
működéseiben, a hálózatos kapcsola-
tokban látta az előrevivő utat. Több-
ször elhangzott a két nap alatt: „Ha 
Herman Ottó ma élne, biztosan egész 
nap az interneten lógna”.

A felszólalók hangsúlyozták: a 
világ mostani, globális problémái 
szempontjából nélkülözhetetlen az 
egymástól távoli emberek együtt-
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működése, és ennek a kulcsa az a 
fajta kommunikáció, amely képes a 
„nem beavatottakhoz” is szólni. Két 
korosztály különösen fontos: egy-
részt kiemelkedőek a nyugalmazott 
professzorok, akik az életútjuk során 
elegendő tapasztalatot szereztek ah-
hoz, hogy a dolgok összefüggéseire, 
egységes egészként való vizsgálatá-
ra helyezzék a hangsúlyt. A másik 
korosztály a fiataloké lehet, akiknek 
a gondolkodása már sokkal inkább 
alkalmazkodott az adat- és informá-
ciódömpinghez. Őket kell fogékony-
nyá tenni a Herman Ottó-i példára, 
belső motivációval vezérelt autodi-
dakta, mindenre kiterjedő tanulásra.

Te is lehetsz polihisztor! – hirde-
ti az Emlékévben útjára indított 
Vándortanösvény molinója. Egy cso-
magtartóban elférő interaktív ván-
dorkiállítás járja az országot tavaly 
május óta. A 34 játékból álló gyűjte-
mény feladatai egyszerre mesélnek 
Herman Ottó sokszínű munkásságá-
ról, és visznek közelebb a természet-
hez. A konferencián felszólaló egyik 
készítő, Saly Erika, felhívta minden-
ki figyelmét: Herman Ottó mun-
kássága az élethosszig tartó tanulás 
etalonja. „Kisfiú korában még édesapja 
tette fel neki a jó kérdéseket, ezáltal talált 
rá a megfigyelés, a kutatás, a felfedezés 
élményére. Később már maga talált rá 
a problémákra, és hogy a dolgok végére 
járjon, rengeteget olvasott, kételkedett, 
megfigyelt, lejegyzett. Ez a nagyszerűsé-
ge: képes volt meglátni a dolgok összefüg-
géseit, és az egyszerű emberek számára 
érthetően átadni a tudását.”

TEGZES MÁRIA

	 Csapásváltásból	
csapásmérés	lett

A Naprendszer keletkezésének 
nagyon korai időszakában a 
Naptól viszonylag távolabb már 
létrejött Jupiter kezdeti pályájáról 
letérve a belsőbb övezetek felé 
sodródott, ahol hatalmas rom-
boló golyóként elpusztította az 

ott kialakult belső bolygók első gene-
rációját, majd a változó körülmények 
hatására ismét irányt váltott, és kifelé 
kezdett vándorolni, mígnem végül 
megállapodott jelenlegi stabil pályá-
ján. Röviden így foglalható össze a 
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Proceedings of the National Academy of 
Sciences (PNAS) folyóiratban most 
megjelent tanulmányban ismerte-
tett újabb elképzelés, amely amel-
lett, hogy számos, e korai időszakkal 
kapcsolatos és máig megválaszolat-
lan kérdésre adhat választ, egyúttal 
arra is magyarázattal szolgálhat, mi-
ért különbözik Naprendszerünk sok 
jellegzetes vonása a más csillagok 
körül felfedezett bolygórendszerek 
egyre növekvő sokaságának tulaj-
donságaitól?

„Mostanra világossá vált, hogy Nap-
rendszerünk számos tekintetben va-
lóban különleges, afféle különc csoda-
bogár, amely az exobolygórendszerek 
általánosnak tűnő vonásaitól erősen 
eltérő jellegzetességeket mutat. Ilyen 
például az anyacsillaghoz nagyon kö-
zel (esetünkben a Merkúr pályáján 
belül) keringő nagybolygók hiánya. Az 
exobolygórendszerek többségében ilyen 
extrém rövid keringési idejű pályán 
egy vagy több szuperföld jellegű boly-
gó található” – magyarázta Gregory 
Laughlin, a Kaliforniai Egyetem 
(Santa Cruz) csillagász- és asztro-
fizikus professzora, az új elképzelés 
egyik kiötlője. 

A cikkben bemutatott új modell 
nemcsak ezt a Nap közelében táton-
gó lyukat magyarázza meg, hanem a 
Föld és a belső övezet kőzetbolygói-
nak számos egyéb furcsa, más boly-
górendszerekétől eltérő tulajdon-
ságát is, köztük például e bolygók 
viszonylag kis tömegét, vagy lég-
körük szokatlan összetételét, illetve 
hiányát, amelyek azzal hozhatók 
összefüggésbe, hogy e második ge-

A Cassini-_rszonda valós színezés_  
felvétele a JupiterrQl. A kis fekete folt  

a bolygó elQtt áthaladó Europa hold árnyéka.
KÉP: NASA/CASSINI
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Abból a feltételezésből in-
dultak ki, hogy amikorra a 
Jupiter megszületett és elkez-
dett befelé sodródni, addigra 
a belső övezet sűrű por- és 
gázkorongjában is megindult 
már a vastag légkörrel és szi-
lárd kőzetmaggal bíró boly-
gók csíráinak kialakulása, 
amelyek a legjobb úton halad-
tak afelé, hogy olyan szuper-
földekké (a Földnél nagyobb, 
de a Neptunusznál kisebb 
tömegű kőzetbolygókká) fej-
lődjenek, amilyenek számos 
exobolygórendszerben meg-
figyelhetők. Ahogy azonban 
a Jupiter egyre beljebb sod-
ródott, gravitációs perturbáló 
hatása megzavarta és kaoti-
kussá tette az itt formálódó 
nagyobb bolygócsírák és kis-
bolygók mozgását, s ezáltal 
valóságos ütközési lavinát 
váltott ki közöttük, melynek 
hatására azok szanaszét töre-
deztek, a keletkezett törmelé-
kek pedig egyre szűkülő sugarú spirál 
pályán végül a Napba zuhantak. A 
visszamaradt, de anyagában már jóval 

ritkább és szegényesebb 
anyagkorongból később 
létrejött a belső bolygók 
immár második gene-
rációja, a mai belső kő-
zetbolygók: a Merkúr, 
a Vénusz, a Föld és a 
Mars. Ezt a forgató-
könyvet alátámasztja, 
hogy az utóbbiak vala-
mennyien fiatalabbak a 
külső nagy bolygóknál 
(de legalábbis a Jupiter-
nél és a Szaturnusznál), 
emellett az elvárhatónál 
kisebb tömegüket és 
ritkásabb, hidrogénben 
szegényebb légkörüket 
is magyarázza. 

„Másfelől viszont ez azt 
is sugallja, hogy a Földhöz 
valóban hasonló, szilárd 
felszínű és mérsékelt lég-
köri nyomású kőzetboly-
gók kivételesek és nem 
lehetnek túl gyakoriak” – 
mondta Laughlin.

Az exo boly gó va dá-
szok által felfedezett más csillagok 
körüli bolygók száma mostanra már 
jócskán ezer fölött jár, s közel 500 
olyan rendszert ismerünk, amelyek-

nerációs bolygók már egy anyagában 
kiritkított, elszegényített övezetben 
jöttek létre.

Laughlin és szerzőtársa, Konstan-
tin Batygin, a Kaliforniai Műszaki 
Egyetem (CalTech) bolygókutató és 
asztrofizikus professzora cikkükben 
olyan új forgatókönyvet vázolnak 
fel, amelyben központi szerepet kap 
a Jupiter és a Szaturnusz keletkezése, 
majd ezt követő befelé vándorlása a 
Naprendszer belső övezetébe, ennek 
további hatásai és következményei. 

Az alapötlet nem új, még 2011-
ben vetette fel egy másik csillagász-
csoport a Nagy Csapásváltás (Grand 
Tack) néven ismert forgatókönyvet, 
amely szerint a befelé tartó Jupitert az 
időközben megszületett Szaturnusz 
is követte, majd sorozatos kölcsön-
hatásaik egy idő után olyan helyzetet 
teremtettek, melynek következtében 
visszafordultak és kifelé sodródva 
végül mostani pályájukon kötöttek 
ki. (Innen az elnevezés, amelyet a 
vitorlássportban a bóját megkerülő, 
a korábbival ellentétes irányra váltó 
manőverre használnak.) Laughlin és 
Batygin most ezt az elképzelést fej-
lesztették tovább, számítógépes szi-

mulációs modellt dolgozva ki arra, 
milyen következményei lehettek a két 
óriásbolygó oda-vissza migrációjának 
a belső övezetben alakuló bolygókra.

ben egynél több bolygó van. Ekkora 
statisztikából már leszűrhető néhány 
általános következtetés. Például a „ti-
pikus” bolygórendszerekben található 
egy vagy több szuperföld, amelyek 
azonban napjukhoz sokkal közelebbi 
pályán keringenek mint Naprend-
szerünkben a Merkúr. Amennyiben 
a Jupiternél nagyobb óriásbolygóik 
is vannak, azok is az anyacsillaghoz 
jóval közelebb esnek, mint nálunk a 
Jupiter. Laughlin szerint ez ismét csak 
a különleges körülményeknek tulaj-
donítható: az óriásbolygók többnyire 
a napjuktól távolabb jönnek létre, de 
aztán törvényszerűen beljebb sodród-
nak és végül egy kisebb periódusú pá-
lyán állapodnak meg. Nálunk viszont 
a Szaturnusz létrejötte megállította és 
visszafordulásra késztette a Jupitert 
– ennek az újabb ritka véletlennek 
köszönhető, hogy egy második lép-
csőben a belső övezet kőzetbolygói 
mégis megszülethettek – még ha cse-
nevészebb formában is, mint az első-
generációs szuperföldek.

Mint Laughlin szellemes, bár kis-
sé nehezen lefordítható szójátékkal 
összegezte: munkájukból kiderült, 
hogy a Jupiter Nagy Csapásváltása 
(Grand Tack) a Naprendszer kezdeti 
belső övezetére végül is Nagy Csapás-
mérésnek (Grand Attack) bizonyult. 
Forrás: news.ucsc.edu/2015/03/wandering-
jupiter.html

Egy pillanatkép a számítógépes szimulációból.  
A befelé tartó Jupiter (pályáját a vastag fehér kör 

mutatja) itt nagyjából 2,5 csillagászati egység távolságra 
van a Naptól. Gravitációs perturbáló hatása a belsQ 

övezet hozzá közelebb esQ bolygócsíráinak mozgását 
már megzavarta, excentrikussá, kaotikussá tette 

(türkiz), miközben a legbelsQ övezet pályái (sárga) még 
zavartalanok, stabilak

KÉP: K. BATYGIN/CALTECH

A Kepler-felmérésben észlelt, Jupiternél kisebb tömeg_ 
exobolygók pályasugarainak eloszlása a Merkúr, a Vénusz, 

a Föld és a Mars átlagos naptávolságához viszonyítva. 
Láthatóan túlnyomó többségük a Merkúrnál is közelebb kering 

anyacsillagához. (A különbözQ színek a bolygórendszerben 
ismert bolygók száma szerinti csoportosítást jelölik.)

KÉP: BATYGIN, LAUGHLIN, PNAS

Mars 
Föld
Vénusz
Merkúr

4 bolygórendszer 3 bolygórendszer

2 bolygó-
rendszer

1 bolygórendszer
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	 Kiszámolós	–	
cápacsigolyákkal

Egy, az Atlanti-óceán északnyu-
gati területén élő fehér cápákkal 
(Carcharodon carcharias) kapcso-
latos új tanulmány eredményei 
szerint ezek az állatok lassabban 
nőnek és később válnak ivaréret-
té, mint az korábban gondolták. 
A kutatás elénk tárja a faj első 
megbízható növekedési görbéjét. 

A korábbi becslések alapján a hímek 
4–10, míg a nőstények 7–13 évesen 
érik el a nemzőképes kort, az új ered-
mények szerint azonban mindkét 
nem sokkal később válik szexuálisan 
aktívvá: a hímek 26 éves koruk táján, 
míg a nőstények csak körülbelül 33 
évesen lesznek ivarérettek.

„Teljes élethosszra vonatkozó adataink 
is vannak korábbi vizsgálatainkból, így 
most már nemcsak arról van fogalmunk, 
hogy meddig élnek a fehér cápák, ha-
nem a növekedési rátájukat is ismerjük, 
amely sokkal lassúbb, mint azt korábban 
bárki gondolta volna” – mondta Lisa 
Natanson, a Nemzeti Éghajlati Adat-
központ (NOAA) Északkeleti Ha-
lászati Tudományos Központjának 
(Northeast Fisheries Science Center) 
halbiológusa és cápakutatója, egyben 
a kutatás vezetője.

Hogy létrehozzák a növekedési 

görbét, a kutatók vegyítették a fehér 
cápák élethosszáról publikált friss 
adataikat egy másik, 77 cápaegyed 
(41 hím és 36 nőstény) csigolyá-
in végzett „gyűrűpár-számolásos” 
vizsgálat eredményeivel. A csigolyák 
gyűrűpárjainak számolását a fák év-
gyűrűinek lajstromba vételéhez ha-
sonlóan kell elképzelni; áttetsző és 
nem áttetsző rétegek váltakozó so-
rozataként, mely a cápa életkorának 
előrehaladtával jön létre. Minthogy 
a rétegek anyagának lerakódási üte-
me idővel változhat egy állatban, a 
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kutatóknak meg 
kellett határoz-
niuk az adott 
egyedre érvé-
nyes, aktuális le-
rakódási rátát.

A fehér cápák-
nak ez az új, 
becsült ivarérési 
életkora további 
vizsgálatokra ad 
okot a faj po-
pulációnöveke-
dési sebességére 

vonatkozóan, mely az eredmények 
szerint nyilvánvalóan jóval lassabb, 
mint azt korábban hitték.

Lisa Natanson társszerzőjével, 
Gregory Skomallal, a massachusettsi 
Tengeri Halászati Részleg (Division 
of Marine Fisheries) munkatársával 
közösen vizsgálta azokat a cápacsi-
golya-mintákat, amelyeket a kana-
dai Eduard herceg szigete és New 
Jersey között az 1963–2010-es idő-
szakban gyűjtöttek a NOAA Apex 
Predator- (Csúcsragadozó-) prog-
ramjának keretein belül. A minták 

kereskedelmi célú halászhajók által 
fogott, illetve szabadidős halászati 
tevékenységből származó cápákból 
származtak. Noha a jelenleg kis 
populációjúnak tartott fehér cápák 
elterjedése az Atlanti-óceán észa-
ki részének nyugati régióiban jól 
dokumentált, mindaz, amit erről 
tudunk, csupán maroknyi megfi-
gyelésen és néhány elpusztult példá-
nyon alapul.

A kutatás több más, egészen friss 
kutatás eredményeihez is hozzátesz, 
példának okáért egy 2014-es publi-
kációt egészít ki, amely több mint 
200 év (1800–2010) összegyűjtött 
feljegyzéseit felhasználva elemez-
te az Északi-Atlanti-óceán nyugati 
vizeiben élő fehér cápák időszakos 
elterjedését és gyakoriságuk közel-
múltbeli trendjét.

Minthogy a massachusettsi Cod-
fok környékén az elmúlt néhány év-
ben a fehér cápák száma megnőtt, 
Skomal és mások számára lehetőség 
nyílik a cápák mozgásáról való in-
formációnyerés egy másik módjára, 
a „jelölés és szatellites nyomköve-
tés”-re is.

A cápák hosszú életű, lassan növő, 
alacsony reprodukciós sebességű ál-
latok, melyeket világszerte halász-
nak kereskedelmi céllal. Védelmük, 
illetve e védelem fenntarthatósága 
a cápák növekedésével és korával 
kapcsolatos, az állatok teljes élet-
hosszára kiterjedő információkat 
igényel. A csigolyák gyűrűpárja-
inak számolása ugyan sok cápafaj 
esetén használható az állatok ko-
rának becslésére, azonban alapve-
tően fontos annak meghatározása, 
hogy milyen gyakorisággal képző-
dik egy gyűrűpár.

A fehér cápák a ma élő legnagyobb 
makropredátor, azaz nem planktonikus 
méretű állatokat zsákmányoló cápák, 
hosszuk meghaladhatja a 6 métert, 
súlyuk pedig a 3 tonnát. Több mint 
70 évre tehető maximális életkoruk-
kal a fehér cápák egyikei a leghosz-
szabb ideig élő halaknak. Az ilyen 
későn ivarérő, hosszú élettartamú, 
egyszerre csak kevés utódot a világ-
ra hozó cápák populációnövekedése 
a leglassabb, populációideje pedig a 
leghosszabb. A vizsgálatok által ki-
mutatott magas ivarérési életkor arra 
is rámutat, hogy a fehér cápák sokkal 
érzékenyebbek a halászatra, mint azt 
korábban vélték. 

SZABÓ MÁRTON 

A fehér cápák mérete meghaladhatja a 6 métert 
(KÉP: WWW.INFINITYLIST.COM)

A fehér cápákat lassú növekedésük  
és kései ivarérésük érzékennyé  

teszi a halászat okozta pusztításra
(KÉP: WWW.SHARKINFORMATION.ORG)

A fák évgy_r_ihez hasonlóan kiolvasható 
csigolyagy_r_k

 (KÉP: WWW.CBLANCOMSCI.WEEBLY.COM)
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VSHONOS 	 ÉS 	 I NVÁZ IÓS 	KAGYLÓFAJOK 	VERSENGÉSE

BETOLAKODÓK	
A	BALATONBAN

Napjainkba	n	a	fokozódó	globalizáció	és	az	egyre	intenzívebbé	váló	kereskedelem	egyik	lényeges	követ-
kezménye,	hogy	különbözW	fajokat	juttat	olyan	földrajzi	régiókba,	ahol	egyébként	azok	nem	fordulnának	
elW.	A	fajok	nagy	része	potyautasként	érkezik,	bár	a	szándékos	betelepítés	sem	ritka,	fWleg	kártevWk	
elleni	védekezésként.	A	behurcolt	fajok	közül	számos	meg	is	telepszik	és	sikeresen	elszaporodik.

