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Egy olvasói, egyben szakértői pontosítási-
helyreigazítási kérésnek kell eleget tennünk. Olasz 
Judit fordult hozzánk az alábbi észrevétellel:
„Érdeklődéssel olvastam a III. Béla csontjainak tanú-

sága című cikküket az Élet és Tudomány 2018/33. 
számában. Szeretném ugyanakkor felhívni a figyel-
müket, hogy (…) a szerzők nem adják meg, hogy 
azok az adatok, kísérleti eredmények, melyekre a szá-
mításaik épülnek, honnan származnak:  »… matemati-
kai algoritmusok alkalmazásával – az Y-STR haplotípus 
alapján – megbecsülhető, hogy III. Béla melyik alcsoport-
hoz tartozik legnagyobb valószínűséggel, s ily módon ponto-
sabban lokalizálható az Árpád-ház apai ági eredete.« Hon-
nan veszik a szerzők III. Béla haplotípusát? Ezt nem 
jelölik meg. Ha az STR-adatok az Archaeological and 
Anthropological Sciences  közleményéből származnak 
(Olasz, J., Seidenberg, V., Hummel, S. et al. Archaeol 
Anthropol Sci, 2018), azt jelezni kell. Ellenkező eset-
ben arra engednek következtetni, hogy ezek szintén a 
saját eredményeik. Tudomásom szerint a csontok ge-
netikai vizsgálatát eddig kizárólag a Kásler Miklós 
kutatócsoportja végezte.”

Levélíró szakértőnknek, olvasónknak az álláspontját 
megértjük, egyben elnézését kérjük, amiért a hivatko-
zás kimaradt a megjelent cikkből. A szerkesztősé-
günkbe érkezett kéziratban még – jegyzetapparátus 
formájában – szerepelt. Ismeretterjesztő, tudomány-
népszerűsítő lapként azonban láb- vagy végjegyzete-
ket nem szoktunk közölni cikkeink mellett. A kézirat-
ban megjelölt hivatkozásokat megpróbáljuk a szöveg-
ben elhelyezni, azonban ezek számának a terjedelmi 
korlátok határt szabnak. A fent hiányolt hivatkozás 
ezért maradhatott csak ki, nem tartalmi okokból.
A helyreigazítás mellett ugyanakkor le kell szö-

geznünk: egy ismeretterjesztő cikk soha nem ígér-
het olyan alapos hivatkozásokat, mint egy tudomá-
nyos publikáció, nem is azzal a céllal születik. Míg 
egy terjedelmes tanulmány az adott témát a szak-
mabeliek számára is a lehető legalaposabban kívánja 
körüljárni, addig a rövidebb ismeretterjesztő írások 
célja kaput nyitni az izgalmas kutatási területekre az 
érdeklődő nagyközönség számára. Ez sokszor rövi-
dítéseket, egyszerűsítéseket tesz szükségessé, ami 
miatt néha szerzőink és szakértő olvasóink megér-
tését kell kérnünk. De a célunk közös: így kelthet-
jük fel az érdeklődést az adott tudományterületek 
iránt a kevésbé tájékozott olvasókban is.

Gózon Ákos

Kedves Olvasónk!
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Míg a hadroszauruszok nagyon gya-
koriak voltak abban az időben, így ma-
radványaik több helyen is megtalálha-
tók a Denali Nemzeti Parkban, addig 
a növényevő therizinoszaurusz ritka és 
különleges tagja a leletegyüttesnek.

A furcsa kinézetű állatnak hosszú, 
vékony nyaka, apró fogai és csőrsze-
rűen végződő, a növényevéshez speci-
alizálódott állkapcsa volt. Nagy testé-
hez viszonyítva apró hátsó lábain járt, 
mellső végtagjain pedig hatalmas kar-
mokat viselt. Leletei ismertek Ázsiából 
és Észak-Amerikából, de a legszebb és 
legváltozatosabb maradványai ázsiaiak. 

A leletanyag egyediségét az adja, 
hogy korábban therizinoszauruszok és 
hadroszauruszok együttes lábnyomai 
csak egyetlen mongóliai lelőhelyről 
voltak ismertek, emellett közösen elő-
forduló csontmaradványaik is nagyon 
ritkák. A kutatók megállapították, 
hogy a lelőhely egykoron egy part men-
ti, nedves terület volt, melynek növényi 
maradványai is előkerültek. Ezek kisebb 
pocsolyák, elzárt állóvizek jelenlétére is 

Alaszkai ősnyomok

Egy paleontológusokból és 
földtudós kollégáikból álló 

nemzetközi csapat egyedi dino-
szaurusz-lábnyomokat fedezett fel 
Alaszkában. A Denali Nemzeti 
Parkban feltárt Cantwell Formáció 
kőzeteiből már eddig is ismertek 
voltak halaktól, repülő őshüllők-
től, madár-rokon és egyéb dino-
szauruszoktól származó csontok, 
de ilyen nyomfosszíliákat eddig nem 
találtak. A hadroszauruszok (ma-
gyarul gyakran csak „kacsacsőrű” 
dinoszauruszokként emlegetjük 
őket) és a hatalmas karmaikról el-
híresült therizinoszauruszok nyo-
mainak egymás melletti előfor-
dulása új adalékkal járult hozzá a 
dinoszauruszok rejtélyes világának 
megismeréséhez.

A rangos Scientific Reports szak-
lapban publikált, több tudomány-
ág tárgyát is képező kutatás ve-
zetője Anthony R. Fiorillo, a dal-
lasi Perot Múzeum munkatársa 
volt. A társkutatók között akadt 
szedimentológus (üledékes kőze-
tek szakértője), geológus, paleo-
ökológus és az adott állatcsopor-
tok szakértője is. Fiorillo és kollé-
gái 2012-ben már publikáltak egy 
therizinoszaurusz-félétől származó 
lábnyomot Alaszkából. Az első lelet 
után 2013-ban és 2014-ben visszatér-
tek a helyszínre és további vizsgála-
tokat végeztek. A korábbi lelethez 
képest újdonságot jelent a több láb-
nyomból álló, ráadásul különböző 
fajoktól származó csapák felfedezése. 

utalnak. A korábbi elméletek alapján 
az élőhely kedvező lehetett mindkét 
állatcsoport számára. A kacsacsőrű 
dinoszauruszok nyomainak méretbe-
li különbsége ráadásul azt is elárulta, 
hogy különböző életkorú egyedek is 
előfordultak csordáikban. 