Bizonyára sokaknak feltűnt a tavalyi év csapadékossá-
gát kedvelő, kertekben hemzsegő sok spanyol csu-
paszcsiga (Arion lusitanicus) vagy az utóbbi években a 

megszokottól furcsa módon eltérő pettyezésű harlekinkati-
cák (Harmonia axyridis) tömeges megjelenése. Európában 
több mint tízezer, más földrészről szándékosan vagy véletle-
nül behurcolt állat- és növényfaj fordul elő. Ezek egy része kis 
területen telepedett meg, mások viszont robbanásszerűen el-
szaporodtak és gyorsan terjednek – ez utóbbi esetben biológi-
ai invázióról beszélünk.

A Földünk biodiverzitását elsődlegesen veszélyeztető ténye-
zők között az élőhelyek pusztulását és feldarabolódását az in-
váziós fajok terjedése követi. Az inváziós fajok természet-
romboló hatására elrettentő példa a Viktória-tóban elszapo-

rodott nílusi sügér (Lates niloticus) vagy a 
barna mangrovesikló (Boiga irregularis) a 
csendes-óceáni Guam szigetén. Mindkét 
faj ragadozóként sikeresen meghódította 
új életterét. A nílusi sügér felborította a 
Viktória-tó biológia egyensúlyát és az ős-
honos bölcsőszájú halak állományainak 
pusztulását idézte elő, míg a barna mang-

rovesikló az addig ragadozóktól mentes sziget felkészületlen 
madárfaunáját gyérítette meg. 

Amellett, hogy az inváziós fajok az életközösségek homo-
genizálódását okozzák, és világméretű összehasonlításban a 
fajok eltűnésének több mint 40 százalékában szerepet játsza-
nak, a biológiai inváziónak gyakorlati szempontból is kiemel-

kedő fontosságú következményei vannak. Számos mezőgaz-
dasági, egészségügyi és gazdasági probléma kialakulását 
ugyanis inváziós fajok okozzák, és a bekövetkezett károk or-
voslására fordított összeg például az Európai Unióban évente 
több mint 12 milliárd euró is lehet.

Vizeinkben	elnépesült	fajok
Az utóbbi évtizedekben Európa édesvizeiben az idegenho-
nos fajok száma jócskán megugrott, amihez a Rajna–Maj-
na–Duna-csatornán keresztül egységesített európai vízi út-
vonalak hajóforgalma és a rekreációs célokra használt vízi 
járművek gyakoribb és több víztérben történő használata is 
nagymértékben hozzájárult. 

Az inváziós fajok mindenütt problémát jelenthetnek, de az 
édesvizekben – ahol a fajok kihalása sokkal nagyobb mérté-
kű, mint a leginkább érintett szárazföldi területeken – külö-
nösen nagy lehet a hatásuk. Mivel vízi élettérben a már meg-
települt idegenhonos fajok kiirtására korlátozottak a lehető-
ségek és sokszor csak a sérülékeny fajokat is veszélyeztető 
módszerek léteznek, az inváziós fajok olyan vissza nem for-
dítható változásokat idézhetnek elő, ami hosszú távon a teljes 
vízi ökoszisztéma szerkezetének és funkciójának átrendező-
déséhez vezethet.

Az édesvízi kagylók egy olyan kiemelendő csoportot kép-
viselnek, ahol különösen nagy számban jelentek meg idegen-
honos fajok, amelyek egyedsűrűségüket és biomassza-töme-
güket tekintve rövid idő alatt uralkodó szervezeteivé váltak a 
fenéklakó (bentikus) életközösségeknek. Jelenleg az idetarto-
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Vándorkagyló élQbevonata 
ázsiai tavikagylón...

 ...és festQkagylón 
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zó inváziós fajok – a vándorkagyló (Dreissena polymorpha), a 
kvaggakagyló (Dreissena rostriformis bugensis), a kosárkagyló 
(Corbicula fluminea) és az amuri kagyló (Sinanodonta woodiana) 
– a hazai kagylófauna több mint 20 százalékát képviselik. A 
vándorkagyló rugalmas fehérjefonalaival, a byssus-fonalak se-
gítségével kövekre tapadva négyzetméterenként akár 300 ezer, 
a kosárkagyló 800, míg az amuri kagyló 15 egyedsűrűséget is 
elérhet, ami az utóbbi, 15 centiméteres testhosszúságra is 
megnövő kagylófajnál akár 600 grammnyi biomasszát je-
lenthet négyzetméterenként.

A	sikeresebbek
A vándorkagyló és a kosárkagyló világszerte a 100 „legbűnö-
sebb” inváziós faj között szerepel, mivel az ipari létesítmények 
csőrendszereinek eltömítésével gazdasági károkat is okozhat-
nak, valamint a veszélyeztetett őshonos kagylófajok verseny-
társaivá válhatnak, sőt egyes esetekben akár közvetlenül gá-
tolhatják a fejlődésüket. A vándorkagyló ugyanis a nagytestű 
kagylók hátoldalán megtapadva, ott egy bevonatot képez, 
amely megakadályozza a másik állat normális szűrögető te-
vékenységét, gátolja a mozgását és a növekedését, csökkenti 
az energiaraktárát. Súlyos esetben – ha több száz vándor-
kagyló nehezedik egy nagytestű kagylóra, annak saját töme-
gével azonos tömegben – a héj záródásához és fulladáshoz is 
vezethet a versenytárs szoros testközeli jelenléte, aminek kö-
vetkeztében az őshonos kagyló elpusztul. 

Az Unionidae kagylócsaládot, ahova több hazai nagytestű 
folyami és tavi kagylófaj is sorolható, az állatvilág egyik leg-

inkább veszélyeztetett ál-
latcsoportjaként tartják 
számon, mert fajgazdagsá-
guk mind világszerte, 
mind regionális skálán 
nézve rohamosan csök-
ken. Mivel a nagytestű 
kagylófajok számos érté-
kes ökoszisztéma-szolgál-
tatást nyújtanak, így pél-
dául szűrögető életmódjuk 
következtében jelentős 
mértékben hozzájárul-
nak a vizek öntisztulási folyamataihoz (mintegy 40 liter vi-
zet szűrnek át naponta), gyors pusztulásuk az egészséges vízi 
ökoszisztéma fennmaradását is veszélyezteti. Magyarorszá-
gon jelenleg két kagylófaj, a lapos tavikagyló (Pseudanodonta 
complanata) és a tompa folyamkagyló (Unio crassus) áll véde-
lem alatt, mindkettő helyzete kritikus Európában. Azonban 
a többi őshonos tavikagyló – köztük az ázsiai tavikagyló 
(Anodonta anatina) és az európai tavikagyló (Anodonta cygnea) 
– populációinak száma is egyre csökken. 

Teher	a	másiknak
Az 1930-as években a Balatonban bizonyos nagytestű kagy-
lóegyedeken több száztól ezres nagyságrendig terjedő számú 
vándorkagyló megtelepedését is megfigyelték, ami Európa-
szerte nagyon magas értéknek számít. A vándorkagyló jelen-
leg is uralkodó faj a Balatonban, és az utóbbi évtizedben há-
rom újabb inváziós kagylófaj (amuri kagyló, kosárkagyló, 
kvaggakagyló) is megjelent, ami tovább csökkentheti az ős-
honos fajok túlélési esélyét. Ezért munkánk során arra keres-
tük a választ, hogy a vándorkagyló élőbevonatának van-e 
káros hatása és az milyen mértékű az őshonos kagylófajokra; 
a terhelés mértéke és hatása különbözik-e az őshonos és invá-
ziós kagylófajok között; illetve változik-e évszakonként. 

A mintavételek a Keszthelyi-öbölben és Balatonfenyvesen, 
a parti zónában szezonálisan 3 alkalommal, májusban, július-
ban és szeptemberben történtek. A kagylófajok egyedsűrűsé-
gének felméréséhez húsz, véletlenszerűen lehelyezett 0,25 
négyzetméteres kvadrátot használtunk, és az üledékből 20 
centiméteres mélységig összegyűjtöttük a kagylókat. A ván-
dorkagyló okozta terhelés mértékének és hatásának vizsgála-
tához pedig az őshonos ázsiai tavikagyló, a festőkagyló (Unio 
pictorum), a hegyes folyamkagyló (Unio tumidus), valamint az 
inváziós amuri kagyló és a kosárkagyló különböző mérték-
ben terhelt egyedeit gyűjtöttük össze. A mintákat a vándor-
kagyló alkotta élőbevonat nedves tömege alapján négy kate-
góriába – terhelésmentes, gyengén terhelt, erősen terhelt, 
rendkívül terhelt – csoportosítottuk. A fiziológiai kondíció 
megállapításához laboratóriumban kétféle módszert használ-

A lapos folyamkagyló 
terhe is vándorkagyló

Vándorkagyló 

amuri kagylón...

...és kosárkagylón 

(A SZERZP FELVÉTELEI)
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tunk: a standard kondíció indexét és a glikogéntartalmat 
mértük. A vizsgált élőhelyeken az őshonos kagylók egyedsű-
rűsége alacsony volt, az inváziós amuri kagyló viszont négy-
zetméterenként átlagosan 6 egyeddel jelent meg, ami ennél 
az akár 15 centiméter testhosszúságot is elérő fajnál magas ér-
téknek számít. Az inváziós kosárkagyló átlagos sűrűsége a 
Keszthelyi-öbölben alacsony volt, míg a déli parton, Balaton-
fenyvesen több mint harmincszoros értéket ért el. 

Az összes vizsgált kagylófaj megfelelő felületként szolgált 
a vándorkagyló megtelepedéséhez. A vándorkagyló-terhe-
lés mértékében és hatásában is jelentős szezonális változást 
mutatott, az előbbi májustól szeptemberig nőtt, szeptem-
berben több mint 150 egyed és 20 grammnyi nedvestö-
meg-értékeket ért el. A vándorkagyló káros hatását az ős-
honos kagylófajok fiziológiai kondíciójára júliusban és 
szeptemberben mutattuk ki, amikor a terhelés mértéke ma-
gas volt. Ennek magyarázata lehet a vándorkagyló téli el-
pusztulása és a nyár eleji új generáció megjelenése, valamint 
az, hogy a nagytestű kagylófajok nyáron, ha felmelegszik a 
víz hőmérséklete, kevésbé mélyre ássák magukat az üle-
dékben, és nagyobb felületük van szabadon a vízrétegben. 
Ebből arra következtethetünk, hogyha teljes képet szeret-
nénk kapni a vándorkagyló okozta terhelés hatásáról, akkor 
az időbeli változásokat mindenképp figyelembe kell venni.

Az inváziós kagylófajok kevésbé voltak sérülékenyek a 
vándorkagyló-terhelésre, mint az őshonos fajok. A ma-
gas vándorkagyló-terhelés az inváziós amuri kagyló fizi-
ológiai kondícióját is csökkentette kisebb mértékben, 
azonban érdekes módon az inváziós kosárkagyló eseté-
ben nem figyeltünk meg káros hatást. Ennek egyik ma-
gyarázata lehet, hogy az utóbbi faj nemcsak a vízréteg-
ből, hanem az üledékből is táplálkozik csillós lába segít-
ségével, és így a vándorkagyló által kibocsátott ürülék 
plusz szerves anyagot jelent számára, ez azonban még 
csak egy feltevés, további vizsgálatokra lenne szükség a 
bizonyításához vagy elvetéséhez. 

A vándorkagyló okozta terhelés hatásában különbségeket 
találtunk a vizsgált fajok között, ami a különböző életmenet 
stratégiájukkal, ökológiai igényeikkel (szaporodási periódus, 
aljzat preferencia, ásó aktivitás vagy a héj morfológiai tulaj-
donságaival) is magyarázható. A tavikagyló különösen sérü-
lékeny volt júliusban, amikor a glikogéntartalma nagyon 
alacsony volt, feltételezhetően a szaporodásba invesztált ener-
gia miatt, míg a folyami és festőkagylónál szeptemberben a 
magas glikogéntartalom ellenére is jelentős mértékű volt a 
vándorkagyló élőbevonatának káros hatása, ami ezeknek a 
fajoknak az állandó, nagymértékű sérülékenységére utal.

A	kvagga	lesz	a	gyWztes?
Főként vándorkagylót találtunk az élőbevonatban (több mint 90 
százalékban), de a Balatonba nemrég betelepült kvaggakagyló is 
megjelent, habár még kisebb mennyiségben. Azonban a kvagga- 
kagylónak számos olyan tulajdonsága van, amely sikeresebbé te-
heti a vándorkagylónál, s így a közeljövőben további gyors elsza-
porodása várható. A kvaggakagyló növekedési üteme gyorsabb, 
és nagyobb testméretet érhet el, így a terhelés mértéke is sokszo-
rozódhat. Amennyiben a vándor- és kvaggakagyló okozta ter-
helés együttes hatása tovább nő, az őshonos fajok (különösen az 
egyre ritkább tavikagylók) komoly veszélybe kerülhetnek. 
Ugyanakkor a nemrég megjelent inváziós amuri kagyló töme-
ges elszaporodását – ami szintén versenytársat jelenthet az ősho-
nos fajok számára – visszaszoríthatja a vándorkagyló-terhelés.

A fajok közötti versengés sokféleképpen alakulhat, és szá-
mos tényező befolyásolhatja a verseny kimenetelét, de a vizs-
gálat egyértelműen kimutatta a vándorkagyló élőbevonatá-
nak káros hatását az őshonos fajokra. Az inváziós fajokkal 
szembeni hatékony védekezési stratégiák kidolgozásához és 
prioritási sorrendek felállításához nélkülözhetetlen az adott 
víztérben kiváltott hatások átfogó ismerete és mérlegelése, és 
a jövőben a már megtelepült inváziós kagylófajok közötti 
kölcsönhatások (erősítés, gyengítés) további vizsgálatára is 
feltétlenül szükség lenne. BÓDIS ERIKA

A vándorkagyló-terhelés hatása egyes kagylófajok glikogéntartalmára júliusban  és szeptemberben 
(Aa – Anodonta anatina, Cf – Corbicula fluminea, Sw – Sinanodonta woodiana, Up – Unio pictorum, Ut – Unio tumidus)
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1.
rész

Napjaink emberét ezernyi 
komplex hatás éri, amelyek 
között nagyon nehéz kiiga-

zodnia, rájönnie az igazi értékekre 
és a hamis képekre. Az értékeink és 
életstílusunk között kapcsolat van. 
Rohanó és profitorientált világunk 
egyre inkább elhomályosítja érték-
rendszerünket. A társadalmi, kö-
zösségi értékrendszertől folyamato-
san eltávolodunk. Helyette saját, 
önálló értékeinket tartjuk fontos-
nak, amelyek a közösségi értékeket 
gyakran felülírják. Mivel társadal-
munk egyre bonyolultabbá válik, 
olyan rendszerre lenne szükségünk, 
amelyet mindenki – tudásától füg-
getlenül – megért és használni tud. 
A közösségi terek egyik legfonto-
sabb üzenete és célja a közösségi 
szándékok és értékek újrafogalma-
zása a mindenki által használható 
publikus felületeken. Ezek a felüle-
tek segíthetik a közösségi gondol-
kodás kialakulását az „önző”, egyé-
ni gondolkodás helyett.

A magántőke építészeti beruhá-
zásai javarészt fenntarthatatla-

nok és maximálisan profitorientál-
tak. Ezzel szemben közösségi „költ-
ségekből” épülő felületek, terek a 
köz érdekeit képviselik. Ha azon-
ban a „köz tere” nem tudja a művé-
szetet és az esztétikát az azt haszná-
ló összes „polgár” felé eljuttatni, 
akkor a művészet messze kerül a 
felhasználóktól, mert talán az építé-
szeti tér a legjobban megfogható 
művészeti közeg. Ha a nehezen sza-
bályozható és gyakran önös érdeket 
szolgáló építészetet nem fogjuk ösz-
sze és kezeljük együtt a közösségi fe-
lületekkel, akkor a város szétesik da-
rabjaira és nem alkot egy igazi kö-
zösségi teret, nem lesz egy közösség 
generátora. A közösség nélküli tér 
pedig funkcióját veszti és elnéptele-
nedik, a közösség közös gondolko-
dás nélküli egyénekre esik szét. 

Sajnálatosan építészeti gondolko-
dásunk is meglehetősen átalakult. 
Korunk építészete meglehetősen 

épületorientált, az építészet leg-
fontosabb feladatával, a belső tér 
létrehozásával foglalkozik. A belső 
tér formálása közben gyakran fi-
gyelmen kívül hagyják a külső te-
reket, és azok általában befelé for-
dulnak, a magán- vagy fél privát 
terek formálását tartva szem előtt. 
Ennek következtében az épületek 
közötti tereket egyre nagyobb fe-
lületen jellemzi a kihasználatlan-
ság, a gondatlanság. Kaotikus álla-
potok alakulnak ki, az emberi té-
nyező eltűnik. 

A települések élhetőségének és 
szerethetőségének fontos tényezője 
a külső terek mennyisége és minő-
sége. A városias életszükségletein-
ket csak azok a települések tudják 
kiszolgálni, ahol a külső közös terek 
megfelelően tudják befogadni a kö-
zösségeket. A települések élhetősé-
gében nagy szerepük van ezeknek a 
külső tereknek. A szükséges tevé-
kenységeinket jó és kevésbé jó kö-
rülmények között is el tudjuk vé-

PÉCS I 	KULTURÁL IS 	ÉP ÍTÉSZETTVL 	BUDAPEST 	SZ ÍVÉ IG	

KÖZÖSSÉGEK	ÉS	TEREIK

Az	utóbbi	 évtizedek	egyik	 fontos	 társa-
dalmi	 problémája	 az	 egyre	 gyorsuló	
városiasodás.	A	mai	 társadalom	rendkí-
vül	 gyors	 növekedése	 miatt	 válságba	
került.	Sokat	hallunk	gazdasági,	szociális	
vagy	 éppenséggel	 építészeti	 válságról,	
de	 nem	 esik	 szó	 az	 értékrendszerünk,	
értékeink	átalakulásáról.

A 2010-es pécsi Európa Kulturális FQvárosa-cím elnyerésének egyik legnagyobb hozadéka a közösségi terek megújítása volt. 
A funkcionálisan összetett, rendezett terek átadták a térhasználatot az embereknek. 



458   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2015/15

külső tér (épületek közötti terek) 
értelmezése azonban nagyon ösz-
szetett, a tudományt tekintve is 
számos megközelítése létezik. Le-
het, hogy pont a nehéz „megkö-
zelítés” az egyik oka annak, hogy 

ezek a felületek rendkívül stati-
kusak, nehezen változnak. 

A külső terek – utcák, terek – ösz-
szetett képződmények. Egyrészt a 
települések ütőerei, mindenfajta 
kapcsolatteremtés, közlekedés alap-

gezni. Fontos azonban, hogy tevé-
kenységeink legfontosabb, kikap-
csolódáshoz, rekreációhoz köthető 
fakultatív vagy társas cselekvéseit 
jó minőségű környezetben szeretjük 
megtenni.

Jövőnket tekintve azonban a 
közösségi terek átértékelése, 

megfelelő építészeti arculatok lét-
rehozása a mai trendeket figye-
lembe véve is komoly feladat. Az 
internet terjedése, a virtuális kap-
csolatok felértékelődése a szemé-
lyes találkozások, közös progra-
mok ellen dolgozik. Ha az épített 
és természeti környezetünket nem 
tudjuk esztétikus és emberléptékű 
megjelenéssel átalakítani, hogy az 
a személyes kapcsolattartások, in-
terakciók megfelelő helye legyen, 
akkor településeink közösségi fe-
lületei újra csorbulni fognak, és az 
emberiség a valós élet helyett egy 
teljesen virtuális térbe burkolózik. 
Ha meglévő értékrendszerünk 
nem tolódik el a közösségi észle-
lés, gondolkodás irányába, társa-
dalmunk még komolyabb problé-
mákba fog ütközni, ami belátha-
tatlan következményekkel jár. A 

felületei. Fontos lenyomatai az adott 
hely történelmének, társadalmának, 
kultúrájának és szellemi hátterének. 
A mai kor túlnyomóan magánérde-
keltségű világa egyértelműen tükrö-
zi a tereink felé fordított figyelmet. 
Jól látható, hogy ez a társadalmi le-
nyomat vagy közösségi odafigyelés 
milyen hiányokban szenved. A kö-
zös tér felé fordulás gondolata min-
denkit meg kell, hogy érintsen. A 
külső tereknek, mivel minden eset-
ben egy közösség gondolkodását, il-
letve egyéneinek különböző nézeteit 
hordozzák magukon, a helyiek érté-
kei és szándékai szerint kell alakulni-
uk. A külső terek kötik össze a bel-
sőket. Ezeknek a nehezen értelmez-
hető tereknek – amelyek hasonlóak 
az építészeti terekhez csak felülről 
nyitottak – a minősége kihat a társas 
kommunikációra, a kapcsolatainkra 
és viselkedésünkre. A terek akkor 
lesznek igazán értékesek, ha egyedi-
ek, megismételhetetlenek.

Az utóbbi években elindult folya-
matok a közösségi terek huma-

nizálódását hozták el Magyarorszá-
gon is. A Budapest Szíve-program 
keretében megújított közösségi felü-
letek, vagy az Európai Kulturális 

Az amerikai városok településszerkezete 
négyzetrácsos szerkesztés_, ahol  a 
térhasználatban az autós közlekedés 

dominál. A városok belsQ területei mára 
szinte élhetetlenné váltak, egyre nagyobb 

szuburbiákat kiépítve a városok körül, 
mindenfajta közösségi funkció nélkül 

(Denver, Colorado)

Az európai városépítészet kezdi újra 
felfedezni a közösségi terekben lévQ 

lehetQségeket. A mára használaton kívüli 
területek folyamatosan alakulnak át 

közösségi funkciókká egyre élhetQbbé 
téve a városokat. Öreg kikötQ, Marseille, 

Franciaország



ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2015/15   459

Évadra felújított pécsi közösségi te-
rek jó példákkal szolgálnak. Ezek a 
fejlesztések összefüggő, nagyobb fe-
lületen adták vissza a település belső 
közös használatú tereit az emberek-
nek, háttérbe szorítva az autók túl-
zott térhasználatát. Az átépítések 
közvetlen hatásai új és esztétikus épí-
tett környezet megjelenésében mu-
tatkoznak meg, azonban szinte min-
den esetben a beavatkozások közvet-
ve további megújulásokat eredmé-
nyeznek (lakossági, magánbefektetői 
építések, átépítések). 

Sajnos azonban a közösségi terek 
megújítása nagyon korlátozott. A pél-
dák közül a pécsi közterületek megújí-
tása elképzelhetetlen lett volna az Eu-
rópa Kulturális fővárosa-cím elnyeré-
se nélkül. A városi térben pontszerűen 
elhelyezkedő, megújított közösségi te-
rek nagyban hozzásegítették Pécs él-
hetőségének megítélését. A felújított 
Széchenyi tér, az uránvárosi főtér és a 
hozzákapcsolódó park jó idő esetén 
emberek sokaságának ad kikapcsoló-
dási lehetőségeket kellemes, esztétikus 
környezetben. 

A külső közösségi terek megújítá-
sa azonban nem csak felülről vezér-
elve képzelhető el. A városok életé-

ben nagyon fontos sze-
repük van a helyi civil 
közösségek megmoz-
dulásainak, közösségi 
munkájuknak. Az 
„alulról” építkező be-
avatkozások – az emlí-
tett önkéntesek, civil 
szervezetek részvétele a 
városi környezet fej-
lesztésében – mindig 
kisebb léptékűek, de 
több esetben pont a va-
lós, hiányzó funkciókat 
valósítják meg. Ilyen a 
manapság nagyon elter-
jedt közösségi kertek ki-
alakítása, vagy néhány 
esetben a gerillakerté-

szet, amely egyrészről az üresen ha-
gyott területek („senki földje”) hasz-
nosítására ad lehetőséget, másrészről 
a helyi közösségek építését segítik.

Tehát az irány adott, lehetősé-
günk bőven van a cselekvésre. 

Nagyon sok olyan elhagyott felület 
található a városaink belső területé-
ben, amik „űrként” funkcionálnak 
(felüljárók környezete, vasút menti 
területek, nagyobb autós felületek 
környezete, felhagyott területek, 
ingatlanok környezete) vagy egy-
szerűen csak nem működnek jól 
(utcák, terek, kertek, parkok). Mivel 
ezek állapota nagyon statikus, ezért 
a közös felületek megváltoztatásá-
hoz erős összefogás és közösségi 
szándék kell. Az eredmény azonban 
minden esetben önmagáért beszél; a 
városi terek aktivizálódásával a tele-
pülések közösségi élete erősödik, 
ami a település szebb jövőjének egyik 
meghatározó tényezője.

GYERGYÁK JÁNOS 
(Szerzőnk, a PTE PMMIK Urba-
nisztika Tanszékének  egyetemi ad-
junktusa tollából 2015/18. számunk-
ban olvashatnak majd további, nemzet-
közi példákat a közösségi építészetre. 
A Szerk.)

A távol-keleti Sanghaj rohamos bQvülése és fejlesztése 
az aktív közösségi felületeket és azok térfalait teljesen 

átszabja. A ma még pezsgQ belsQ területek egyre inkább 
elveszítik identitásukat, és üressé válnak. 

(A SZERZP FELVÉTELEI)

ÉT-ETOLÓGIA

A	 legnagyobbak	 korlátozzák	
a	születésszámot

A nagyragadozók valószínűleg képesek 
arra, hogy saját populációjuk méretét 
maguk is szabályozzák. Ez a feltételezés 
ellentmond annak az elterjedt vélekedés-
nek, hogy a ragadozók egyedszáma a 
zsákmányállatoktól függ, vagyis attól 
függően ingadozik, hogy éppen mennyi 
táplálék áll rendelkezésre. 

A kutatókat elsőként az gondolkoztat-
ta el, hogy a gyakorlatilag ugyanazon az 
élőhelyen élő, és ugyanazokat a zsák-
mányállatokat fogyasztó dingók és ró-

kák közül az előbbi egyedszáma stabil, az 
utóbbi viszont mértéktelenül nő. Ameri-
kában is hasonló a helyzet: ott a bozótlakó 
madarak a prérifarkasoknak köszönhe-
tik, hogy van esélyük a rókákkal és mosó-
medvékkel szemben. Ahonnan kiirtják a 
prérifarkasokat, ott az elszaporodó kisra-
gadozók miatt gyorsan lecsökken a 
biodiverzitás, sok faj végleg eltűnik. 

Számos faj életciklusának elemezése 
alapján úgy tűnik, hogy a 13-16 kg-osnál 
kisebb súlyú ragadozók gyakran szapo-
rodnak, és sok az utódjuk. Az ennél na-
gyobbaknak viszont kevesebb kölyke 
születik, és több időt fektetnek az utód-
gondozásba. Emellett a nagyragadozó-
fajok közel fele azzal is szabályozza az 
egyedszámát, hogy csak néhány cso-
porttag számára teszi lehetővé a szaporo-
dást. A farkasoknál és a hiénáknál példá-
ul a domináns nőstények megölik az alá-
rendelt nőstények kölykeit. Ezután az 
egész csapat közösen neveli a megma-
radt kicsinyeket. Ez persze eddig is is-
mert volt, de az a feltételezés, hogy a 
csúcsragadozók szaporodása  önszabá-
lyozó, és a kisragadozók féken tartásával 
hozzájárulnak az élőhelyük fenntartásá-
hoz, olyan újdonság, ami jelentős hatással 
lehet a fajmegőrzési programokra.

 Kubinyi EniKő
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– Rényi mely kérdéseken dolgozott?
– Nem igazán szerette a fősodor 
problémáit, mindig valami újat 
akart kitalálni. Shannon egyik fő 
felfedezése az volt, hogy az infor-
máció mennyiségét mérni lehet, ez 
volt a Shannon-féle entrópia. Rényi 
gondolata az volt, hogy miért ne le-
hetne más mértékszám is. Így kita-
lálta a Rényi-féle entrópiát. Bizo-
nyos helyzetekben csak ezt tudjuk 
használni. És felismerte azt is, hogy 
az eredetileg hírközlésre alkalma-

zott gondolatkört nemcsak arra, ha-
nem számos más problémára lehet 
használni: információszerzésre, ke-
reséselméletre – manapság is hasz-
nálják a Rényi-féle entrópiát például 
a statisztikus fizikában és a keresési 
problémák egy részében.
– Gondolom nem véletlen, hogy a fő-
sodorral inkább a nagyhatalmaknál 
foglalkoztak.
– Az USA-ban állt olyan szinten a 
technika, hogy gyakorlatban is lehetett 
alkalmazni. Amit mi csináltunk, az el-

– Mi az oka annak, hogy csak 1948-
ban indult ez a terület? Hiszen a 
valószínűségszámítási háttér jóval ko-
rábban adott volt.
– Hogy egyáltalán 1948-ban elkezdőd-
hetett, az is Claude Shannon géniuszá-
nak volt köszönhető, akinek ekkor je-
lent meg cikke a témában. Ha ő nincs, 
akkor legalább tíz évig nem lett volna 
információelmélet. Ő ismerte fel, hogy 
a hírközlési problémákra alkalmazha-
tók digitális modellek. Akkor még di-
gitális hírközlés nem létezett, teljesen 
analóg volt. Valahogy Shannon kitalál-
ta – égből pottyant volt e gondolat – 
hogy úgy kell tekinteni az információt, 
mint diszkrét jelek sorozatát, és ennek 
matematikai tulajdonságait kell vizs-
gálni, és ebből mély következtetéseket 
lehet levonni. A digitális hírközlés csak 
húsz évvel később, a hetvenes évekre 
született meg. A digitális számítógép 
már létezett, tehát valahonnan lehetett 
venni az ötletet, de hírközlésben – tele-
fóniában, rádióban – addig nem volt je-
len. Ez egészen különleges, hiszen leg-
többször úgy születik egy tudományág, 
hogy sok ember munkájából jön össze. 
A Shannon által kitűzött alapproblémá-
kon vagy húsz évig dolgoztak a mate-
matikusok – ő volt ennek az elsőszámú 
tudósa, az ő eredményeit fejlesztették 
tovább általában.

I N T E R J Ú  C S I S Z Á R  I M R É V E L
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VILÁGHÍRKÖZLÉS
Az	információelmélettel	a	terület	korai	idWszakában	ismerke-
dett	meg	Csiszár	Imre	matematikus,	akadémikus,	aki	június-
ban	 az	 életmedíjnak	 tekinthetW	 Hamming-medált	 veheti	 át,	
melyet	az	elektromérnökök	nemzetközi	egyesülete	(Institute	
of	Electrical	and	Electronics	Engineers)	évente	 ítél	oda	egy	
kiemelkedW	kutatónak	vagy	legfeljebb	háromtagú	kutatócso-
portnak.	Csiszár	Imre	az	információ	matematikai	és	hírközlési	
sajátosságait	vizsgáló	területet	Rényi	Alfréd	vezetésével	tér-
képezhette	fel,	majd	késWbb	a	hazai	 információelmélet-kuta-

tás	vezetW	alakjává	vált.

Marton Katalin, Paul Shields (USA), Simonyi Gábor (Renyi Int. Inf.elm. Oszt. kutatója), Csiszár Imre 

és Shields élettársa (balról jobbra)
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amikor az adó és a vevő valamilyen 
természeti jelenséget tud megfigyelni, 
úgy hoz létre korrelált véletlent. A ne-
ten például fellépnek olyan véletlen je-
lenségek, amelyeket az adó és a vevő 
megfigyelhet, amely zajjal torzított, 
ebből tud létrehozni egy kulcsot, amit 
a lehallgató nem tud.
– Ennek Ön milyen matematikai vo-
natkozásait vizsgálta?
– Arra voltam kíváncsi, hogy ha az 
ember ismeri a csatornát – a zaj szto-
chasztikus természetét –, akkor mi-
lyen sebességgel lehet úgy informáci-
ót átvinni, hogy a legitim vevő tudja 
dekódolni, az ellenség viszont ne tud-
jon meg semmit. Egy analóg problé-
ma, hogy ha olyan lehetősége van a 
két felhasználónak, hogy korrelált in-
formációforrásnak a két kimenetét 

figyelje meg, akkor abból milyen 
mennyiségű titkos kulcsot tud létre-
hozni. Ennek érdekében a felhaszná-
lók kommunikálhatnak egymással, 
de úgy, hogy az ellenség a titkos 
kulcsról akkor se tudjon meg semmit, 
ha ezt a kommunikációt lehallgatja. 
Hasonló problémákat több fel hasz ná-
lós modellekre is vizsgáltam. Számta-
lan matematikailag izgalmas kérdést 
lehet felvetni. Sokan úgy gondolják, 
hogy ez lesz a jövő, több helyen már 
használják is.

MÉCS ANNA

– És ebben hol van a gráfelmélet?
– Ahhoz, hogy egy üzenetet nulla hi-
bával lehessen dekódolni, az szükséges, 
hogy más üzenet leadása ne vezethes-
sen ugyanahhoz a kimenethez. Tehát a 
lehetséges üzeneteket és lehetséges ki-
meneteket összekötjük, így egy gráf 
keletkezik. Ez egy páros gráf lesz, az 
lesz az érdekes, amikor nem egy üze-
netet adunk le, hanem egymás után so-
kat, az ekkor fellépő gráfszorzatokkal 
és gráfszínezéssel kapcsolatos problé-
mák hamar bonyolulttá válnak.
– Az üzenet helyes átvitelén kívül a 
titkosítás is örök kérdés. 
– Az utóbbi húsz évben intenzívebben 
foglalkoztam a titkossággal. Kétféle 
titkosság van: a számítási komplexitá-
son alapuló, amit a gyakorlatban hasz-
nálnak kiterjedt módon. Ekkor azért 
nem lehet megfejteni egy kódot, mert 
igaz, hogy elvileg tudnánk, de gya-
korlatban irtózatos mennyiségű szá-
molásra lenne szükség, amire még a 
mai számítógépek se képesek. Ez most 
még jól működik, de sokan gondol-
kodnak azon, hogy információelmé-
leti titkosság, tehát elvi megfejthetet-
lenség kellene.
– És az hogyan lehetséges?
– Ehhez az kell, hogy az adó és a vevő 
között legyen valami véletlen folyamat 
által meghatározott titkos kulcs. Az ős-
időkben is tudták, hogy ha egy véletlen 
0-1 sorozat rendelkezésre áll az adónak 
és a vevőnek is, akkor azzal biztosan 
megfejthetetlenül lehet kódolni egy 
ugyanolyan hosszúságú üzenetet. A 
legmagasabb katonai és diplomáciai 
csatornákon használták, de mivel 
ugyanazt a kulcsot nem szabad több-
ször használni, ráadásul ugyanolyan 
hosszúnak kell lennie a kulcsnak, mint 
a szövegnek, még a mai technikai fej-
lettség mellett sem kivitelezhető olyan 
mennyiségű kulcsot letárolni, hogy az-
zal nagy mennyiségű hírközlést lehes-
sen kódolni. Azt találták ki, hogy ma-
gában a csatornában keletkező véletlen 
zaj az, amit erre a célra fel lehet hasz-
nálni – az a feltevés, hogy van egy legi-
tim felhasználó, és van egy ellenség. 
Normális esetben a legitim felhasználó 
csatornája jobb, ezt a különbséget hasz-
nálnák: lehetne olyan kód, amit a legi-
tim felhasználó még tud dekódolni, a 
lehallgató már nem. Viszont ugyan-
olyan minőségű csatorna esetén ez 
megbukhat. Vannak olyan változatok, 

mélet volt, nem alkalmaztuk, s tudo-
másom szerint a szovjet vezető kutatók 
sem foglalkoztak konkrét alkalmazá-
sokkal, de ők egy óriási intézményben 
dolgoztak – lényegében a SZTAKI 
volt nagyban –, így ott a mérnökmun-
katársak áttehették a gyakorlatba. Elő-
fordult, hogy konkrét gyakorlati prob-
lémák vezettek matematikai kérdések-
hez. Például a számítógép-memóriák 
kezdetben a Szovjetunióban nem vol-
tak túl megbízhatók, arra dolgoztak ki 
módszereket, hogy ha a memóriák 
meghibásodnak, akkor az egyes cellák 
meghibásodása esetén is jól működje-
nek – ez volt a tetszőlegesen változó 
csatornák elméletének az egyik kiin-
dulópontja, ezzel magam is sokat fog-
lalkoztam. Hollandiában, Németor-
szágban, Csehszlovákiában, Japánban, 
Izraelben is voltak és vannak erős kuta-
tók – közülük sokan itt vannak a fala-
mon a közös fényképeinken. A hetve-
nes évekre mi a legjobbak közé kerül-
tünk Körner János és Marton Katalin 
kollégáimmal, azóta mindhárman 
Shannon-díjat kaptunk. Később fel-
bomlott ez a csapat: Körner elment 
Olaszországba, inkább kombinatorikai 
irányban kutat, Marton Katalin pedig 
a matematika rokonágához pártolt. 
Ám ezeken a területeken mindketten 
továbbra is eredményesen alkalmaz-
nak információelméleti módszereket. 
– Hogyan kezdődött ez a virágkor a 
hetvenes években?
– A hetvenes évek elején többször jár-
tam Amerikában, a többiek is voltak 
külföldön, ott ismertük meg a modern 
főirányt, a többfelhasználós informá-
cióelméletet. Ekkor kezdtek el ezzel a 
témával intenzíven foglalkozni, úgy-
hogy rögtön a kályhánál kezdtük a 
dolgot. 1981-ben jelent meg a köny-
vünk Körnerrel, néhány évig még ez-
után is folyt a közös kutatás.
– A több felhasználó miatt jelent meg 
a gráfelmélet az információelméletben?
– Nem igazán. Persze ma már a háló-
zatelmélet esetén a gráfelméleti tulaj-
donságok tényleg fontos szerepet ját-
szanak, de mivel mi akkor csak néhány 
felhasználóból álló hálózatokkal foglal-
koztunk, így bonyolultabb gráfelméle-
ti meggondolásokra nem volt szükség. 
Shannon egyik kérdése hozta be: arra 
volt kíváncsi, hogyan lehet az informá-
ciót biztosan helyesen eljuttatni a foga-
dó félnek.