Elképzelhető, hogy bár térben a 
nyomok egymás mellett találhatók, 
mégsem egy szűk időintervallu-
mot reprezentálnak. Más szavak-
kal: először a kacsacsőrűek csordája 
haladt át a vidéken, majd később a 
therizinoszauruszok. Az sem zárha-
tó ki, hogy együttes előfordulásuk a 
mai afrikai szavannákat benépesítő 
zebrák és gnúk esetében megfigyel-
hető együttéléshez hasonlítható, 
mely kölcsönös előnyökkel járhatott 
mindkét fél számára (például védel-
mi szempontból). Az együttélés teó-
riába az is beleillik, hogy fogazatuk 
és állkapcsuk felépítése alapján a két 
csoport különböző típusú növényeket 
fogyaszthatott, ezért nem jelentettek 
egymásnak konkurenciát.

E növényevőknek a korábbi, mongó-
liai leletekhez hasonló közös előfor-
dulása azért is érdekes, mert azt jelzi, 
hogy hasonló környezeti viszonyok 
állhattak fenn az akkori alaszkai és 
belső-ázsiai térségek között. Ez elő-
segíthette az állatok vándorlását és 
élőhelyük kiterjesztését. A terület, 
kis költői túlzással, egy ősi „ország-
út” volt a vándorló dinoszauruszok 
számára 65–70 millió évvel ez-
előtt. A mai Alaszka helyén léte-
zett Beringia-földhídon keresztül 
bonyolódott le az állat- és növény-
fajok kicserélődése Észak-Amerika 
nyugati fele és Ázsia között. 

SegeSdi Martin

Digitálisan rögzített therizinoszaurusz-féle lábnyoma Alaszkából, ahol a római számok az egyes 
ujjakat jelölik (a); egy therizinoszaurusz-féle (Erlikosaurus) lábcsontjai (b); az áttükrözött láb-

nyom-körvonal és a therizinoszaurusz-féle lábának arányai igen hasonlók (c)
(FORRÁS: FIORILLO ET AL. 2018)
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Karen Carr illusztrációja a hadroszauruszok (középen előtérben) és therizinoszauruszok 
(bal oldalt háttérben) együttéléséről (FORRÁS: FIORILLO ET AL. 2018)
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Az első tanulmány egy svájci–ameri-
kai kollaboráció gyümölcse. A kuta-
tók az agykéreg fejlődését vizsgál-
ták. A legtöbb emlős agykérgének 
nagyrésze 6 rétegből áll, melyek a 
fejlődés során főleg az agykamrák 
körül elhelyezkedő neurális őssejtek 
osztódásával keletkező idegsejtekből 
jönnek létre, belülről kifelé. A réte-
geket számokkal (is) jelölik, a leg-
külső az I-es, tehát például a fejlődés 
során ez előtt jön létre a II-es réteg. 
A kutatók arra voltak kíváncsiak, 
hogy az őssejtek membránpotenci-
álja befolyásolja-e a kéreg fejlődését, 
ugyanis az idegrendszer fejlődése során 
más folyamatokban fontos szerepe van 
a membránpotenciál-változásoknak, 
sőt más szervrendszerek fejlődésé-
ben is meghatározók lehetnek. Mi-
vel az agykérget létrehozó őssejtek 
jelentős része az agykamrák körül 
helyezkedik el, a kutatók néhány-
napos egérembriók agykamrájába 
fecskendeztek egy vírust. Ez a vírus 
egy bizonyos ioncsatorna kifejezé-
sére bírta azokat a sejteket, amikbe 
bejutott és így növelte ezek memb-
ránpotenciálját. A későbbi szövet-
tani vizsgálatok alapján az őssejtek 
membránpotenciáljának megváltoz-
tatása a normálisan a IV. rétegben 
elhelyezkedő neuronok II. és III. 
rétegbe kerülését okozta. A vizsgá-
latok eredményei szerint az őssejtek 
membránpotenciálja osztódáskor 
alapvetően befolyásolja a keletkező 
új idegsejtek helyét és egyéb tulaj-
donságait.

Az idegrendszer fejlődése a legtöbb 
emlősnél a születést követően is to-
vább zajlik. A hippokampusz például 
egy olyan agyterület, amiben fontos 
változások mennek végbe ilyen-
kor. A másik tanulmány egy belga 
kutatócsoport munkáját részletezi, 
akik a hippokampusz szinaptikus 
kapcsolatainak alakulását vizsgál-
ták újszülött egerekben. A kutatók 
három különböző szinaptikus fehér-
jére fókuszáltak. A fehérjéket egye-
sével és kettesével ütötték ki, hogy 
megfigyelhessék a hiányuk hatását 
a hippokampusz sejtjeinek kapcso-
lataira és elektromos tulajdonsága-
ira. Az elektrofiziológiai mérések 
szerint az egyes fehérjék kiütése 
különböző hatással volt a sejtek 
elektromos tulajdonságaira. A szö-
vettani vizsgálatok szerint a fehér-
jék egyike a szinapszisok számára 
is hatással van, míg egy másik egy 

Az idegrendszer 
fejlődésének részletei

Az idegrendszer hallatlan össze-
tettségéről tanúskodik többek kö-
zött például az a tény, hogy máig 
nem értjük teljesen a működését. 
Az agyat leíró számok is elké-
pesztőek, a legismertebb becslés 
szerint 86 milliárd idegsejt alkot-
ja, amiket egyesek szerint 1,5 x 