Muriel Medard, az IEEE Information  

Theory Society elnöke 2012-ben Budapesten 

Csiszár Imrével
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csecsemőknél komoly technikai hát-
teret igényel, hiszen ahhoz, hogy 
megtudjuk, miként is reagálnak az 
egyes hangokra és mintákra, az agy 
elektromos válaszjeleit kell mérni. A 
módszer nehézségét leginkább az 
okozott mesterséges inger és az agy 
egyéb tevékenységei folytán létrejö-
vő jelek elkülönítése jelenti. Több 
mérést elvégezve azonban az ered-
mények kiátlagolásából a válaszjel 
egyszerűen rekonstruálható, a pon-
tosságot a mérések számának négy-
zetgyökével lehet javítani. Így példá-
ul megkapható egy hangra adott 
agyi válaszaktivitás az idő függvé-
nyében. 

A hangforrások elkülönítésének 
képességét e berendezéssel és egy 
egyszerű, ismétlődő dallam segítsé-
gével vizsgálták. Ehhez először a 

dallam egyes hangjaira adott válasz-
jeleket szűrték ki. Ekkor a felnőttek-
nél és a csecsemőknél is azt találták, 
hogy a dallam ritkábban ismétlődő 
hangjaira adott válasz jelentősen el-
tér a többitől (megjegyzendő, hogy a 
két korcsoport válaszjelei közt je-
lentkező eltérés igen különböző). Ezt 
követve a dallam minden hangjegye 
közé két teljesen véletlenszerű, de 
közel azonos frekvenciájú hangot 
kevertek, ami minden ismétlődés so-
rán változott, így a dallamot a felis-
merhetetlenségig torzította. Ekkor 
megmérve az eredeti hangokra 
adott választ, a különbség teljesen 
eltűnt, vagyis egyik csoport sem 
hallotta ki a kezdeti dallamot a zaj-
ból. Azonban, amikor a véletlensze-
rű hangok frekvenciáját szakaszosan 
csökkenteni kezdték, a felnőttek és a 

CSECSEMVK	ÉS	A	BESZÉD
Az elmélet, miszerint egy újszülött 
számára a világ kezdetben nem 
több, mint formák, színek és hangok 
kaotikus összessége, már régen ér-
vényét	 vesztette.	 Bizonyossá	 vált,	
hogy	csecsemWkorban	már	rendel-

kezünk azon anyaméhben elsajá-
tított vagy genetikailag kódolt 

képességekkel, melyek se-
gítségével – természete-

sen még kezdetleges 
módon – rendezni és 

analizálni vagyunk 
képesek	 a	 külsW	
ingereket.

Bizonyos feltételek mellett 
egyes hangforrásokat a cse-
csemők is el tudnak különíte-

ni egymástól és azonosítani tudják 
azokat, de ezek mellett még több, 
úgymond priori képességeknek is 
birtokában vannak, nevezetesen a 
hangforrások elválasztásának és 
azonosításának, a beszéd felismeré-
sének és irányába mutatott bizonyos 
fokú preferenciának, annak felisme-
résének, hogy hozzájuk beszélnek, 
valamint annak felismerésére is ké-
pesek, hogy választ várnak, illetve 
azt is felismerik, hogy mikor kell vá-
laszt adni.

Ezen képességek pedig a kommu-
nikáció alapköveinek is tekinthetők, 
így jelentős mértékben megkönnyí-
tik és felgyorsítják annak sikeres el-
sajátítását. Kimutatásuk preverbális 
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csecsemők is felismerték az eredeti 
„elrejtett” mintázatot és a különbség 
ismét megjelent az egyes válaszok 
között. Ez az eredmény tehát jól 
mutatja, hogy a csecsemők is képesek 
két (kellően) eltérő hangmagasságú 
hangsor megkülönböztetésére.

Hasonlóan vizsgálható a hangfor-
rások azonosításának képessége. Ek-
kor elegendő identikus hangok egy-
másutánjába beszúrni egyetlen más 
összetételű hangot, és az ezekre 
adott választ vizsgálni. Ekkor az 
azonos hangokra kapott görbék ka-
rakterisztikája megegyezett, míg a 
módosított hangra jelentősen eltért, 
ami bizonyítja az állítást. Speciális 
esetként tekinthetünk a beszéd felis-
merésére. Egyszerű megfigyeléssel 
ugyanis belátható, hogy a néhány 
hónapos csecsemők is nagyobb ér-
deklődést mutatnak a beszéd, mint 
más hangok iránt. Ezen belül is az 
édesanyák hangja kitüntetettnek 
tűnt, amelyre a mért válaszban be-
következő modulációk időben ha-
marabb jelentkeztek, mint az „ide-
gen” beszédre, vagyis gyorsabbak 
voltak azoknál.

Egy másik kísérletben a csecsemő 
szemben ül „beszélgetőpartnerével” 
egy asztalnál, amelyen két tárgy van 
elhelyezve. Ha a résztvevő úgy szó-
lítja meg a csecsemőt, hogy közben a 
földet nézi, és ezt követve pillant rá 
az egyik tárgyra, akkor a csecsemők 
átlagosan 50%-os valószínűséggel 
néztek rá ugyanarra a tárgyra, de 

facto teljesen véletlenszerű volt, hogy 
melyik tárgy kelti fel az érdeklődésüket. 
Amennyiben a megszólítás során a 
csecsemőkre néztek, akkor azok lé-
nyegesen nagyobb valószínűséggel kö-
vették beszélgetőtársuk tekintetét 
és állapodtak meg az asztalra he-
lyezett tárgyon. A kísérletet úgy 
is elvégezték, hogy szemkontak-
tus mellett egyszer dajkanyelven 
szólították meg a csecsemőket. 
Ekkor azt kapták eredményül, 
hogy a dajkanyelv használata so-
rán a csecsemők nagyobb valószí-
nűséggel követték társuk tekinte-
tét. E szerint a babák számára a 
szemkontaktus és a dajkanyelv 
már a beszédkészség elsajátítása előtt 

is azt a gondolatot kelti bennük, 
hogy hozzájuk beszélnek. 

Igencsak szemléletes, hogy fMRI-
vel végzett kutatások szerint a helyes 
intonációkban gazdag beszéd na-
gyobb agyi aktivitást vált ki a 
preverbális csecsemőknél, mint a 
visszafelé lejátszott mondatok. Esze-
rint a babák felismerik, ha a mondat 
végén felviszik a hangsúlyt és az vá-
laszadásra sarkallja őket. Továbbá 
kezdetleges ritmusérzékkel is ren-
delkeznek, amit azzal láttak be, 
hogy állandó periódusidejű hang-
minta hirtelen felgyorsításával vagy 
megszakításával is nagyobb aktivitás 
volt mérhető. Ez utóbbi képességnek 
köszönhetően tudják a csecsemők is, 
mikor kell válaszolniuk a nekik fel-
tett kérdésekre. 

A fentebb leírt képességek birto-
kában már a babák is képesek olyan 
párbeszédeket alkotni, melyben fel-
ismerik a beszédet és azt, ha hozzá-
juk szólnak, azonosítják a hang for-
rását és a kérdő hangsúlyt, valamint 
a „társalgópartnerük” beszédüte-
méhez igazodva képesek választ ad-
ni, vagy közbevágni. Összességé-
ben tehát már a beszéd tényleges 
elsajátítása előtt is rendelkezünk a 
kom mu niká ciót megalapozó szá-
mos képességgel, és minden más, 
ami a hatékony kommunikációhoz 
szükségeltetik feltehetően ismeret, 
amit már saját magunknak kell 
megszereznünk.

SZENES ANDRÁS
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2.
rész

A Scatinavia (azaz Skandinávia) 
területén szétszórtan élő lakos-
ság halálmegvető bátorságáról, 

kalandszeretetéről és harciasságáról már 
Tacitus és id. Plinius is beszámoltak a Kr. 
u. I. században. Bár a későbbi századok-
ban a nehéz megélhetést jelentő földmű-
velés és állattartás mellett a környező 
tengerparti népekkel kereskedelmet is 
folytattak, a viking nemzetségek erejét 
mindvégig a férfiak jelentették, ami kü-
lönösen a hajóépítésben, a vas megmun-
kálásában és a fegyverkészítésben vált 
fontossá. Jellegzetes harci 
eszközeik közt előfordult a 
közel egyméteres kétélű 
acélkard, a bárd és a védősi-
sak is, bár az utóbbi közis-
mert szarvait csak vallási ce-
remóniákon viselték. Miu-
tán rájöttek, hogy a települé-
sek kifosztása is rendkívül jövedelmező 
lehet, attól kezdve számos alkalommal 
hajtottak végre sárkányhajóikkal várat-
lan kalóztámadásokat szerte a Brit-szi-
getek térségében az év azon időszakai-

ban, mikor a tenger elég nyugodt volt a 
vitorlázáshoz. Igazán hírhedtté és rette-
getté a lindisfarne-i kolostor szerzetesei 
ellen 793-ban elkövetett véres fosztoga-
tás után váltak, így a viking kort is innen 
számítjuk.

Jégország és Zöldföld telepei
Nem minden viking közösség volt 
azonban a vad portyák híve, néhányan 
csupán új területek felfedezésének remé-
nyében hagyták el korábbi lakóhelyeiket. 
Kelet felé egészen a Fekete-tengerig ha-

józtak, az európai part 
mentén pedig például 
Normandiában és Bretagne 
vidékén hoztak létre állandó 
településeket. A vakmerő 
hajósok nyugat felé eljutot-
tak az akkor már lakott 
Shetland- és Orkney-szige-

tekre, 820 körül pedig felfedezték a ko-
rábban ismeretlen Feröer-szigeteket, 
majd 861-ben Izlandot és 982-ben Grön-
landot is. A vikingek új telepein azonban 
mostoha életkörülmények uralkodtak. 
A Feröer-szigetek egyikén sem volt mű-
velhető síkság vagy gazdagságot hozó 

természeti kincs, emellett 
az erős szél és a sós tengeri 
pára miatt összefüggő er-
dők sem alakultak ki. A 
hiányzó kőzeteket, ásvá-
nyokat és élelmiszereket 
halak eladásából fedezték. 
A vikingek „Jégország” 
(Izland) délnyugati vidé-
kén ennél élhetőbb körül-
ményekre, dús hegyi legelőkre és halban 
gazdag folyókra leltek, a sziget nyírfaer-
dei és érctelepei pedig fedezték a leg-
szükségesebb nyersanyagokat. A Golf-
áramlás által melegített déli part mentén 
a növénytermesztéshez is kedvezőek 
voltak a körülmények, Izland többi ré-
szét azonban lakhatatlanná tették az ösz-
szefüggő jég- és lávafelszínek.

A vikingek „Zöldföld” (Grönland) dél-
nyugati, jégmentes parti sávján alapítot-
ták meg a Keleti, és ettől 500 km-rel észa-
kabbra a Nyugati Települést, ahol megélhe-
tésük egy hajszálon függött. A gabona a 
kedvezőtlen éghajlat okán nem termett 
meg itt, a tenger közelsége ellenére pedig 
meglepően ritkán halásztak, helyette 
kecske-, juh- és lótenyésztésből éltek. A 

NAV IGÁC IÓ 	 ÉGRE 	NÉZV 	V IK INGEKKEL

JÉG	ÉS	FÖLD	KÖZÖTT
A	 vikingek	 vakmerW	 tengeri	 kalandjai	 és	 vad	 portyái	 megannyi	 híres	 legendában	 megjelennek.	
FelfedezWútjaik	 során	 még	 „olyan	 kövér	 legelWket”	 is	 meghódítottak,	 ahol	 „vajcsöppek	 hullottak	

minden	egyes	feszálról”.

K 105054
PUB-I 114496

A viking felfedezQutak fQ irányai
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mőterületek, valamint a jégmentessé 
váló folyók és tengerek következtében. 
Ebben az időszakban a fagyos idősza-
kok Európa-szerte ritkábbak voltak, a 
hótakaró mindenütt rövidebb ideig 
maradt meg, a gleccserek pedig vissza-
húzódtak. A feljegyzésekből tudomá-
sunk van a domboldalakon átlagosan 
100-200 méterrel feljebb húzódó mű-
velt földekről, és a mindenütt tapasz-
talható bőséges termésről is. Pollenvizs-
gálatok kimutatták, hogy a mai Nor-
végia területén ebben az időszakban 
igen fejlett volt a gabonatermesztés: a 
63° északi szélességig megtermett a 
búza, és közel a 70° északi szélességig 
termesztettek árpaféléket.

A korabeli kedvező éghajlatot felszíni 
formakincsek és faévgyűrűk változásai, 
valamint grönlandi jég- és 
tóüledékfúrás-elemzések is egyértel-
műen igazolják. A trópusi területekről 
és a déli féltekéről származó adatokból 
kevés áll rendelkezésre ahhoz, hogy 
megbízható következtetések legyenek 
levonhatók a középkori klímaoptimum 
globális voltát illetően. Annyi azonban 

vadászat viszont kulcsfontosságú szerepet 
töltött be minden grönlandi település éle-
tében, hiszen az így tulajdonukba kerülő 
értékes fókabőrt, jegesmedveprémet és 
rozmáragyart az európai piacokon élel-
miszerekre cserélhették. A rövid nyári hó-
napok alatt tehát rendszeres kereskedelmi 
hajóforgalmat kellett fenntartaniuk, hogy 
a más módon nem beszerezhető árukhoz 
hozzájussanak. A skandináv őshaza és az 
új viking gyarmatok között mindig 
ugyanazokon a hajóútvonalakon halad-
tak, melyek egyike épp a 61. szélességi kör 
mentén haladt. Napjainkban azonban az 
év szinte teljes egészében áthatolhatatlan 
jég fedi az Atlanti-óceán ezen északi vize-
it. Akkor mégis hogyan lehetséges, hogy 
a vikingek felfedezték ezeket az új földe-
ket, és rendszeres hajóforgalmat bonyolí-
tottak le köztük?

Jégmentes	óceán
Számos tudományág képviselői bizo-
nyították, hogy a vikingek felfedező-
útjai épp a középkori klí ma op ti mum 
időszakára estek, amikor az átlagosnál 
melegebb és szárazabb nyarak, illetve 
enyhébb telek voltak jellemezők, ami 
1-2 °C-kal magasabb évi átlaghőmér-
séklettel járt együtt a XX. század eleji 
értékekhez képest. Az úszó sarkvidéki 
jégtáblák igen ritkán, csupán néhány 
hidegebb évben tűntek fel a szigetek 
mentén, ami az átlagosnál 2-4 °C-kal 
melegebb tengervizet is jelenthetett. A 
klí ma op ti mum 650-880 között kez-
dődhetett és 1030-1220 között érhetett 
véget. A melegedés legfőbb haszonél-
vezői a sarkkör mentén élő népek vol-
tak, akik számára sohasem tapasztalt 
lehetőségek nyíltak meg a jég vissza-
húzódása miatt megnövekedett ter-

bizonyos, hogy Európában és az észak-
atlanti térségben a mainál magasabb volt 
az átlaghőmérséklet, ami kétségtelenül 
növelte a hajózási időszak hosszát, és op-
timális feltételeket teremtett az észak-at-
lanti óceáni szigeteken való letelepedés-
hez. Ráadásul ennek köszönhetően a vi-
king hajósok 1000 körül még az észak-
amerikai kontinensre is eljutottak, ahol 
többek között értékes erdőterülettel és 
vadon termő szőlővel találkoztak.

Eltenés	Grönlandról
Amikor egy norvég misszionárius a 
honfitársaihoz Grönlandra hajózott, 
egyetlen telepest sem talált, csupán a ro-
mok meséltek a hajdani időkről. A vi-
kingek eltűntek Grönlandról: a XIV. 
század közepén a Nyugati, majd a XV. 
század közepén a Keleti Települést is el-
hagyták. Ennek folyamata és oka soká-
ig a középkori történelem egyik rejtélye 
volt. Egyes kutatók szerint a grönlandi 
viking telepek elnéptelenedését a kez-
dettől fogva sérülékeny gazdaság össze-
omlása okozhatta. Mezőgazdasági te-
vékenységeiket és vadászatukat mind-

A középkori éghajlat-ingadozások és a vikingek terjeszkedésének összefüggései

A legjobb állapotban fennmaradt viking kori templom romjai az egykori 
Keleti Település közelében (CURT ROSLUND FELVÉTELE)

Vörös Erik tanyájának romjai Grönlandon 
(CURT ROSLUND FELVÉTELE)
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végig skandináv hagyományok alapján 
folytatták anélkül, hogy alkalmazkod-
tak volna a helyi körülményekhez. Az 
új módszerek hiánya, a talaj kimerülése 
és a csökkenő állattenyésztés pedig 
együtt súlyos élelmiszerhiányt eredmé-
nyezhetett. Mindemellett 1349–1350-
ben Norvégiát és Izlandot pestisjár-
vány, a XIV–XVI. században pedig a 
feröeri, izlandi és grönlandi térségeket 
kalóztámadások is sújtották, amik ne-
hezítették a kereskedelmi kapcsolatok 
fenntartását, és ezáltal az élelmiszerek 
beszerzését.

A grönlandi telepesek eltűnésében 
azonban a fő szerepet a korábban sem 
kellően ideális éghajlati viszonyok 1270-
től meginduló drasztikus romlása játszhat-
ta, ami a fenti okokkal együtt jelenthe-
tett végzetes problémát. A viking tele-
pesek egy-egy hidegebb nyarú évet 
még átvészelhettek, ám több egymást 
követő, kedvezőtlen időjárású év már 
nem csupán néhány gazdaságot, de az 
egész közösséget a kihalás szélére juttat-
hatta az élelmiszerkészletek felélése mi-
att. Az 1343–1362 közötti leghosszabb 
fagyos időszak miatt először az észa-
kabbra lévő Nyugati Települést hagy-
ták el, majd később az éghajlati viszo-
nyok további romlásával a Keleti Tele-
pülés is elnéptelenedett. A lehűlés hatá-
sait más viking telepek is megsínylették, 
az Izland északi részén lévő termékeny 
völgyeket például hónapokra elzárták a 
gleccserek és a torlódó tengeri jégtáb-
lák. Az összefüggő sarki jégtakaró délre 
húzódásával lehetetlenné vált a hajózás 
a 60. szélességi foktól északra, azaz ép-
pen a vikingek fő hajózási útvonalain, 
így kereskedelem útján sem tudtak élel-
miszerekhez jutni. A XIV. század elejé-
től a XIX. század végéig tartó kis jég-
korszak azonban nem csak a viking vi-
lág sorsát pecsételte meg végleg, hatásai 

egész Európában érezhetők voltak. A 
tenyészidőszak csökkenése és a szántó-
földek összezsugorodása miatt min-
denütt felütötte fejét az éhínség, az elő-
renyomuló gleccserek pedig számos te-
lepülést közvetlenül is veszélyeztettek. 
A vikingek után csak mítoszok, régé-
szeti leletek és a híres sagák igazságai 
maradtak.

Naptevékenység	vagy	vulkánok?
A földtörténeti múltban többször lezaj-
lottak ehhez hasonló, 10-1000 év alatt 
végbemenő éghajlat-ingadozások, ám 
ezek hatása igen különböző volt. Mivel a 
napsugárzás minden földi folyamatra 
hatással van, kézenfekvő, hogy a napte-
vékenység jellemzőiben bekövetkező 
esetleges változások szoros kapcsolatban 
állhatnak ezekkel. Egyes kutatók a vi-
king terjeszkedés időszakában tapasztalt 
kedvező éghajlatot az 1120–1280 közöt-
ti, mainál intenzívebb naptevékenységgel 
magyarázták. Véleményük szerint a 
megnövekedett napsugárzás hatására fo-
kozódott az ózon keletkezése, ezáltal pe-
dig a sztratoszféra hőmérséklete is meg-
növekedett. E hőmérsékletváltozás ha-
tással volt a teljes földi légkörzésre, végső 
soron melegebb éghajlatot eredményez-
ve Európa nagy részén. 

Más kutatók a kis jégkorszakot is a nap-
tevékenység kedvezőtlen változásával hozzák 
összefüggésbe. Napfoltminimum idején a 
sötét napfoltok hiánya fényesebbé és for-
róbbá teheti ugyan a Nap felszínét, a nap-
kitörések elmaradásával azonban az ösz-
szesített energialeadás alacsonyabb, ami 
eredményezheti a földi átlaghőmérséklet 
csökkenését. Éppen ez történhetett a kis 
jégkorszak leghidegebb időszakaival egy-
beeső két, rendellenesen alacsony napte-
vékenységi időszakban, az 1400–1510 kö-
zötti Spörer-minimum és az 1645–1715 kö-
zötti Maunder-minimum idején.

Egy másik fontos, az éghajlatot rövidtá-
von befolyásoló tényezőt jelentenek a vul-
kánkitörések. Ezt bizonyítja például az iz-
landi Laki-vulkán 1783-as kitörése, ami 
fojtó szmogot és 1783–1784 telén 1,5 °C 
átlagos hőmérséklet-csökkenést eredmé-
nyezett az északi félteke nagy részén. A 
kis jégkorszakot jellemző lehűlési periódus 
okaként több kutató az 1250-1500, illetve 
az 1550-1700 között lezajló igen magas 
vulkáni aktivitást jelöli meg, míg mások 
szerint a kis jégkorszak második felének 
hidegebb időszakai egy japán és egy fü-
löp-szigeteki vulkánkitöréssel hozhatók 
összefüggésbe. Az ilyen vulkánkitörése-
ket követően nagy mennyiségű hamu és 
kén-dioxid-gáz jut a légkör magas részei-
be. Az ottani szétterjedés közben a kén-
dioxid szulfát-aeroszollá alakul, ami visz-
szaveri, illetve elnyeli a napsugárzás egy 
részét, csökkentve ezzel a felszínre jutó 
besugárzás mértékét. A légkörbe kerülő 
rengeteg részecske a vízpára kicsapódását 
is elősegíti, ily módon a vulkánkitörések 
után fokozott felhőképződés is tapasztal-
ható, ami a több kiszűrt fénnyel együtt 
erősíti a felszíni hőmérséklet csökkenését. 
A hűvös nyarak gyakorisága ráadásul az 
aeroszolok kiürülése után sem csökken, 
hiszen a megnövekvő jégmennyiség to-
vább tartósítja a hideget.

A történelmi feljegyzések és a legújabb 
kutatások is azt támasztják tehát alá, hogy 
a vikingek felfedezőútjai és az észak-at-
lanti térségben való letelepedése enyhébb 
éghajlati körülményekhez, míg a szige-
tekről, főleg Grönlandról történő eltűné-
sük a kis jégkorszaki lehűléshez köthető. 
Ám a bemutatott jelenségek éghajlatra 
gyakorolt hatásait átfogóan kell értelmez-
nünk. A középkori éghajlat-ingadozások 
minden bizonnyal az eltérő mértékű nap-
besugárzás és vulkanikus tevékenység 
összhatásaként alakulhattak ki.

FARKAS ALEXANDRA,  
KRISKA GYÖRGY, HERCZEG TAMÁS, 

HORVÁTH GÁBOR

Sorozatunk cikkei után egy-egy rejtvényt is közlünk, 
melyre a rövid (maximum egy mondatból álló) meg-
fejtést az eltud@eletestudomany.hu címre küldhe-
tik. A helyes választ beküldQk között Horváth Gábor 
A mechanika biológiai alkalmazásai: Biomechanika 
cím_ könyvét sorsoljuk ki.

REJTVÉNYKÉRDÉS
Milyen árucikkeket szállítottak Európába a 
grönlandi viking telepesek?

A kis jégkorszak idején terjeszkedQ hó- és jégmezQk akadályozták a gazdálkodást és a hajóval 
történQ kereskedelmet is (CSERNOK GYULA FELVÉTELE)
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A z Ezer domb országának neve-
zett apró Ruandai Köztársa-
ság az afrikai kontinens kö-

zépső részén, az Egyenlítőtől kissé dél-
re terül el. Hétmilliós népességének 
mintegy 85%-át a többnyire földmű-
velésből élő hutuk alkotják, míg a ki-
sebbségben lévő tuszik általában az ér-
telmiségi pályákon helyezkedtek el. A 
jövedelmező állások megkaparintása 
még a gyarmati időkre vezethető visz-
sza, amikor a belga tisztviselők kivéte-
les bánásmódban részesítették a nyú-
lánk termetű pásztorokat, a tuszikat, s 
ezzel élesztették a két törzs közötti el-
lentéteket. Csak az utóbbiak tudtak 
drága iskolákba járni, s nekik jutottak 
a jövedelmezőbb állások is. Valójában 

mindkét népcsoport azonos vallású, 
azonos nyelvet beszél, s hogy ki a hutu 
és ki a tuszi, csak a személyi iratokból 
derül ki. 

1962-ben Ruanda kivívta a füg-
getlenséget, s ettől kezdve a törzsi el-
lentétek időről időre kiújultak. Az 
összecsapások áldozatainak száma 
több százezerre tehető. A hutu törzs-
höz tartozó Juvénal Habyarimana 
államfő - aki még 1973 nyarán kato-
nai államcsínnyel szerezte meg a ha-
talmat - elhatározta, hogy változtat 
az eddigi felálláson, s az összes veze-
tő posztra a saját törzséből nevezett 
ki tisztségviselőket. Két évtizedes 
uralmát kezdetben semmi sem za-
varta, ám a gazdasági nehézségek az 

életszínvonal csökkené-
séhez vezettek, és a két 
népcsoport között újra 
feszültté vált a viszony. 

A szomszédos Ugandá-
ba menekült tuszik tü-
relme 1990-ig tartott. 
Ekkor a Ruandai Haza-
fias Front (RPF) nevű 
katonai szervezet betört 
az országba, és gerillahá-
borút indított a hutu 
kormány ellen. Az elnök 
– engedve a nyomásnak 
– meghirdette a több-
pártrendszerre való átté-
rést, miniszterelnökének 
pedig egy tuszi szárma-
zású politikust, Agathe 
Uwilingiyimanát válasz-
totta. Az országba 
ugyanakkor ENSZ-bé-
kefenntartókat hívtak. 

Bozótkések rádiója
Az indulatok idővel ta-
lán lecsillapodtak volna, 
ám a szélsőségesek nem 

hagyták kihunyni a tüzet. Az Ezer 
Domb Szabad Rádiója és Televíziója 
nevű magánadó szinte megszakítás 
nélkül buzdította a „bátor hazafi” 
hutukat tuszi szomszédjaik kiirtásá-
ra. Mindezt ideológiailag alátámasz-
totta az a hetvenes évek óta terjesz-
tett összeesküvés-elmélet, amely sze-
rint a kisebbségben lévő törzs titok-
ban a hutuk megtizedelésére készül, 
hogy újból magukhoz ragadhassák a 
hatalmat. Ekkoriban a hutu háztar-
tások alig egyharmada rendelkezett 
rádióval, de a kormány 1994 tava-
szán tranzisztoros rádiókat osztott 
szét a lakosság körében. Műsorveze-
tők, sikeres énekesek és humoristák 
szórakoztatták a népet a tuszi „csó-
tányokról” szóló dalokkal, kabarék-
kal, a műsorszámok között pedig 
egyértelmű felszólítások hangzottak 
el: „Helyezzétek készenlétbe a fegy-
vereiteket! A bemondó felolvasta a 
kiirtandók nevét, címét, autóik 
rendszámát”. 

A tömeggyilkos propaganda má-
sik fő orgánuma az állami tulajdon-
ban levő Ébredj! című napilap volt, 
amelyben szintén oldalakat tett ki a 
szörnyű halállista. A Hutu Tízpa-
rancsolat című hátborzongató gyűj-
temény megtiltotta a „fajok közöt-
ti” szexuális kapcsolatot, ugyanak-
kor leszögezte, hogy tisztességes 
hutu nem érezhet szánalmat egy 
tuszival szemben. A szerzők részle-
tesen elmagyarázták, hogy minden 
gyilkosság önvédelemnek számít, 
sőt még a „célszerű fegyver”, a bo-
zótvágó-kés (a machete) „helyes” 
használatát is bemutatták. Néhány 
hónap alatt annyi machetét impor-
táltak az országba, hogy minden 
harmadik hutu férfinak jutott egy. 
És mindezt a kormány tudtával és 
segítségével. 

A  R UA N DA I  N É P I R T Á S

A RETTEGÉS  
SZÁZ NAPJA

Alig több mint húsz éve egy kis afrikai országban megtörtént az, amire a hitleri genocídium után már 

senki sem számított. Ruandában a hutu többség csaknem 1 millió embert gyilkolt le csak azért, mert 

más	népcsoporthoz	tartozott.	De	vajon	hol	keressük	ennek	a	mérhetetlen	gyelöletnek	a	gyökereit?	

A tuszi III. Mutara király III. Lipót belga királlyal  

az 1930-as évek közepén



468   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2015/15

amikor értesült az esemé-
nyekről: „Kigali ostrom 
alá került. Lövöldöznek, 

embereket tartanak rettegésben. 
Úgy vélem, az államfő halálát akar-
ják megbosszulni, de a tuszik nem 
felelősek a merényletért, amelynek 
körülményeit ki fogjuk vizsgálni.” 
Kérte, hogy az ENSZ-erők avatkoz-
zanak be az incidensbe. Alig tette le 
a kagylót, hutu harcosok rontottak 
be a kormányfői rezidenciára. A 
tuszi származású miniszterelnök 
gyermekeivel együtt menekülni 
próbált, miközben tíz belga ENSZ-
katona próbálta fedezni őket. A túl-
erő láttán azonban hamarosan meg-
adták magukat. A lázadók 
még az elnöki palota köze-

A népirtás gondolata fo-
kozatosan ragadt meg a 
hutuk fejében. Ez látszott 
ugyanis a „legjobb” megoldásnak, 
hogy a kicsi ország kevés földjén ne 
kelljen osztozkodniuk a tuszikkal. A 
népirtás kezdetén a „bozótkések rá-
diója” óránként sürgette hallgatóit: 
„Dolgozzatok gyorsabban, a sírok 
még nincsenek egészen tele! Gyertek 
barátaim, ünnepeljük a tuszik kiirtá-
sát!”. Már csak egy szikra kellett. 

1994. április 6-án Habyarimana a 
szomszédos Kenyában vett részt egy 
békekonferencián, de még aznap es-
te hazatért országába. Az elnöki 
különgép leszálláshoz készülődött a 
főváros, Kigali repterén, amikor 
egymás után két, vállról indítható 
rakéta találta el. A kis utasszállító 
tűzgolyóként csapódott a földbe, és 
összes utasa szörnyet halt. 

Máig sem tisztázott, hogy kik kö-
vették el a merényletet, de a robbanás 
után alig néhány órával már minden-
re elszánt, feldühödött hutu milicis-
ták száguldoztak katonai dzsipeken, 
és mindenkire tüzet nyitottak, akit 
ellenségnek - azaz tuszi származású-
nak - véltek. A katonák nyomában 
konyhakésekkel és kihegyezett végű 
botokkal felfegyverzett, részeg fiata-
lok nyomultak házról házra, és ki-
fosztották a halottakat. A legkegyet-
lenebb mészárosok a meggyilkolt el-
nök pártjának radikális ifjúsági tago-
zatából, az Interahamwe-ből (Együtt 
Harcolók) kerültek ki. 

Uwilingiyimana miniszterelenök-
asszony kétségbeesett telefonüzene-
tet intézett francia kollégájához, 

lében végeztek a kormányfővel és 
négy miniszterével, míg a lefegy-
verzett kéksisakosokat egy katonai 
táborba szállították. Rövid tanács-
kozás után azonban őket is agyon-
lőtték. Nem tudjuk, hogy ki harcol 
kivel, hol és miért – így jellemezte az 
országban kialakult helyzetet 
Roméo Dallaire, az ENSZ-csapatok 
kétségbeesett parancsnoka. Órák 
alatt megszületett a döntés: az összes 
kéksisakosnak el kell hagynia az or-
szágot. A vérengzést ettől kezdve 
már nem lehetett megállítani. 

Nincs kegyelem!
És az évek óta hergelt lakosság mint-
ha megőrült volna, iszonyú dühvel 
támadt egykori szomszédjaira. A ke-
vés jóérzésű hutu – akiket nem fer-
tőzött meg a gyilkos propaganda – 
választhatott, hogy önként csatlako-
zik a mészárosokhoz, vagy ők is az 
áldozatok sorsára jutnak. Azoknak, 
akik korábban a másik törzsből vá-
lasztottak házastársat maguknak, 
saját kezűleg kellett végezniük a 
párjukkal és a gyerekeivel. 

Az öldöklést helyi szinten a polgár-
mesterek szervezték. Az emberek 
reggelente a falu főterén gyülekez-
tek, ahol kiosztották nekik a 
machetéket, és innen – mintha csak 
munkába indulnának – széledtek 
szét „tuszi vadászatra”. A szerencsét-
lenek a közeli mocsarakban és er-

dőkben próbáltak elbújni, 
de gyilkosaik mindenhol a 

A hutu Juvénal 

Habyarimana 1980-ban

Temetetlen holtak
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nyomukban voltak, és úgy vágták le 
őket, mint a baromfikat. Később 
egy gyilkos így vallott: „Reggel ki-
lenc óra körül gyülekeztünk. Va-
dásztunk 11-ig. Akkor egy kis pihe-
nő. Délután visszajöttünk, és foly-
tattuk 4–ig. Szabadnapot nem kap-
tunk még vasárnap sem”. 

A nap végén olyan mértékben ré-
szesültek az áldozatok javaiból, 
amennyit sikerült megölniük. Ezért 
a halottakat el sem temették. Senki-
nek sem kegyelmeztek: a nők sze-
méremtestébe karókat döftek, a ter-
hes asszonyok hasából kivágták 
gyermekeiket. Áldozataik kezdet-
ben még könyörögtek az életükért, 
később azonban már némán várták a 
halálos csapást. 

Még az addig köztiszteletnek örven-
dő értelmiségiek sem tudták kivonni 
magukat a borzalmakból. Egy őrjön-
gő iskolaigazgató az összes tanárt és 
tanulót beterelte az egyik osztályte-
rembe, majd rájuk parancsolt, hogy a 
hutu törzsbeliek lépjenek ki a sorból. A 
többieket bezárta, aztán saját kezűleg 
gyújtotta rájuk az épületet. 