1014 szinapszis köt össze. Az idegrend-
szer természetesen az egyedfejlődés 
során alakul ki, a szervezet más szerv-
rendszereivel együtt. Az egyedfejlődés 
során számtalan folyamatnak kell ko-
ordináltan végbemennie ahhoz, hogy 
az idegsejtek a helyükre vándoroljanak, 
megfelelő nyúlványokat képezzenek és 
a megfelelő társaikkal létesítsenek kö-
teléket, nem beszélve a sejt működésé-
vel kapcsolatos egyéb sajátosságok ki-
alakulásáról. Az idegrendszer fejlődése 
során zajló folyamatoknak még csak 
egy töredékét ismerjük, viszont nem-
rég két érdekes tanulmányt is publi-
káltak ezekkel kapcsolatban.

bizonyos receptortípus mennyiségét 
szabályozza az adott szinapszisban. 
A fehérjék hatása területi változatos-
ságot is mutatott. A vizsgált sejtek 
meglehetősen kiterjedt nyúlvány-
rendszerrel rendelkeznek, ami kü-
lönböző agyterületek sejtjeivel létesít 
kapcsolatot. Az egyik fehérje példá-
ul csak egy bizonyos típusú kapcso-
lat esetében szabályozta a recepto-
rok mennyiségét. Úgy tűnik tehát, 
hogy a vizsgált szinaptikus fehérjék 
különböző módokon befolyásolják a 
szinapszisok számát és működését és 
ezek a hatások a szinapszisok helyé-
től is függenek.

A kutatások kitűnően szemlél-
tetik az idegrendszer fejlődésének 
komplexitását. A korai fejlődés so-
rán az osztódó őssejtek membrán-
potenciálja alapvetően befolyásolja 
a keletkező idegsejtek helyét és mű-
ködését. A születés utáni fejlődés 
során a hippokampusz szinapszisa-
inak kialakításában számos fehér-
je vesz részt és ezek a kapcsolatok 
helyétől függően szabályozzák a 
szinapszisok számát és akár műkö-
dését. Ezek újabb fontos ismeretek 
az idegrendszer fejlődése során zaj-
ló folyamatokról.

reichardt richárd
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Az emlősök agykérgének réteges szerekezete 
különböző festési eljárásokkal, melyek né-

hány sejtet, a sejttesteket vagy a sejtnyúlvá-
nyokat emelik ki 

(FORRÁS: KANDEL ÉS SCHWARTZ, 2000)
A hippokampusz szinaptikus kapcsolatainak 
vizsgálata: a sejtek nyúlványain lévő kitürem-
kedések a szinapszisok helyét jelzik, a képen 
látható, hogy a pirossal és zölddel jelölt fe-

hérjék kiütése jelentősen csökkentette 
a szinapszisok számát 

(FORRÁS: SCHROEDER ÉS MTSAI., 2018; NEURON)

Kontroll
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Fajvándorlás

Aki járt már hegyen, ismeri az 
érzést hogy minél magasabban jár, 
annál hűvösebb az idő. Ez okozza 
az élővilág zónáinak kialakulását 
és ez magyarázza a hóhatár meg-
létét az afrikai Atlasz hegységben 
is. Fekvéstől, páratartalomtól és 
egyéb tényezőktől függően, a 
tengerszinthez képest minden 100 

méter emelkedés esetén 0,5-1 Celsius-
fok különbséggel lehet számolni. Ezt a 
fajok is jól ismerik.

A földtörténet globális hőmérséklet-
változásai fajok vándorlását idézik elő. 
Ez a vándorlás többnyire nem annyira 
látványos, mint az Oroszlánkirályban 
a gnúcsorda (amely egyébként csak 
ciklikus vándorlását hajtja végre) vagy 
a Jégkorszak nyitójelenetének töme-
ges vonulása. Inkább csak az történik, 
hogy szép lassan csúsznak el az élőhe-
lyek határai: a szomszédos területekre 
betévednek és megmaradnak egyedek, 
míg egyes határ menti területekről 
eltünedeznek. Nagyjából úgy, ahogy 
Lengyelország határai csúsztak nyu-
gatra a második világháború végén.

Ez mindaddig nem okoz különö-
sebb gondot egy faj életében (térjünk 
itt vissza a nem-ember élőlényekre), 
amíg vannak szomszédos, ugyancsak 
lakható területek. Néha ilyen nincs. 
Előfordul, hogy a területet óceán hatá-
rolja vagy magashegység vagy folyó 
vagy akármi, ami miatt az adott faj 
nem képes továbbvándorolni. Ilyenkor 
beszorul egy, a klíma további változá-
sával egyre csökkenő területre, amely 
elérheti a kritikus méretet, amely már 
nem elég nagy ahhoz, hogy eltartson 
egy szaporodóképes populációt.

Ilyen problémával állnak szemben 
jelen korunk felmelegedésénél azok a 
fajok, amelyek csak azt a kellemesen 
hűvös klímát viselik el, amely a hegy-
csúcstól lefelé, a csúcs alatt néhány száz 
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méterig tart. Ezek a fajok alakítják a 
hegycsúcs társulását. Mivel minden 
1 Celsius-fok különbség 100 métert 
jelent számukra, sokkal erősebben 
érzik meg a melegedést, mint az egy 
szinttel lejjebb lakó társaik, melyeknek 
csak fel kell költözniük a fentről meg-
üresedett területre.

A Brit Kolumbiai Egyetem zooló-
gusai a hegycsúcstársulások problé-
máját számszerűsítették nemrég pub-
likált vizsgálatuk során.

A nevadai északi tasakospatkány az 
elmúlt 80 év során az élőhelyén tapasz-
talt 1,1 Celsius-fok hőmérséklet-emelke-
dés következtében élőhelyének 70 száza-
lékáról költözött magsabbra. A francia 
Pireneusok hegyi csüngőlepkéjének élő-
helyét 1 Celsius-fok hőmérséklet-emel-
kedés 430 méternyi szintkülönbséggel 
változtatta meg az utóbbi 50 évben, ami 
a rendelkezésre álló területet 79 száza-
lékkal csökkentette. A kutatás azonban 
talált néhány renitens fajt is, például a 
koronás verébsármányt, amely Dél-
Kaliforniában lejjebb költözött a lejtő-
kön. „Nagyvonalakban ugyan meg lehet 
becsülni a felmelegedés fajokra gyakorolt 
hatását – vonja le a következtetést Anna 
Hargreaves, a kutatásban részt vevő 
McGill Egyetem professzora –, de nagy 
kihívás egyes fajokra megjósolni a változások 
következményeit.”

A Brit Kolumbiai Egyetem és a 
Közösségi Tudományos Ipari Kutató 
Társaság (Commonwealth Science 
Industrial Research Organization) 
közös fejlesztése pedig éppen erre a fel-
adatra vállalkozik. Olyan matematikai 
modellt fejlesztettek, amely képes meg-
becsülni, hogy melyik veszélyeztetett 
faj megmentési kísérlete esetében térül 
meg leginkább a befektetett erőforrás. 
A Kanadai Természet Alap (Canada 
Nature Fund) 2018 februárjában 1,3 
milliárd dollárt fordított természetvé-
delemre Kanadában. Ez egy hatalmas 
lehetőség, de hatalmas felelősség is. 
Vannak fajok, amelyek megmentése 
drága beruházásokat kíván, miközben 
a fennmaradásuk esélye kritikusan ala-
csony, míg más fajok kevesebb ráfor-
dított erőforrásból is megmenthetőek. 
Mivel a támogatások összege véges, 
fontos a megfontolt döntés. Ebben 
segít a modell, mely olyan kérdéseket 
válaszol meg, mint hogy mennyibe 
kerülne az összes fajt megmenteni, 
mely stratégiák a leghatékonyabbak, 
hány faj menthető meg a támogatás 
adott összegéből és mely fajok megmen-
tése lesz valószínűleg sikertelen. 

A modellt egy tanulmány már fel is 
használta egy 15 faj megmentését 
irányzó projekt tervezéséhez, melynél 
18 általános stratégiából, több mint 200 
egyedi lépés közül kell választani, mert 
mindegyik elvégzéséhez nem elég 
a meglévő forrás. A modell alapján 
képesek voltak kiválasztani öt fontos 
stratégiát, amellyel a fajok közül 13 
megmenthető az adott anyagi keretek-
en belül a következő 20 évben.

Mivel a hegyeket magasabbra építeni 
viszonylag drága, a hegycsúcsok tár-
sulásainak fajai lehet, hogy nem esnek 
a könnyen megmenthető fajok közé. 
A megfelelő stratégia még várat 
magára.

Ferenc Kata
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A hazai emlősközösség talán 
legbizarrabb képviselői a föl-
dikutyák. Talajlakó élet-

módhoz szélsőségesen alkalmazko-
dott rágcsálók, melyek ideális esetben 
egész életüket a földfelszín alatt töltik. 
E különös életmód nagymértékben 
hatott a testfelépítésükre, így a földi-
kutyák megjelenése fölöttébb sajátos. 
Lábuk rövid, testük hosszúkás és hen-
geres, homlokuk lapos, fejük pedig ék 
alakú. Szemnyílást és fülkagylót nem 
találunk rajtuk, a farok is észrevehe-
tetlenül rövid. Szembetűnők nagy 
méretű, véső alakú metszőfogaik, 
amelyek kilógnak a szájukból, és a já-
ratásás nélkülözhetetlen eszközei.

Felszín alatt épített járatrendszerük-
ben élnek, amelynek teljes hossza a 
száz métert is jóval meghaladhatja. 
Mivel szigorúan magányosak, minden 
egyednek saját felszín alatti labirintusa 
van, amelyet a fajtársaitól elszántan vé-
delmez. Otthonuk a füves puszta, a 

2018 – A FÖLDIKUTYÁK ÉVE

EGY RENDHAGYÓ 
KISEMLŐS

zárt erdőségeket és a vizes területeket 
elkerülik. Táplálékuk kizárólag növé-
nyi eredetű, gyökereket, gumókat és 
hagymákat fogyasztanak. 

Remény a rákkutatásban
Talán a legnyilvánvalóbb ok, amely 
miatt a tudomány érdeklődik a föl-
dikutyák iránt, a sajátos életmódjuk 
lehet. A földikutyák hosszú evolúci-
ója annak jegyében telt, hogy mind-
inkább függetleníteni tudják magu-
kat a felszíni léttől. Gyakorlatilag 
képesek leélni a teljes életüket anél-
kül, hogy akár csak egyszer is láto-
gatást kellene tenniük a felszínen. 
Mindez azonban bámulatos alkal-
mazkodások egész sorozatát kívánta 
meg a földikutyák képviselőitől. 

Ezeknek az alkalmazkodásoknak 
csak egy részét jelentik azok az anató-
miai sajátságok, aminek különös meg-
jelenését köszönheti állatunk. Leg-
alább ennyire figyelemre méltó az 

élettani alkalmazkodások sorozata. 
Kiváló példa a levegővel való gazdál-
kodásuk. Mivel a földikutyák járat-
rendszere teljesen zárt (nincsen a fel-
színre vezető, nyitott járatuk), ezért a 
levegő csak a talajszemcsék között dif-
fundálva juthat be. Emiatt extrém ala-
csony oxigénszint mellett kell életben 
maradniuk. Méghozzá úgy, hogy fo-
lyamatosan kemény fizikai munkát is 
végeznek, hiszen szüntelen ásniuk 
kell. Hogy ezt megtehessék, különle-
ges fehérjékre van szükségük. Minden 
emlős vérében megtalálható a hemog-
lobin nevű fehérje, mely azért felelős, 
hogy megkösse és szállítsa az oxigént. 
A földikutyáknak azonban közel húsz 
különböző hemoglobinmolekulájuk 
van, melyek az emberénél jóval haté-
konyabban képesek kötni az oxigént. 