Az öldöklés a katolikus egyházat 
sem kerülhette el. Sokan menekül-
tek a templomokba abban a remény-
ben, hogy ott védelmet találnak, de 
csalódniuk kellett. Kivumu katoli-
kus templomában 3000 tuszi kere-
sett menedéket, de buldózerekkel 
rombolták le az épületet. A mene-
külni próbáló embereket késekkel, 
baltákkal, botokkal mészárolták le. 
Kigaliban a Szent Család-templom 
plébánosát élve egy latrinába hajítot-
ták. Egy mindenki által tisztelt idős 
papot fejjel lefelé egy termeszvárba 
temettek. 

Vérvörös folyó
A hutuk rémuralma pontosan 100 
napig tartott. Ruanda határfolyóján 
megcsonkított és felpuffadt holttes-
tek ezrei csorogtak le a Viktória-tó-
ig. Végül július 4-én a jórészt mene-
kült tuszikból verbuválódott Ruan-
dai Hazafias Front benyomult az or-
szágba és véget vetett az öldöklésnek. 
A szomorú mérleg: 937 000 áldozat, 
az ország tuszi lakosságának mint-
egy 80%-a. Ezt követően a várható 
bosszú elől mintegy 1,5 millió hutu 
menekült a szomszédos államokba, 
ahol zsúfolt menekülttáborokban 
tengették nyomorúságos életüket. 

A későbbi népirtást megakadá-
lyozandó, rendelet született arról, 
hogy a személyigazolványokból ki 
kell törölni a törzsi hovatartozást, 
de a tettesek így sem kerülhették 
el a felelősségre vonást. Az ENSZ 
– amely joggal érezhetett lelkiis-
mert-furdalást amiatt, hogy soká-
ig tétlenül szemlélte az öldöklést – 
egy 1948-as határozata alapján a 
tanzániai Arushában Nemzetközi 
Büntető Törvényszéket állított fel 
a népirtásra felbujtó legfőbb tiszt-
viselők elítélésére. A tárgyalási 
jegyzőkönyvekben rögzített val-
lomások alapján olyan borzal-
makra derült fény, amelyek még a 
sokat tapasztalt nemzetközi bírá-
kat is megrendítették. A 
videófelvételek – amelyeket sok 
esetben maguk az elkövetők ké-
szítettek – szörnyűséges jelenete-
ket rögzítettek: eksztázisba esett 
gyilkosok áldozataik vérében lej-
tettek győzelmi táncot. 

1995 májusában elfogatási paran-
csot adtak ki a hutu Théoneste Ba-
ga so ra ezredes ellen, mert feltételez-
ték, hogy ő adott parancsot Ha by-
arimana elnök repülőgépének lelö-
vésére. Ezzel akart ugyanis ürügyet 
teremteni a tuszik elleni irtóhadjárat 
megkezdéséhez. A felbujtásban vét-
kes kormánytagokra is sort kerítet-
tek. Jean de Dieu Kambanda volt 
felsőoktatási, kutatási és kulturális 
minisztert az ellene felhozott vád-
pontok közül népirtásban és emberi-
esség elleni bűnök elkövetésében ta-

lálták bűnösnek. Ennél is elborzasz-
tóbb, hogy a katonák állítólag az 
egykori család- és nőügyi miniszter-
asszony, Paulina Nyi ra ma suhukó 
parancsára erőszakolták meg a tuszi 
nemzetiségű lányokat, asszonyokat. 
Dr. Clement Kayi she ma tartományi 
kormányzó a vád szerint menedéket 
kínált az üldözötteknek egy stadion-
ban, ahol aztán maga is részt vett az 
áldozatok kínzásában és kivégzésé-
ben. Legalább 15 000 ember meg-
gyilkolásában találták bűnösnek. Az 
Ébredj! című lap főszerkesztője, és a 
„gyűlölet rádiójának” igazgatója, 
Ferdinand Na hi ma na is a nemzet-
közi bíróság elé került. A kiváló tör-
ténész doktori disszertációját a Sor-
bonne-on védte meg a nyolcvanas 
években. 

Sokan mégis bírálják ezt a joggya-
korlatot, ugyanis míg a legfőbb bű-
nösök a nemzetközi bíróság ítélete 
alapján maximálisan életfogytiglan-
ra számíthatnak, addig az egyszerű 
embereket hazájukban állítják bíró-
ság elé. Az úgynevezett Gacaca-
törvénykezés során a családtagok, 
vagy egy adott faluközösség tagjai 
összegyűlnek egy nagy fa alatt, és 
szemtanúk meghallgatásával ítél-
keznek a bűnösök felett. Máig több 
mint 600 vádlottat ítéltek halálra, és 
többüket ki is végezték – mégpedig 
nyilvánosan. Az idő azonban lassan-
ként begyógyítja a sebeket és az ezer 
dombon hutuk és tuszik újra együtt 
munkálkodnak a földeken. 

HEGEDÜS PÉTER

Ruandai gyerekek a genocídium 20. évfordulóján tartott megemlékezésen, 2014
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Az őssejtterápia a jövő gyógyítá-
sának egyik nagy ígérete, ami 
mérföldes léptekkel halad afelé, 

hogy napi valóság legyen. Az új klini-
kai megoldásokat célba vevő kutatások 
két irányból közelítenek. Az egyik út, 
hogy testi sejtből – leginkább bőrsejtből 
– programozzanak vissza pluripotens 
őssejteket. A visszaprogramozás ma 
már lehetséges, ám még nem rutinszerű 
feladat. Ugyanis a folyamat nem túl ha-
tékony, ezer sejtből mindössze egyetlen-
egy pluripotens őssejt keletkezik, a töb-
bi – valamilyen ma még világosan nem 
látható ok miatt – megreked az átala-
kulás egy bizonyos szintjén. 

A nagyobb mennyiség előállításához 
közelebb vihetnek a Torontóban kutató 
Nagy András által leírt F-típusú 
pluripotens őssejtek (az elnevezés a 
bolyhos jelentésű fuzzy szóból ered, és a 
sejt külsejére utal), amelyek nagyszámú 
keletkezését a testi sejtek pluripotens ős-
sejtté történő visszaprogramozásának 
folyamatában, annak egyik állomása-
ként figyelték meg a kutatók. Mivel 
ebből a típusú őssejtből a visszaprogra-
mozás során sokkal több keletkezik, 
mint embrionális vagy epiblaszt őssejt-
ből, és a sejtterápiák elindításához nél-
külözhetetlen a nagy mennyiség, az 
F-őssejtek potenciális forrást jelenthet-

IMMUNSEJTEK KULCSGÉNJEIT AZONOSÍTOTTÁK DEBRECENBEN

nek több betegség, köztük az I. típu-
sú diabétesz gyógyításához. Ám ah-
hoz, hogy klinikai alkalmazásuk 
szóba jöhessen, többek között tisz-
tázni kell, keletkeznek-e F-őssejtek 
emberi testi sejtek visszaprogramo-
zásakor is, illetve kizárható-e az 
F-őssejtek tumorrá alakulása. (Nagy 
András 2014 decemberében publi-
kálta eredményeit a Nature hasábja-
in. A kutatásokról az Élet és Tudo-
mány is hírt adott 2015/6. számában).

A másik út ahhoz, hogy nagyszámú 
terápiás felhasználásra alkalmas sejt 
jöjjön létre a preimplantációs embrió-
kezdeményből származó 
úgynevezett embrionális 
őssejtek funkcióval rendel-
kező, érett sejtekké alakítá-
sa. Ehhez az embrionális 
őssejtek azért lehetnek 
megfelelő források, mert 
plu ri po ten sek, vagyis csak-
nem mindenfajta sejttípussá 
át tudnak alakulni, illetve 
szinte korlátlan osztódási 
képességgel rendelkeznek, 
így segítségükkel nagy 
mennyiségű homogén sejt-
csoportot lehet létrehozni. 

A Debreceni Egyetem 
Biokémiai és Molekuláris 

Biológiai Intézetében erről az oldalról, 
vagyis az embrionális pluripotens őssej-
tek irányából közelítik meg a problé-
mát. Szatmári István kutatócsoportjá-
nak tagjai egerek embrionális őssejtjei-
ből differenciáltak immunválasz bein-
dításáért felelős antigén prezentáló 
sejteket – úgynevezett dendritikus sej-
teket – és ezeket összehasonlították fel-
nőtt egerek csontvelőjéből származó 
dendritikus sejtekkel, illetve elő-
alakjaikkal. A vizsgálatokat húsz kulcs-
génre végezték el, és azt tapasztalták, 
hogy a mesterségesen létrehozott 
dendritikus sejtekből három mestergén 

FELJAVÍTANDÓ 
MESTERSÉGES PSSEJTEK?

Az	embrionális	WssejtekbWl	mesterségesen	
elWállított	 immunsejtekbWl	 minimálisan	
három	olyan	mestergén	hiányzik,	ami	a	fel-
nWtt	immunsejtekben	megtalálható	–	erre	a	
megállapításra	jutott	Szatmári	István	kuta-

tócsoportja	 a	 Debreceni	 Egyetemen.	 A	
kutatók	úgy	vélik,	e	kulcsgének	Wssejtekbe	
történW	 bejuttatásával	 az	 immunrendszeri	
tumorokat	célba	vevW	sejtterápia	a	jövWben	

eredményesebb	lehet.

Embrionális Qssejtek (FORRÁS: Wikipédia)
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génaktiváció lényege, hogy egy adott 
gént tetszőlegesen ki vagy be lehet 
kapcsolni. A most felfedezett három 
gén aktivációja, ha túljut az állatkísér-
letes és klinikai fázisokon, a későbbi-
ekben az an ti tu mor-terápiában lehet 
hasznos elem. Ennél ugyanis az a cél, 
hogy az immunrendszer hatékonyab-
ban tudja felvenni a harcot a daganat-
sejtekkel szemben. 

A debreceni kutatók által vizsgált 
dendritikus sejt nem vesz ugyan köz-
vetlenül részt a tumorsejt elpusztításá-
ban, ám szerepe mégis nélkülözhetet-
len, mert edukálja, megtanítja a T-sej-
teket az antigén felismerésére. A 
dendritikus sejt feladata ugyanis az, 
hogy a végrehajtó sejtek számára 
tumorellenes, illetve vírusspecifikus 
antigéneket dolgozzanak fel és pre-
zentáljanak, mintegy munkára szólít-
va fel ezzel a végrehajtásért – vagyis az 
ellenség elpusztításáért – felelős T-sejte-
ket.

A dendritikus sejtek az immunrend-
szernek nem a veleszületett, hanem a 
szerzett alrendszerét aktiválják, ezért 
van kulcsszerepük azoknak a gének-
nek, amelyek a felnőtt szervezetet jel-
lemzik. A szerzett immunitás magában 
foglalja például a B-sejtek működését, 
amelyek antitesteket termelnek, és 
amelyek neutralizálják, kicsapják, mű-
ködésképtelenné teszik a különböző 
kórokozóknak bizonyos fehérjéit. És lé-
tezik a sejtes immunitás is, az ehhez tar-
tozó sejtek pedig célzottan pusztítják el 
a tumorsejteket, vagy vírussal fertőzött 
sejteket, ezek pedig a T-sejtek. Ahhoz, 
hogy az antitesttermelő sejtek, a T- és 

B-sejtek aktiválódjanak, szükség van 
antigén-prezentációra, és ebben a 
dendritikus sejteknek nélkülözhetetlen 
szerepük van. 

A kutatócsoport most részben azt 
vizsgálja, milyen kapcsolatban állnak a 
többi sejttel ezek az őssejtből differenci-
álási és génsebészeti finomhangoláson 
átesett dendritikus sejtek, részben pedig 
azt, hogy milyen mértékű antigén-pre-
zentáló képességgel rendelkeznek. Eh-
hez az átprogramozott sejteket külön-
böző T-sejt típusokkal próbálják 
együtt  tenyészteni. Eközben meg kí-
vánják vizsgálni, hogyan változik meg 
a citokin-termelésük, sejtosztódásuk, 
aktiválhatóságuk. A következő lépés 
pedig az in vivo kísérletek beindítása 
lehet. Vagyis sejttenyészetek után élő 
szervezetben – elsőként egerekben – is 
meg kell nézni, mennyire funkcióké-
pesek a differenciált és feljavított 
dendritikus sejtek. 

DOMBI MARGIT

– az IRF4, a Spi-B, a RUNX3 – telje-
sen inaktív állapotban van. A mestergé-
nek vagy kulcsgének a genetikai kód 
átírásáért felelős transzkripciós fakto-
rok, meglétük nélkülözhetetlen a sejt 
megfelelő működését lehetővé tevő 
gén ex presszió hoz. Amikor pedig az ál-
taluk azonosított, felnőtt immunsejtek-
be aktív géneket visszajuttattak az 
embrionális őssejt eredetű immunsej-
tekbe, azt tapasztalták, hogy e transz-
kripciós faktorok visszakapcsolásával az 
őssejtből létrehozott dendritikus sejtek 
immunológiai tulajdonságai javultak, 
és olyan sejtfelszíni markerek is megje-
lentek rajtuk, amik a felnőtt szervezet-
ből származó immunsejtekre jellemző-
ek. Emiatt a kutatók azt feltételezik, 
hogy az embrionális őssejtből származó 
immunsejtek működésének alacsony 
szintje szorosan összefügg ezeknek a 
géntermékeknek a hiányával. 

Ha a sejtek a normál fejlődési útvona-
lat járnák be, az őssejtekből természetes 
úton kialakulnának a most azonosított 
mestergéneket hordozó dendritikus sej-
tek is. Ám jelenleg a kutatók nem tud-
nak olyan arányban, koncentrációban 
hormonokat, citokineket, sejt-sejt kap-
csolatokat mesterségesen biztosítani, 
mint amilyenek in vivo jelen vannak. 
Ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy bizo-
nyos gének nem kerülnek aktív álla-
potba, transzkripciós faktoruk hiány-
zik, vagy sokkal alacsonyabb szinten 
aktív.

Szatmári István korábban az Egye-
sült Államokban Michael Kyba labora-
tóriumában (Minnesotai Állami 
Egyetem) vett részt egy olyan kutató-
csoport munkájában, amelyik a génin-
dukáló rendszert kidolgozta. A génse-
bészettel létrehozott tet ra cikl in függő 

Egér embrionális Qssejtje

Sejttenyészet

400 m
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Harmadik osztályos feladatok
1. A hegyi troll drágaköveket gyűjt. Az a vágya, hogy 
háromszor annyi köve legyen, mint amennyi most van. 
Ehhez még 18 drágakövet kell találnia. Hány drágaköve 
van most a trollnak?
2. A Mágikus Postahivatal bagolyházában háromféle 
bagoly lakik: fülesbagoly, macskabagoly és hóbagoly. 
Vasárnap a baglyok nagy része úton volt, a kézbesítéssel 
volt elfoglalva. Tamás és Anna bementek a bagolyházba 
és körülnéztek. Tamás megállapította, hogy a bagoly-
házban két kivétellel minden bagoly fülesbagoly. Anna 
hozzátette, hogy két kivétellel minden bagoly macska-
bagoly. Hány bagoly lehetett akkor éppen a bagolyház-
ban a különböző fajokból?

Negyedik osztályos feladatok
1. Egy összejövetelen 30 gyerek vett részt. Akárhogy 
választunk 12 gyereket, van köztük legalább egy fiú. 
Akárhogy választunk 20 gyereket, van köztük legalább 
egy lány. Hány fiú és hány lány volt az összejövetelen?
2. Emma és Rozi a lovagok és lókötők szigetének lakói. 
Egyikük lovag, másikuk lókötő. A lovagok mindig iga-
zat mondanak, a lókötők mindig hazudnak. Emma azt 
állította, hogy 2 rubin drágább, mint 3 zafír. Rozi azt 
mondta, hogy 3 rubin drágább, mint 4 zafír. Igaz-e, 
hogy 12 rubin drágább, mint 18 zafír?

Ötödik osztályos feladatok
1.  Egy osztási műveletben az osztandó és az osztó össze-
ge 2289. A hányados 17, a maradék 111. Határozd meg 
az osztandót és az osztót! 
2.  Domi néhány gyümölcs súlyát hasonlította össze egy 
mérlegen. 2 alma egyensúlyt tartott 3 körtével, 1 barack 
pedig 3 szilvával. Ha az egyik serpenyőbe egy fél diny-
nyét, a másikba 15 körtét, 4 almát és 6 szilvát tett, akkor 
a mérleg egyensúlyban volt. Ehhez hasonlóan egy egész 
dinnye 40 barackkal és 10 almával tartott egyensúlyt. 
Hány barack súlya egyezett meg 3 körte súlyával? (Fel-
tételezzük, hogy az egynemű gyümölcsök darabonkénti 
súlya egyenlő.)

Hatodik osztályos feladatok
1. 2013-ban a Kalmár László Matematika Verseny har- a Kalmár László Matematika Verseny har-
madik (országos) fordulójába a második (megyei) fordu-
ló részt vevő inek 3/40-ed része jutott be. Ezeknek pon-

T I T  K A L M Á R  L Á S Z L Ó  M AT E M AT I K A  V E R S E N Y

GYAKORLÓFELADATOK
A	 Tudományos	 IsmeretterjesztW	 Társulat	 a	 2015-ös	 tanévre	 is	 meghirdeti	 a	 TIT	 Kalmár	 László	
Matematika	Versenyt.	Ez	Magyarország	legrégebbi	iskolai	matematikaversenye	–	immár	negyvenne-
gyedszer	rendezik	meg.	FWvédnöke	Lovász	László,	a	Magyar	Tudományos	Akadémia	elnöke.	Lapunk	
azzal	segíti	a	nagysikere	versenyre	való	felkészülést,	hogy	gyakorló	feladatként	közlünk	néhányat	az	

elWzW	évi	országos	döntW	feladataiból.	Ezek	megoldását	honlapunkon	tesszük	majd	közzé.

tosan a 2/9-ed része nyert a döntőben (harmadik fordu-
ló) díjat vagy oklevelet. Egy első, egy második és két 
harmadik díjat osztottak ki. Ezeken kívül négy további 
tanuló kapott oklevelet egy-egy feladat kiemelkedő 
megoldásáért. Hányan vettek részt a verseny második 
fordulójában?
2. A következő feladatban egyforma betűk egyforma 
számjegyeket jelölnek, különböző betűk különbözőket. 
A -ok (téglalapok) a négy alapművelet jelét helyettesí-
tik. Tehát az egyik feladat összeadás, egy másik kivonás, 
egy harmadik szorzás, egy negyedik osztás. Melyik betű 
melyik számjegyet jelenti, illetve az egyes feladatokban 
milyen műveleti jelet kell beírni ahhoz, hogy helyes mű-
veleteket kapjunk?