A földikutyák sajátos élettani műkö-
désének különös következménye az is, 
hogy voltaképpen nem tud rosszindu-
lati daganat (rákos megbetegedés) 

Az országos Vadonleső program egy igen különös rágcsálót választott az év emlősének az idei esz-
tendőre. A rejtett életű földikutyákkal a zoológusok közül is csupán nagyon kevesen találkozhatnak, 
sőt, még a legelszántabb természetjárók is mindössze a túrásaikat láthatják. Nem csak megpillanta-
ni nehéz egyedeiket, a megismerésük ugyancsak kihívást jelent a kutatók számára. A következő írás 
megpróbálja bemutatni, hogy a földikutyák vizsgálata már ez idáig is mennyi hihetetlen felfedezéssel 
gazdagította a tudományt. A különös rágcsálócsoport megismerése mindenesetre jó néhány külön-

böző tudományterületet egyszerre képes izgalomban tartani.
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tekintettel a fajképződés folyamata-
ira. A földikutyák esetében ugyanis a 
fajképződés és adaptív szétterjedés 
nem csupán valamely kivételes esete 
figyelhető meg, hanem a folyamatok 
minden típusa és aspektusa együttesen 
tanulmányozható. Mindez pedig 
egyedülállóan érdekes vizsgálati cél-
ponttá teszi őket.

Tanulmányozva a földikutyák evolú-
cióját, megérthetjük, hogy a nagylépté-
kű földtörténeti események, mint a 
hegységek kiemelkedése, kontinensek 
összekapcsolódása vagy szétválása mi-
ként hatott a földi élet sokféleségére. 
Példájukon keresztül azt is megérthet-
jük, hogy az elmúlt két millió év folya-
matos globális klímaváltozásai (vagyis a 
jégkorszak felmelegedései és lehűlései) 
hogyan befolyásolták az élővilág sokfé-
leségét. Csakúgy, ahogy azt is, hogy a 
különböző domborzati adottságú vidé-
keken miként vezetett mindez a földi-
kutyák körében megfigyelhető szélső-
ségesen nagyfokú genetikai változatos-
ság kialakulásához. 

Emellett még számos izgalmas kér-
dést segítenek megérteni, például, hogy 
az egyes élőhelyek éghajlati, talajtani sa-
játságai mi módon befolyásolják a po-
pulációk közötti genetikai különbségek 
növekedését, hogyan távolodnak el 
egymástól a populációk, és indulnak el 
az önálló fajjá válás útján. Vagy fordít-
va: a fajok és a különböző állományok 
közötti hibridizációs folyamatok mi-
lyen szerepet töltenek be az új fajok lét-
rejöttében. Hogyan és miért mennek 
végbe olykor nagyon rövid idő alatt 
gyors evolúciós változások, máskor pe-
dig miként távolodnak egymástól las-
sacskán az egyes populációk. A példák 

sorolását még hosszan lehetne folytatni. 
A földikutyák vizsgálata az egészen 
konkrét kérdésektől az evolúció általá-
nos törvényeinek megismeréséig segít 
megérteni a földi fajok változásának, 
alakulásának folyamatát.

Rendszertani rémálom
Ami kincsesbánya az evolúcióbiológu-
soknak, az egyben igazi rémálom a 
rendszertan művelői számára. A földi-
kutyák rendszerezése ugyanis már a 
kezdetektől fogva problémákkal ter-
hes. Első képviselőik megtalálásától – 
és ezek tudományos leírásától – foglal-
koztatja a kutatókat a kérdés: valójá-
ban hány földikutyafaj létezik? Sajátos 
életmódjuk (gyakorlatilag egy cső-
rendszerben tartózkodva élik le az éle-
tüket) alapvetően meghatározza a föl-
dikutyák testformáját és nem tesz le-
hetővé nagy mértékű alaktani változa-
tosságot. Ugyanakkor kisebb csonttani 
különbségek mégis mutatkoznak a 
különböző földrajzi régiók földikutyái 
között. Ennek jelentőségét azonban 
nagyon eltérően ítélték meg a XIX. 
század végének kutatói. Némelyek 
csupán 2–3 fajt, míg mások több tucat 
fajt és alfajt különítettek el. 

A genetika fejlődésével párhuzamo-
san újabb lehetőségek nyíltak a kérdés 
megválaszolására. Az új ismeretek 
azonban nemhogy segítettek volna, de 
még kuszábbá tették a képet. A kro-
moszómavizsgálatok fénykorát jelentő 
1960–1970-es években számos, egy-
mástól a kromoszómáik számában és 
azok szerkezetében különböző, elterje-
dési területükben elkülönülő állományt 
azonosítottak. Ezeket voltak, akik ön-
álló fajoknak, mások kromoszomális 

kialakulni a szöveteikben. Mindkét 
tulajdonság rendkívül fontos vizsgá-
lati célpontokká teszi a földikutyá-
kat az orvosi és gyógyszerészeti ku-
tatások során. 

Bár látásukat – a rágcsálók között 
egyedülálló módon – elveszítették, a 
szaglásuk és hallásuk mellett kiala-
kult néhány különleges érzékszervük 
is. Képesek érzékelni a Föld mágneses 
terét és ezt használják is a tájékozódás 
során. Sőt, a fejükkel a járat tetejét 
kopogtatva nemcsak nagy távolság-
ból képesek egymással kommunikál-
ni (például a párkeresés idején), de a 
különböző tárgyakról eltérő módon 
visszaverődő rezgések érzékelésével a 
környezetükről háromdimenziós ké-
pet is tudnak alkotni. Külön érdekes-
sége eme, a delfinek és a denevérek 
echolokációs tájékozódásához hason-
ló képességüknek, hogy az informá-
ció végső feldolgozása az agynak ab-
ban a részében történik, mely a fel-
színlakó emlősöknél a látásért felelős.

Az evolúcióbiológusok szent 
tehene

Bár a földikutyák a rágcsálók között 
egyedülálló módon alkalmazkodtak a 
talaj felszíne alatti léthez, ami különös jel-
lemzők egész sorával jár együtt, mégis ez 
csupán egyike azoknak az okoknak, 
ami miatt a kutatók megkülönböztetett 
figyelmét élvezik. 