( ) ( )1 2aab c adde ccc f fff= =

( ) ( )3 4adde c ccc fff g fhd= =

Hetedik osztályos feladatok
1. Az Edison háza előtti kertkaput nehéz volt kinyitni, 
ezért az egyik barátja rászólt: „Igazán megjavíttathatnád 
már a kapudat, ez nem illik egy ilyen technikai zsenihez, 
mint te vagy”. Mire Edison: „A kapumat értelmesen ter-
veztem meg. Rákötöttem a ciszternára (vízgyűjtő meden-
ce), s mindenki, aki betér hozzám, 20 liter vizet pumpál a 
ciszternámba.” Később Edison a 20 literes edényről áttért 
egy 25 literesre, de ekkor elegendő volt 12-vel kevesebb lá-
togató a ciszterna megtöltéséhez. Hány literes a ciszterna? 
Hány látogató kellett eredetileg a megtöltéséhez?
2. Ha a Nyíregyházi Vadaspark Totó nevű kétpúpú te-
véje nagyon szomjas, akkor a testtömegének 84%-a víz. 
Itatás után 800 kg-ot nyom, s ekkor testtömegének 
85%-a lesz víz. Hány kilogrammos Totó, ha szomjas?

Nyolcadik osztályos feladatok
1. A 2014-et felírtuk három természetes szám összege-
ként úgy, hogy ha az első számot elosztjuk a második-
kal, akkor hányadosként és maradékként is 8-at kapunk. 
Ha pedig a harmadik számot osztjuk az elsővel, akkor a 
hányados 6, a maradék pedig 20. Mivel egyenlő ez a há-
rom természetes szám?
2. Legyenek x és y egész számok, továbbá x ≥ 0. Hány 
olyan egész számokból álló (x; y)számpár van, amely ki-
elégíti a 2x2 - 2xy + y2 = 289  egyenletet?



Változó együttélési formák

Magyarországon az 1800-as évek vé-
gén a népesség 64%-a házasságban 
élt. Ez az arány alig változott a rend-
szerváltozás idejéig – 1990-ben is 61% 
volt –, a 2011-es népszámlálás idejére 
azonban ez a szám 44%-ra csökkent. 
2014-ben 43% volt. Az 1990–2011-es 
időszakban az élettársi kapcsolatban 
élők aránya 3-ról 11%-ra emelkedett. 
A legalább 15 éves népesség körében 
először 2004-ben szűnt meg a házas-
ságban élők dominanciája. Az utolsó 
népszámlálás (2011) adatai szerint az 
életközösség hivatalossá tételét 
legnagyobb arányban a termékeny 
korosztály utasítja el, aminek az a következménye, hogy 
egyre több gyermek jön világra élettársi kapcsolatban.

A párkapcsolati szokások változása Európa-szerte 
megfigyelhető, de a folyamat jóval korábban elindult a 
hazainál, és még napjainkban is jelentős térbeli különb-
ségek jellemzik. 1990-ben, amikor Magyarországon a 
gyermekeknek még csak 13%-a született együttélés 
gyümölcseként, a skandináv országok többségében már 
fele (Izland 55%, Svédország 47%, Dánia 46%), de Fran-
ciaországban és Szlovéniában is háromtizede. Azóta óri-
ási változások zajlottak le, különösen néhány rendszer-
váltó országnál volt ez látványos: Bulgáriában 45, Cseh-
országban és Szlovéniában több mint 30 százalékponttal 
emelkedett azoknak a pároknak az aránya, akik nem 
feltétlenül házassági kötelékben képzelik el a családalapí-
tást. Jelenleg Izlandon (66%), Észtországban (58%), Szlo-
véniában, Bulgáriában és Franciaországban a legmaga-

sabb (57%) a házasságon kívüli születések aránya. Ma-
gyarországon 2014-ben 6,2%-kal emelkedett a házassá-
gon kívül világra jött gyermekek száma. Ez a közel 2550 
fős többletszületés az összes többletszületés 91%-át jelen-
tette. Kimondható, hogy a demográfiában a házassági 
mozgalom vizsgálata a múlthoz képest fokozatosan ve-
szít jelentőségéből.

A Magyar lelkiállapot-vizsgálat (2013) eredményei sze-
rint a megkérdezett magyar fiatalok szeretnének házas-
ságban élni, és tudatosan készülnek a gyermekvállalásra. 
Az előző vizsgálatokhoz képest folyamatosan növekszik 
azonban azoknak az aránya, akik a házasságon és az 
élettársi kapcsolaton belüli gyermeknevelést is teljes 
mértékben egyenrangúnak tekintik. A gyermekvállalás 
előtti házasságkötést fontosnak tartotta a megkérdezet-
tek 32%-a, 68%-uk szerint azonban ennek nincs jelentő-
sége. A megkérdezettek leginkább azzal a két állítással 

értettek egyet, hogy „A fiataloknak először a sa-
ját megélhetéséről kell gondoskodniuk, meg kell tud-
ni önállóan állniuk a saját lábukon, mielőtt gyerme-
ket vállalnának”, valamint „Mindenkinek a ma-
gánügye, hogy hány gyereket vállal”. A felmérés 
gyermekes szülőket vizsgáló eredményei sze-
rint 2013-ban már nem volt különbség a há-
zassági és az élettársi kapcsolatból született 
gyermekek aránya között. A szerzők szerint a 
gyermekvállalási hajlandóságot nem elsősor-
ban az együttélési forma, sokkal inkább a csa-
ládi munkamegosztás, valamint a nők munka-
erőpiacra való visszatérésének biztosítása befo-
lyásolja. 

JÁVORSZKYNÉ NAGY ANIKÓ

ADATOK ÉS TÉNYEK
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Világító gombák titka 

Több mint 2000 évvel ezelőtt Arisz-
totelész írta le elsőként, hogy bizo-

nyos gombák sejtelmes fénnyel világí-
tanak a sötétben. Feltette a kérdést: 
miért? Kutatók már régebb óta gyaní-
tották, hogy a zölden derengő fény a 
rovarok odavonzásával a gombák spó-
ráinak terjedését, tehát a gombák sza-
porodását segítheti elő, s most egy ku-
tatócsoportnak – mint arról a Current 
Biologyban megjelent tanulmányuk-
ban beszámolnak – sikerült ezt kísérle-
tekkel is bizonyítani. Vizsgálataik ki-
mutatták, hogy a gombák bio lu mi-
nesz cen ciá ját a belső biológiai óra (a 
napszakok váltakozásához igazodó 
cirkadián ritmus) vezérli: valójában ez a 
felismerés vezette a kutatókat annak 
nyomára, hogy a jelenség mögött vala-
milyen „hasznos” célt keressenek. 

Az élőlények között számos példát 
találunk a fénykeltés jelenségére. A 
bio lumineszkáló szervezetek között a 
gombák egy viszonylag ritka, és mű-
ködésük mechanizmusát illetően ke-
véssé ismert csoportot alkottak: több 
mint 100 ezer leírt fajukból mindössze 
71 képes a fényt előállító biokémiai fo-
lyamatra, amelyhez oxigénre és ener-

felszínén viszonylag sok por rakódik 
le a Nap felé száguldó üstökösökből. 
Pedig számos üstökös a Naphoz kö-
zeledve kezd széthasadozni, s az eköz-
ben kiszabaduló porszemcsék mintegy 
25 százalékban szenet tartalmaznak, 
amelynek egy számottevő része a 
Merkúrra hullhat le. A kutatók most 
modellszámítást végeztek, amelyben a 
Merkúrt érő mikrometeorit-bombázás 
ismert fluxusát is figye-
lembe véve sikerült meg-
becsülni, hogy a bolygó 
felszíni rétegében 3-6 szá-

Üstökösporból 
Merkúr-bevonat 

A Merkúr feltűnően sötét, fényt alig 
visszaverő felszínének rejtélye rég-

óta foglalkoztatja a csillagászokat. 
Most egy kutatócsoport új magyará-
zattal állt elő: a Nature Geoscience-ben 
megjelent cikkükben azt elemzik, 
hogy a bolygó közelében elhaladó üstö-
kösöktől származó szénpor évmilliár-
dok alatt hogyan vonhatta be fekete 
„festékként” a Merkúr felszínét. 

A légkör nélküli égitestek – ami-
lyen például Holdunk is – felszínét 
általában a napszél részecskéinek és a 
mikrometeoritok folyamatos bombá-
zásának hatására kiváló nanoméretű 
vasszemcsék teszik sötétebbé, ám a 
Merkúr felszínének spektrális elemzése 
annyira keveset mutatott ki ezekből az 
összetevőkből, hogy az nem elegendő 
ehhez a magyarázathoz. 

A korábbi kutatások azonban eddig 
nem vették számításba, hogy a bolygó 

zalék közötti mennyiségben lehet ebből 
a forrásból származó szén. 

A következő lépésben azt vizsgálták, 
milyen mértékben tehetik sötétebbé a 
felszínt az így becsapódó szénszemcsék. 
A kutatók ezt kísérletileg szimulálták 
a NASA Ames-kutatóközpontjának 
kísérleti ágyújával: az üstökös szer-
ves anyagát a lövedékekben cukorral 
imitálták, a céltárgyat pedig a holdi 

giára van szükség. Sokáig úgy vélték, 
ez a fénytermelés állandó, éjjel-nappal 
működő folyamat, amely az anyagcsere 
egy különleges, bár energiában megle-
hetősen „költséges” mellékterméke. A 
nappalok és éjszakák váltakozásához 
való szigorú igazodás felfedezése azon-
ban új irányba terelte a kutatást.

A Jay Dunlap, a Dartmouth-i Egye-
tem genetikus-biokémikus professzora, 
és Cassius Vinicius Stevani, a São Pau-
lói Egyetem biokémikus professzora 
vezette kutatócsoport az egyik legna-
gyobb méretű és legfényesebben lumi-

neszkáló gombafaj, a Neonothopanus 
gardneri viselkedését vizsgálta. A bra-
zíliai kókuszpálma-erdőkben honos, 
a pálmafák tövében élő (a helyiek által 
a kókusz virágának is nevezett) világító 
gombát még 1840-ben fedezte fel egy 
brit botanikus, George Gardner. Ezt kö-
vetően több mint egy évszázadig szem 
elől vesztették, s csupán 2005-ben fe-
dezték fel újra, s ezt követően kezdték 
közelebbről tanulmányozni.

Amikor Dunlap, Stevani és munka-
társaik felfedezték, hogy a gomba lu-
mineszkálása a cirkadián ritmushoz iga-

A felszínbe becsapódó 

mikrolövedékek kevésbé teszik 

sötétté a minta a felszínét, ha a 

lövedék nem tartalmaz szerves 

anyagot (balra fent), mintha 

tartalmaz (jobbra fent). Az alsó 

sorban a fenti minták egy-egy 

pásztázó elektronmikroszkóppal 

felnagyított részlete látható. 

KÉP: NASA/AMES

N. gardneri világító gombák 
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bazalthoz hasonló anyagból formálták 
meg (mivel az eleve sötét, és őket a be-
csapódás hatására elégő cukorból fel-
szabaduló szénnek ezt elmélyítő hatása 
érdekelte).

A Peter Schultz, a Brown Egyetem 
geológusprofesszora vezette kísérletek 
eredménye azt mutatta, hogy a cél-
tárgynak az ütközés során megolvadt 
anyagába mélyen beágyazódtak az üt-
közésben keletkező szénszemcsék, s en-
nek következtében a felszín fényvisz-
szaverő képessége 5 százalék alá csök-
kent – ez nagyjából megfelel a Merkúr 
legsötétebb részein észlelt reflexiónak. 
Másik fontos eredménye a kísérletnek, 
hogy a mintákban az ütközésre utaló 
jellegzetes spektrális nyomok nem vol-
tak kimutathatók, vagyis a folyamat 
hatása mintegy „láthatatlan festék-
ként” vonta be a minták felszínét. 

„Mindezek alapján úgy véljük, ezt a le-
hetőséget mindenképpen érdemes célzottan 
megvizsgálni a Merkúr esetében” – össze-
gezte Schultz. (ScienceDaily)

zodik, s az ehhez szükséges energiával 
mintegy „takarékoskodva” csupán sö-
tétben „kapcsol be”, rögtön felerősödött 
bennük az a régebbi gyanú, hogy a zöld 
fény valamilyen különleges célt szolgál-
hat. Kézenfekvő volt a rovarok oda-
csalogatására gondolni. Akrilgyantából 
belülről LED-fénnyel kivilágítható, s 
kívülről ragadós anyaggal bevont mű-
gombákat készítettek, s azokat kihelyez-
ték olyan erdőkbe, ahol az N. gardneri is 
honos. A gombák egy részében bekap-
csolták a LED-eket, míg egy másik cso-
portjukban nem. Az eredmény magáért 
beszélt: a kivilágított akrilgombák raga-
dós felszínén sokkal több különféle rovar 
esett csapdába, mint a kivilágítatlanul 
maradt műgombákon. 

Mint azt Dunlap (aki egyebek kö-
zött a cirkadián ritmusokhoz kapcso-
lódó gének kutatásának egyik szakte-
kintélye) elmondta, a továbbiakban a 
biolumineszcencia cirkadián szabályo-
zásában érintett géneket szeretnék be-
azonosítani, továbbá infravörös kame-
rákkal kívánják közelebbről nyomon 
követni az N. gardneri és a rovarok 
közti kölcsönhatásokat, nevezetesen 
utóbbiaknak a gomba szaporodásában 
és terjedésében játszott szerepét. Utóbbi 
azért is fontos, mert a gombák az erdők 
ökorendszerében meghatározó szerepet 
töltenek be a cellulóz lebontásában, s 
ezen keresztül a földi szén-ciklusban. 

(EurekAlert!)

Egy magyar demokrata 

SZ entágothai János, a világhí-
rű anatómus tevékeny sze-

repet vállalt a magyar közéletben; 
levelezésein és nyilatkozatain ke-
resztül korrajzot kaphatunk a XX. 
század utolsó évtizedeiről. Veje, 
Réthelyi Miklós gyűjtötte egybe kéz-
iratait, levelezéseit, majd válogatta, 
fésülte össze azokat informatív, sok-
oldalú kötetté. 

A Holokauszt Emlékközpont  
kiadásában megjelent könyvet 
Szentágothai egykori tanítványa, 
majd az MTA és a TIT vezető szé-
kében is követője, Vizi E. Szilveszter 
mutatta be a Páva utcai Holokauszt 
Emlékközpontban: „Világhírű tudós és 
lenyűgöző értelmiségi volt, aki felfedezé-
seivel megváltoztatta az emberi agy mű-
ködésével foglalkozó szakemberek gon-

dolkodását és teljesen új korszakot nyitott 
meg az agykéreg kutatás során. Olyan 
tudós volt, akinél a megértés igénye páro-
sult a megértetés kötelességével.”

Sosem utasított vissza nyilatkoza-
tot, és szinte minden hozzá érkező 
levelet részletes válaszra méltatott. 
Meg akarta osztani a gondolatait, 
véleményét. Külföldön élő tudós 
kollégáival folytatott személyes 
hangvételű, őszinte levelezéséből 
az ő szemüvegén keresztül ismer-
hetjük meg a kor eseményeit. 12 
hozzáírt és 51 általa írt levelet tar-
talmaz a kötet.

Tartotta a kapcsolatot többek között 
egykori iskolatársával, a Németország-
ba költözött Szilágyi Dénessel, illetve a 
Stockholmban dolgozó Klein György-
gyel. A New Yorkban élő Pasik-házas-
párral tudományosan is együttműkö-
dött, de egészen bizalmas, személyes 
jellegű témákról is váltott levelet Pedro 
és Tauba Pasikkal. Az antiszemitizmus 

elleni küzdelmében tartotta a kap-
csolatot Steven Roth-tal, a gyön-
gyösi származású angol ügyvéd-
del, a londoni székhelyű Institute 
of Jewish Affairs igazgatójával, és 
Jon Mendelsohn-nal, az Interpar-
lamentáris Tanács az Antiszemitiz-
mus Ellen igazgatójával is. 

Mivel 77 éves korától, 1985-től 
1994-ig országgyűlési képviselő 
volt, sokat írt az akkori politika 
megítéléséről. Szót emelt például 
a bős-nagymarosi vízlépcső meg-
valósítása ellen, melynek esetleges 
felépítését egy fél Erdély elveszté-
sével azonos mértékű katasztrófá-
nak tartotta. Keresztényként sokat 
gondolkodott a vallás és a tudo-
mány kapcsolatáról, és a vallásos 
ember erkölcsi kötelezettségeiről. 

Idős kutatóként is fáradhatat-
lanul kitartott elvei, meggyő-
ződései mellett, bár a szenzáci-
ót kergető sajtó vele sem volt 
kíméletes: több olyan esetről is 

olvashatunk a könyvben, amikor 
józan, szilárd értékítéletét kifor-
gatva, önmagának ellentmondó 
állításokkal hozták kapcsolatba a 
nevét. Miután visszavonult a poli-
tikai élettől, tudományos ismeret-
terjesztő munkáját folytatta. Ön-
életrajzában így írt magáról: „Éle-
tem fő célkitűzése és törekvése csak az 
volt, jó agykutatónak, a XX. század 
végi értelemben kultúrembernek és a 
történelmi körülményeink között tisz-
tességesnek, de mindenekfelett keresz-
ténynek maradni”. 

T. M.

Vizi E. Szilveszter, 

háttérben Szentágothai János 

(FORRÁS: HOLOKAUSZT EMLÉKKÖZPONT)
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Ultrahanggal  
az Alzheimer-kór ellen

Az ultrahangnak számos egészség-
ügyi alkalmazása van a magzat 

méhen belüli fejlődésének vizsgála-
tától kezdve a vesekövek szétrob-
bantásáig. Kanadai és ausztrál kuta-
tók szerint az Alzheimer-kór kezelé-
sében is szerepe lehet az ultrahangos 
módszereknek.

Az új módszer első klinikai tesztjei 
már lezajlottak, a kutatók agyda-
ganatos egerek memóriazavarának 
kezelésére és kognitív funkcióinak 
visszaállítására alkalmaztak mik-
roszkopikus méretű buborékokat, 
amelyek az ultrahang segítségével 
képesek voltak átjutni a vér-agy 
gáton. Todd Mainprize idegsebész 
szerint a vér-agy gáton előidézett 
átmeneti „szivárgás” aktiválhat-
ja az immunrendszer azon elemeit, 

amelyek felvehetik a 
harcot a béta-amiloid 
nevű fehérjével, amely 
az idegsejtekre néz-
ve toxikus. (A béta-
amiloid plakkok for-
májában felhalmo-
zódhat az agyban, ez 
vezet az Alzheimer-
kór kialakulásához.)

A kísérletben részt 
vevő egerek memóri-
áját háromféle külön-
böző feladatban vizs-
gálták, és azt tapasztalták, hogy az 
a csoport, amely megkapta az ultra-
hangos kezelést, mindhárom teszten 
jobban teljesített, mint a kezelést 
nem kapó egyedek. Kimutatták to-
vábbá, hogy az új módszerrel kezelt 
kísérleti állatok agyszövetében leg-
alább felére csökkent a béta-amiloid 
plakkok száma. Az egereken kívül 

nyulakkal és majmokkal is végez-
tek már ultrahangos kezeléseket és 
mellékhatásokat eddig nem észlel-
tek. Az ausztrál Queensland Brain 
Institute munkatársai most azt ter-
vezik, hogy nagytestű kísérleti álla-
tokon (például birkákon) is tesztelik 
a módszer hatékonyságát. 

news.sciencemag.org

Apró madarak,  
nagy veszélyek

Bolygónk legváltozatosabb vándor-
madár-népessége a Szibériától és 

Alaszkától egészen Délkelet-Ázsiáig 
és Ausztráliáig terjedő kelet-ázsiai–
ausztráliai repülési útvonalon ingá-
zik, mégis a fontos vándorlási útvo-
nalak közül ez a legkevésbé ismert. 
Az egyedülálló vándorlási 
rendszerhez 170 hosszabb és 
több mint 80 rövidebb ván-
dorutat megtevő énekesma-
dár tartozik, amelyek fenn-
maradásukat a vándorlási út-
vonal mentén található élő-
helyekre alapozzák.

Az Australian National 
University és a Sun Yat-sen 
University tudósai vezeté-
sével készült, a BirdLife Bird 
Conservation International 
folyóiratban megjelent ta-
nulmány szerint az ázsiai 
vándorló énekesmadarak ke-
vesebb figyelmet kaptak a ter-
mészetvédőktől, mint a vízi 
madarak, holott sok énekes madárnak 
jelentősen csökkent a telelő élethelye és 
visszaesőben van a népessége. „Ezek az 
énekesmadarak fontosak ökológiai szem-
pontból, mert összekötik Ázsia északi, 
mérsékelt égövi és trópusi életközösségeit.”

Önmagában a vándorlás elég ke-
mény kihívás a madaraknak, kü-
lönösen a csupán néhány grammot 

nyomó és gyakori élelem-után-
pótlásra szoruló apróbbaknak, így 
minden olyan veszély, ami a ván-
dorlási útvonaluk mentén fenye-
getheti őket, összeadódhat és teljes 
populációk pusztulásához vezethet. 
Egyelőre arra van bizonyíték, hogy 
a kelet-ázsiai repülési útvonal tér-
ségében az élőhely elvesztése és a 
vadászat jelenti a két legfontosabb 

kockázatot, míg más fenyegetések – 
például az invazív fajok, a klímavál-
tozás, illetve ütközés az ember által 
létrehozott szerkezetekkel – szintén 
jelentős hatással lehetnek az énekes-
madarakra.

Néhány faj, mint például a sebezhe-
tő kategóriába sorolt szöcskeposzáta 
(Iocustella pleskei), különösen ve-

szélyeztetett, nem csupán a kis 
tenyészterülete miatt, hanem azért 
is, mert a tudósok egyáltalán nem 
ismerik a telelő helyét, ami aka-
dályozza a hatékony védelmet. A 
veszélyeztetett aranyos sármány 
(Emberiza aureola) korábban népes 
fajnak számított, mára azonban 
az állománya drasztikusan lecsök-
kent, ugyanis Délkelet-Ázsiában és 

Kína déli részén éven-
te rengeteget ejtenek 
csapdába élelemszerzés 
miatt.

Becky Rush, a Birdlife 
Asia vándorlási útvona-
lakkal foglalkozó szak-
értője szerint „több meg-
figyelésre, ráadásul ösz-
szehangolt meg figyelésre 
van szükség egész Ázsi-
ában. Örvendetes, hogy a 
madarak meg figyelésével 
foglalkozók száma gyor-
san emelkedik Ázsiában 
és bizonyos esetekben az 
adatok máris lehetővé te-
szik, hogy megértsük az 

énekes madarak eloszlását és állapo-
tát”. Ígéretes a BirdLife Asia támo-
gatásával megvalósuló új projekt, 
amelynek keretében nemzetközi 
együttműködés jön létre Kínában, 
Dél-Koreában és Japánban a ván-
dorló szárazföldi madarak megfi-
gyelésére és védelmére.

(www.greenfo.hu)
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Baranyai-Hegyhát találkozásánál. 14. Film közepe! 16. Ahol a kofák 
portékájukat kínálják. 19. Mondatelem formája. 21. Ajándékoz. 22. 
Felöntött a garatra. 23. Pacta sunt servanda (a szerzQdéseket be kell 
tartani), röv. 25. M_sorait milliók hallgatják. 27. Zagyva-parti település 
lakosa. 29. ZötykölQ. 31. ..., hajrá; buzdító szavak a stadionban. 32. 
Kopott, régi (pl. kastély). 36. Nyírbátor határai!

A 12. heti Élet és Tudomány rejtvényének megfejtése: RICHARD 
OWEN, CRYSTAL PALACE PARK, IGUANODON. A megfejtést bekül-
dQk között a Typotex Kiadó köteteit nyerte: Bóla Attila (Kaposvár), 
Debreczeni Zsuzsanna (Törökbálint), Galambosné Lovass Anna-
mária (Monor), Hauck Mátyás (Hajmáskér) és Nagy Marianna (Vác). 
A nyerteseknek gratulálunk, a könyveket postán küldjük el.

KERESZTREJTVÉNY

ElsQsorban a m_szaki tudományok egy-egy iskolateremtQ magyar alak-
járól szól a Typotex Kiadó Életutak cím_ sorozata. EbbQl kérjük három 
mérnök nevét. A megfejtést beküldQk között a kiadó 5 különbözQ kötetét 
sorsoljuk ki. Jó fejtést!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét 
keddje, 2015. április 21-e. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Kereszt-
rejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu.

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 9. 
számunkban elkezdQdQ 13 hetes rejtvényciklusunk végére a négyze-
tek bet_i – helyes sorrendbe rakva – egy 150 éve született magyar 
ornitológus nevét adják ki. A név megfejtQi között az Élet és Tudomány 
negyedéves elQfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. Az egyik mérnök neve. 10. Földbe rejtés. 11. Helyez. 
13. Fejér megyei község, a határában található az országos szintezési 
hálózat fQalappontja. 14. Vármegye élén álló királyi fQtisztviselQ. 15. 
Egy bet_t a végéhez toldva nQi névvé váló férfinév! 16. Játékmaci 
anyaga is lehet. 17. Római 600-as. 18. Suli, diákszóval. 20. Ady Endre 
egyik múzsája, eredeti neve Brüll Adél. 22. Nyálkás, csúszós üledék a 
tó alján. 24. Körút, röv. 26. Gyál közelében lakik. 28. KettQs hegység 
tQlünk északra. 30. A Csirkefej írója (György). 33. Mellétoppan és 
marad. 34. Ország és tó Afrika középsQ részén. 35. Hazánk területén 
a leghosszabb utat megtevQ folyó. 36. ...-benzol; mérgezQ anyag. 37. 
Történelmi idQszak.

FÜGGQLEGES: 1. A másik mérnök neve. 2. Maszk. 3. Váccal szom-
szédos helység lakosa. 4. Kizárólag. 5. Gumós fog. 6. ... királya; 
Édouard Lalo operája. 7. Jól megpirul a hús a serpenyQben. 8. A 
harmadik mérnök neve. 9. Számnév, röv. 12. Városka a Zselic és a 

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

telc@telc.hu

TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont

1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.

KövetkezQ vizsgaidQpont:
 

2015. május 16.

Jelentkezési határidQ: 2015. április 13. 

A vizsga elQtt felkészítQ tanfolyamok 
indulnak, azokról a www.telc.hu 

honlapon tájékozódhat. 

Vizsgák 
A2, B1, B2 

és C1 
szinteken

TELC nemzetközi és államilag elismert 
nyelvvizsgák 7 nyelvbQl 4 szinten

Természet Világa
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 2015. ÁPRILIS                  ÁRA: 690 Ft146. évf. 4. sz.

ElQfi zetQknek: 600 Ft

 AKI LEGYPZTE A KÓRT…                                                            
 HOMOKKP-BIRODALOM                                                    
 A BUDAI HÉVIZEK                                     
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 KALANDOS TUDOMÁNY
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 DVD-MELLÉKLETÜNK: MIAZMA, AVAGY AZ ÖRDÖG KÖVE                                   
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Megjelent a 
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 áprilisi száma
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Az iszlám és a Nyugat, a 
hazai bauxitbányászat, né-
pi orvoslás és dinoszau-
rusz-vadászok – csak né-
hány ízelítőül azokból a 

témákból, amelyekkel az újrainduló tudományos isme-
retterjesztő filmklubban találkozhatnak az érdeklődők 
idén április-május folyamán a Magyar Tudományos 
Akadémia Székházában. 

Idén ünnepli 150 éves jubileumát a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Székháza. Az évforduló alkalmából 
megnyitja kapuit, és a szokásosnál több eseménynek is 
otthont ad az épület.
Június 3-ig nyolc alka-

lommal kerül sor filmve-
títésre és hozzákötődő be-
szélgetésre. A sorozat cél-
ja, hogy egy-egy tudomá-
nyos ismeretterjesztő vagy 
dokumentumfilmben fel-
vetett témán keresztül a 
közönség megismerkedjen az adott tudományterülettel. 
Valamennyi vetítést beszélgetés követ a film rendezőjé-
nek, valamint az érintett szakterület egy-egy kutatójá-
nak részvételével.

Regisztráció és részletes program a http://mta.hu/film-
klub oldalon található.

Búza – kenyér – ÉLET – A 
búza útja a földtől az asztalig 
egykor… és ma címmel nyílt ki-
állítás a pécsi Janus Pannonius 

Múzeum Néprajzi Osztályán. Az október 31-ig láto-
gatható tárlat játékosan, interaktív módon mutatja be, 
hogyan zajlik napjainkban e munka, milyen gépek, eszkö-
zök segítségével jut el asztalunkra a mindennapi kenyér.

A tárlat a muzeológia eszközeivel keresi a választ ar-
ra, hogy egyetlen évszázad alatt mi tette fenntarthatat-
lanná, ami évezredeken át fenntartható volt. A szóra-
koztató, interaktív, tanulságos, látványos, sőt meg-
hökkentő néprajzi kiállítás látogatója azáltal, hogy rá-
csodálkozik, emlékezik, hozzányúl, kipróbál, 
összehasonlít, keres, felfedez, megért, aktív befoga-
dóvá válik.

A kiállítás látogatói morzsolgathatják, összehason-
líthatják a gabonafajtákat, a különböző liszttípuso-
kat. Továbbá bővebb információt szerezhetnek – sok 
más mellett – a talajmegmunkálás módszereiről, a 
vetéstől aratásig tartó folyamatról, a szemnyerésről, 
az őrlésről, a búza felhasználásáról, i l letve a kenyér-
rel kapcsolatos kultuszokról, hiedelmekről, szoká-
sokról is. Sőt, a kiállításon traktormodelleket is 
megcsodálhatnak!

ÉT-IRÁNYTd 
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ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

Páratlan értékű, a XVI-XIX. szá-
zad műremekeit felvonultató tárlat 
várja a Tavaszi Fesztivál látogatóit a 
Tatabányai Múzeumban. A debre-
ceni Déri Múzeum történeti és kép-
zőművészeti szempontból is kiemel-
kedő Szomolányi-gyűjteménye jú-
nius 7-ig látható a múzeum aulá-

jában Műtárgyvarázs címmel.
A Déri Múzeum egyik legjelentősebb gyűjteményének 

legnagyobb egységét a XVI-XIX. század között készült 
ötvöstárgyak adják, melyek olyan európai ötvösművé-
szeti központok műhelyeiben ké-
szültek, mint Augsburg, Nürn-
berg, Bécs, vagy éppen Erdély és a 
Felvidék. Emellett jelentős számú 
szelence, miniatűr, hordozható óra 
és keleti szőnyeg is megtekinthető 
a tárlaton.

A gyűjtőt, Szomolányi Elemért 
elvarázsolta az ipar- és képzőmű-
vészeti remekművek szépsége. A 
második világháború után kezdte 
el tudatosan alakítani kollekció-
ját. Szorgalmas kutatómunkát 
végzett: nemcsak magyar aukciókon vett részt, ha-
nem a fontosabb külföldi (például bécsi) árveréseket is 
figyelemmel követte. Tevékenysége nemzetközileg is 
jegyzett gyűjtővé tette. Pénzt és fáradtságot nem kí-
mélve, lenyűgöző gazdagságú műtárgygyűjteményt 
hozott létre, amit végakaratának megfelelően a Déri 
Múzeum őriz.

A XX. század egyik 
legismertebb és legsi-
keresebb magyar fes-
tőjének teljes, a szá-
zadfordulón induló és 
az 1930-as évek végén 

lezáruló életművébe enged bepillantást a Virág Judit Ga-
léria új tárlata Vaszary János magángyűjtemények-
ben címmel.

Az április 25-ig ingyenesen megtekinthető, nagysza-
bású kiállításon Vaszary János 140 darab, magyar és kül-
földi magángyűjteményekből származó festménye lát-
ható, ezen alkotások mellett pedig látványos installációk 
és archív felvételek árnyalják a művész munkásságának 
valamennyi korszakát felölelő reprezentatív tárlat anya-
gát. A kiállításon a korai, naturalista alkotások és a tízes 
évek expresszív művei mellett a húszas-harmincas évek 
virágcsendéleteivel, könnyed és elegáns aktjaival, illetve 
a tengerparti élet- és városképekkel is találkozhatnak a 
látogatók. 

MTA-ilmklub

MagánkézbQl

Mindennapi kenyerünk

Elvarázsolt gy_jtQ
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KÖVETKEZV	SZÁMUNKBÓL

Agykutatás Napja
Tizennégy elektródával a fején ült a középiskolás 
fi ú, elQtte a számítógépen egy robotarc elmosolyo-
dott, amikor a fi ú mosolygott, jobbra nézett, mikor a 
fi ú elnézett jobbra és fordult, ahogy a fi ú fordult. Az 
Emotiv cég EPOC névre keresztelt EEG-
rendszere kapta talán a legtöbb fi gyelmet az idei 
Agykutatás Napján a KOKI-ban.  A rendszer a jö-
vQben bénult betegek életét is megkönnyíti.

Przemy]l három ostroma
Az Osztrák–Magyar Monarchia a XIX. század kö-
zepétQl az elsQ világháborúig PrzemyWl körül erQ-
dítmény-komplexumot épített az Orosz Birodalom 
katonai fenyegetése esetére. Az erQd az elsQ vi-
lágháború legsúlyosabb ostromait élte át, s mivel 
legtöbb védQje magyar volt, a csatákra emlékezve 
a Margit híd budai hídfQjénél emlékm_vet állítottak.

Fertálymesterek Egerben
Húsz évvel ezelQtt Egerben újjáélesztettek egy 
több évszázados intézményt és hagyományt. A 
Szent Apollónia napját megelQzQ szombaton az új 
fertálymesterek esküt tettek a város polgármeste-
re elQtt a tradíciók ápolására és a városnegyedek 
képviseletére. 2014-ben az Egri fertálymesterség 
élQ hagyománya-szokáselem felkerült a Szellemi 
Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékébe.
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PUB-I 114496 
PUB-I 113547

Az Élet és Tudomány a Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Kulturális Alap, 
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és az Országos Tudományos Alapprogramok - OTKA támogatásával jelenik meg.

KITAIBEL

E számunknak a Kitaibel Pál középiskolai biológiai tanulmányi verseny 
anyagát adó cikke: Betolakodók a Balatonban

A hátlapon
A szürke bambuszmaki

A szürke bambuszmaki (Hapalemur 
griseus) a hat madagaszkári rokonfaj 
közül a legnagyobb elterjedésű. A 
törzsalak, mely a hátlapfotón látha-
tó, a keleti hegyvonulat megmaradt 
esőerdeit lakja. Természetes élőhe-
lyei nagy részét az erdőirtások kö-
vetkeztében mára már elveszítette.  

Nevével ellentétben alapszíne inkább 
barnásszürke, mely a fejtetőn, a válla-
kon és a háton rozsdavörös árnyalatba 
megy át. A lemurok között közepes 
méretűnek számít. A legnagyobbak 
teljes hossza eléri a 70 centimétert, 
amelyből 40 centimétert a farka tesz 
ki. Testsúlya 1 kilogramm körül van.

Az igazi lemurokhoz hasonlóan 
nappali aktivitású, bár leginkább a 
hajnali és az alkonyati órákban mo-
zog. Kettesével vagy kisebb csopor-
tokban látható, amint az alacso-
nyabb fák lombozatában tevékeny-
kedik. A bambusz jelenti a fő táplá-
lékát. Leginkább a friss hajtásokat 
és a levelek tövét, azaz a levélhüve-
lyeket kedveli. 

A nőstény mintegy 140 napi vem-
hesség után hozza világra egyetlen 
kölykét. Mozgáskor eleinte a szájá-
ban szállítja, de néhány hetes kora 
után már a hátán hordja a kicsinye-
ket. A fotó a típuspéldány származá-
si helyén, az Andasibe-Mantadia 
Nemzeti Parkban készült Mada-
gaszkáron. A faj szerepel a Termé-
szetvédelmi Világszövetség Vörös 
Listáján.

Kép és szöveg: 
BANKOVICS ATTILA
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