A földikutyák evolúciója hosszú ideje 
teljesen függetlenül zajlik más rágcsá-
lócsoportokétól, ráadásul bővelkedik 
az izgalmas eseményekben. Oly-
annyira, hogy e fura rágcsálók az 
emlősök evolúciójának talán legki-
válóbb vizsgálati alanyai, különös 

Ritka pillanat: egy felszínre merészkedett egyed Jellegzetes túrásai
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Kárpát-medence földikutyái is veszé-
lyeztetett, ritka állatok. A probléma 
nem csupán az, hogy a földikutyák-
kal foglalkozó szakirodalomban sok-
kal inkább a kiirtásuk lehetséges 
módjairól, semmint megmentésük le-
hetőségeiről olvashatunk, de az is, 
hogy a természetvédelem teljes esz-
köztárát a felszínlakó élőlények meg-
őrzésére dolgozták ki. Ezért egy eny-
nyire sajátos életmódú, szélsőségesen 
talajlakó kisemlős megőrzése teljesen 
új módszerek kifejlesztését igényli.

A földikutyák jelenlétének észlelése, 
egyedszámuk, állományaik térbeli ki-
terjedésének megállapítása, elterjedési 
területük meghatározása vagy állo-
mányváltozásuk évről évre történő 
nyomon követese mind-mind komoly 
nehézséget jelent. Állománycsökkené-
sük megállítása, a folyamatok megfor-
dítása, egyedszám-növekedésük elérése 
és populációik számának gyarapítása 
pedig merőben új megoldások kidolgo-
zását kívánja meg a természetvédelmi 
szakemberektől. Éppen ezért a termé-
szetvédelmi biológiával foglalkozó 
kutatók számára folyamatos innová-
ciót igénylő, kihívásokkal teli témát 
jelent a földikutyák megőrzése.

fajnak, kromoszomális formának, 
esetleg csupán kromoszomális rassznak 
tartották. S bár a kromoszomális for-
mák sok esetben egyértelműen azono-
síthatók voltak a korábban csonttani 
bélyegek alapján leírt fajokkal és alfa-
jokkal, mégsem fogadták el széles kör-
ben önálló rendszertani egységeknek.

A legújabb molekuláris genetikai 
módszerek sokat segítettek a földiku-
tyák törzsfejlődésének és leszármazási 
viszonyainak megértésében, azonban 
még mindig nagyon sok a nyitott kér-
dés ezen a területen. Nem csoda hát, 
hogy a mai napig nem született meg a 
csoport olyan rendszertani beosztása, 
mely a kutatók döntő többségének tá-
mogatását élvezné. A földikutyafajok 
száma a különböző rendszertani mű-
vekben ma is 3 és 70 (!) között változik. 

Természetvédelmi kihívás
Nem csupán a rendszertan művelői 
számára jelentenek bonyodalmat, a 
földikutyák a természetvédelmi bio-
lógusoknak is nem kevés nehézséget 
okoznak. Bár a csoport elterjedési te-
rületének nagy részén továbbra is 
kártevőként üldözik egyedeiket, né-
hány fajuk vészesen megritkult és a 
kihalás szélére sodródott. Például a 

Záró gondolatok
A földikutyák a legkülönfélébb tu-
dományterületek művelői számára 
biztosítanak izgalmas kutatási témá-
kat – a minket körülvevő világ meg-
ismerésének kulcsát. Az őslénytantól 
a régészeten keresztül (ahol sajátos 
élőhelyi igényeik révén roppant 
hasznosak az őskörnyezet rekonstru-
álásához) a biológiatudományok szé-
les köréig foglalkoztatják a kutató-
kat e rágcsálókkal kapcsolatos tudo-
mányos kérdések.

A csoport a Kárpát-medencében éri 
el elterjedésének északnyugati határát. 
E régió azért is különleges, mert egye-
dülálló módon a földikutyák mindkét 
nemzetségének képviselői megtalálha-
tók benne. Ugyanakkor a Kárpát-me-
dencének mind az öt földikutyafaja 
veszélyeztetett. Megőrzésük azonban 
nem csupán természetvédelmi szem-
pontból fontos cél, hanem környeze-
tünk törvényszerűségeinek és folya-
matainak megismerése szempontjából 
is kiemelkedő fontosságú, hogy még 
sokáig fennmaradhassanak. 

Németh AttilA

Élőhelye, a füves puszta 

ÉlelemraktáraA testformához igazodó hengeres járata
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Bár ritkán gondolunk bele, de az örökítőanyag markereinek 
vizsgálata nemcsak az emberek, de más élőlények, illetve az 
azokból készített áruk nyomon követésére is alkalmas. Amint 

egy nemzetközi kutatócsoport a minap a Science lapcsaládjába tartozó 
Science Advances folyóiratban megjelentetett tanulmányában de-
monstrálta, a DNS-analízis kiválóan alkalmas lehet az orvvadászok ál-
tal megölt elefántok agyarainak azonosítására, illetve az illegális keres-
kedelmet bonyolító bűnözőkartellek felderítésére.

Samuel Wasser, a seattle-i Washingtoni Egyetem konzervációbiológiai 
központjának munkatársa és a kutatás vezetője elmondta a LiveScience-
nek, hogy nem most kezdtek harcolni az afrikai elefántok tömegét legyil-
koló bűnszervezetek ellen a genetika eszközeivel. Hiába illegális tevékenység 
ugyanis az agyarukért leölni az elefántokat évtizedek óta, az elefántcsont-
kereskedelem továbbra is virágzik. 2005 és 2015 között 111 ezer afrikai ele-
fánt esett a vadorzók áldozatául, és alig négyszer ennyi maradt életben.

Manapság évi 4 milliárd dollár értékű üzlet az elefántcsont. Wasser és 
munkatársai egy előző, 2015-ben a Science-ben megjelent cikkükben 
ugyancsak a lefoglalt agyarak DNS-ének (és az elefántok élőhelyén 
gyűjtött szőr-, illetve ürülékminták) vizsgálatával kimutatták, hogy Afri-
kában az agyarkereskedelem két „forró pontra” koncentrálódik. Javasla-
tuk szerint e területekre kellett volna koncentrálni a bűnüldöző erőfeszí-
téseket. De csalódniuk kellett, ugyanis három év elteltével a vadorzás 
továbbra is él és virágzik – ellentétben az elefántokkal.

„Meglepetésünkre az orvvadászokat továbbra is nagyon nehéz megállí-
tani – nyilatkozta Samuel Wasser. – Ennek pedig az az oka, hogy rendkí-
vül nagy kiterjedésű, általuk jól ismert területeken működnek, és ha tetten 
érik is őket, legfeljebb azért a kevés elefántcsontért vonhatók felelősség-
re, amely épp náluk van.”

Olyan módszert kell tehát találni, amelynek segítségével a bűnözőket 
olyan agyarakért is el lehet ítélni, amely nincs a közvetlen birtokukban. 
Ezért a kutatók most továbbmentek – mondhatni a saját kezükbe vették 
a nyomozóhatóság feladatát. Új tanulmányukban ugyanis a piti vadorzó-
kat pénzelő elefántcsontkartellek felderítésére tesznek kísérletet, 
megint csak a genetika fegyvertárával.

A mostani eredményekhez vezető áttörést jelentő felfedezést akkor 
tették, amikor rájöttek, hogy a szállítmányok elosztásakor, raktározása-
kor és hajókonténerekbe pakolásakor a csempészek gyakran különválaszt-

ják egymástól az azonos állattól származó agyarakat. Ez lehetőséget 
biztosít arra, hogy kapcsolatot találjanak a különféle szállítmányok (és 
feladóik) között.

A kutatók összesen 38, 2006 és 2015 között lefoglalt elefántcsont-szál-
lítmányból vettek DNS-mintákat (minden szállítmányból az agyarak har-
madát választották ki – ennyire volt kapacitásuk, de ez is jelentős minta-
nagyság). Összesen 26 olyan agyarpárt tudtak azonosítani, amelyeknél 
az egy állattól származó agyarak különböző szállítmányokba kerültek. Ti-
zenegy szállítmányt tudtak így valamely másik lefülelt agyarrakománnyal 
párosítani. Az azonos elefánttól származó agyarakat mindig ugyanabban 
a kikötőben hajózták be, legfeljebb 10 hónap különbséggel.

Az agyarak földrajzi eredetét is be tudták azonosítani, ezáltal meghatá-
rozhatták, hogy az egyes kartellek milyen nagy területen működnek, és 
mekkora forgalmat bonyolítanak. Ehhez azt feltételezték, hogy az összeil-
lő agyarpárokat tartalmazó szállítmányok egy bűnözőcsoporthoz tartoz-
nak. Mindezen genetikai és logisztikai információk birtokában beazonosí-
tották az elefántcsont-kereskedelem nagy részéért felelős három kartellt 
és székhelyüket. Eredményeik szerint az egyik a kenyai Mombassából, 
egy másik az ugandai Entebbéből, a harmadik pedig a togói Loméból irá-
nyítja az üzletet.

A történet innentől végérvényesen krimibe megy át, hiszen a genetikusok 
vizsgálódásai nyomán több „kollégája” mellett két éve már el is ítélték húsz 
évre Afrika egyik legmegátalkodottabb elefántcsontcsempészét. Feisal 
Mohamed Alit eredetileg csak egyetlen lefoglalt szállítmányért tudták 
volna felelősségre vonni (kis szépséghibája a dolognak, hogy az eljárás 
vélt szabálytalanságai miatt azóta már szabadlábra is helyezték).

Ettől függetlenül a genetikai analízis bizonyította nyomozati értékét. A 
jövő ennek ellenére bizonytalan, méghozzá a magas költségek miatt. No-
ha ma már a DNS-analízis nem számít különlegességnek, még mindig 
nincs ingyen. Egyetlen agyar elemzése 110 dollárba kerül, és itt ezres 
nagyságrendű tételekről van szó. További problémát jelent, hogy a le-
foglalások nagy része a korrupció által igencsak sújtott államokban tör-
ténik, így rendszeresen előfordul, hogy a hatóságok akadályozzák a ku-
tatók hozzáférését a lefoglalt szállítmányokhoz, mígnem azok egyszer 
csak szőrén-szálán eltűnnek – a kiterjedt bűnözői hálózat minden bizo-
nyítékával egyetemben.

Kovács MárK

CSI AZ 
ELEFÁNTCSONT 

NYOMÁBAN
A temérdek, törvényszéki nyomszakértők (képzelt vagy valós) 
munkáját bemutató tévésorozathoz – főként a Magyarországon 
Helyszínelők címmel forgalmazott CSI-hoz – hozzászokott nézők 
természetesnek veszik, hogy a bűntények felderítése ma már 
elképzelhetetlen DNS-analízis nélkül. Noha a valóság sok esetben 
még ma is távol áll a tévébeli helyszínelők szinte sci-fibe illő esz-
közeitől, a DNS-elemzés valóban alapjaiban változtatta meg a 

bűnügyi nyomozás és bizonyítás technikáit.
Kenyában lefoglalt elefántagyarakat égetnek el 

(FORRÁS: KENYA WILDLIFE SERVICE)

GENETIKÁVAL AZ ORVVADÁSZAT ELLEN
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A dicsőséges tavaszi hadjárat ka-
tonai sikerei ráébresztették a 
bécsi udvart, hogy egyedül 

képtelen úrrá lenni a magyarorszá-
gi helyzeten, ezért Ferenc József 
1849. május 1-jén levélben kért 
támogatást I. Miklós orosz cár-
tól, aki nyolc nappal később ün-
nepélyes nyi latkozatban jelentette 
be, hogy a magyar szabadságharc 
leverésére indul. A cári seregek 
Ivan Fjodorovics Paszkevics tábor-
nagy vezetésével 1849 júniusában 

A SZABADSÁGHARC LEVERÉSÉNEK BOSSZÚHADJÁRATA

SOK FEJNEK KELL 
LEHULLANIA…

érkeztek Magyarországra. A 370 ez-
res osztrák-orosz túlerővel szemben 
a magyar hadsereg összlétszáma 
mindössze 132 ezer fő volt. Az or-
szág emberi és gazdasági erőben a 
kimerülés felé tartott. Mindezek 
minden tisztánlátó ember számára 
világossá tették, hogy a küzdelem 
kimenetele eldőlt. Bem augusztus 
9-i temesvári veresége után Kos-
suth lemondott, és a török határ fe-
lé menekült. Őt követte aztán a − 
Szent Koronát Orsovánál elásató − 

Szemere Bertalan miniszterelnök és 
kormányának több tagja is. A polgári és 
katonai hatalom Görgei Artúrra szállt, 
aki 1849. augusztus 13-án Világosnál 
letette a fegyvert Fjodor Vasziljevics 
Rüdiger orosz tábornok előtt. Ezzel a 
gesztussal a magyar hadsereg kifejezte, 
hogy nem Ausztriát tekinti legyőzőjé-
nek és hogy a szabadságharc leverésé-
hez két nagyhatalom katonai erejére is 
szükség volt. A magyar erők Görgei 
felhívására sorra megadták magukat, 
utoljára október 2-án a Klapka György 
vezette Komárom kapitulált.

Tízezrek élete
A fegyverletétel és a bukás okozta ke-
serűség miatt az emigrációba vonult 
Kossuth és sokan mások Görgeit tet-
ték felelőssé, árulónak nevezve őt. 
Görgei 1849. augusztus 11-én hadita-
nács elé vitte a kapituláció kérdését, 
mely egyhangúlag döntött a fegyver-
letételről. Téves tehát az a vád, hogy 
egymaga döntött volna a megadásról, 
másrészt pedig – az előbbiekben már 
ismertetett okok miatt – felelős döntés 
született, ugyanis ilyen helyzetben a 
harc folytatása értelmetlen vérontás 
lett volna. Görgeinek Világosnál tí-
zezrek életéről kellett döntést hoznia. 
A vereséggel és a bukáshoz vezető kö-
rülményekkel egymaga nem tudott 
szembeszállni. A szabadságharc leve-
rését kegyetlen megtorlás követte, 
mely már nyáron megkezdődött, noha 
akkor még folyt a küzdelem, így az el-
sősorban még a polgári lakosság ellen 

Október 6-a minden évben az 1849-ben, Aradon kivégzett tizenhárom honvédtiszt, valamint az ugyan-
ekkor Pesten meggyilkolt Batthyány Lajos, Magyarország első alkotmányos miniszterelnökének 
emléknapja. A bécsi forradalom évfordulójára időzített kivégzéssorozat a levert szabadságharc utáni 
megtorlások tetőpontja volt. Az aradi tizenhárom mellett azonban volt további három ugyanitt, de 
más időben kivégzett honvédtiszt, valamint egy vezérőrnagy, aki a várbörtönben hunyt el. Ormai 
Norbert és Kazinczy Lajos honvédezredesek, Ludwig Hauk alezredes, illetve Lenkey János neve talán 
nem olyan ismert, mint mártírtársaiké, holott ők is annak a bosszúhadjáratnak az elszenvedői voltak, 

melynek következtében 144 főt végeztek ki.

A világosi fegyverletétel
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Streith Miklós vértesboglári katolikus 
plébánost és káplánját, König Mórt. 
Rázga Pál pozsonyi evangélikus lel-
készt harcra buzdító beszédei miatt 
akasztották fel, míg Mészáros Dániel 
sopornyai lelkészt azért lőtték főbe jú-
lius 16-án, mert megtalálták nála Kos-
suth néhány proklamációját. Kivégzé-
sek történtek Pesten is július 23-án és 
24-én: egy honvédtisztet és egy Szat-
már megyei honvédet a Nemzeti Mú-
zeum udvarán lőttek agyon. Július 26-
án Ócsán végezték ki Halászy Károly 
helyi jegyzőt, aki korábban nemzetőr-
ként szolgált. Az utolsó rögtönítélő el-
járás során végrehajtott ítéletre au-
gusztus 21-én került sor: a Somogy 
megyei Juta község fiatal jegyzőjét, 
Nagy Istvánt lőtték főbe, amiért el-
mulasztotta eltávolítani a templom aj-
tajáról Noszlopy Gáspár kormánybiz-
tos harcra felhívó proklamációját, és 
nem hirdette ki a császári kiáltványokat.

A legnagyobb szigorúság
A fegyverletétel után megkezdődtek a 
tárgyalások az orosz fogságba esett 
tisztek átadásáról. Bár Ferenc Józseffel 
Ausztria szinte minden vezető politikai 
irányzata egyetértett abban, hogy a 
magyar szabadságharc nem maradhat 
válaszlépés nélkül, ám annak mértékét 
és módját illetően már akadtak nézet-
különbségek. 1849 nyarán átmenetileg 
még a bosszút követelőket is elbizony-
talanította az, hogy a fogságba esett 
császári tisztekkel kíméletesen bántak. 
Maga Miklós cár és seregének fővezé-
re, Paszkevics herceg is amnesztiát, 
vagy legalább mérsékelt büntetést java-
solt a legyőzöttekkel szemben, azon-
ban amikor Ferenc József megtudta, 
hogy az 1849 tavaszán fényes – oszt-
rák szempontból megalázó – sikere-
ket elérő magyar sereg az előtt az 
orosz haderő előtt tette le a fegyvert, 
amelyet éppen ő hívott segítségül, az 
augusztus 20-i osztrák minisztertanács 
az ő akaratából döntött a szigorú meg-
torlás mellett. 

A minisztertanács augusztus 27-én 
még úgy határozott, Haynaunak a 
meghozott halálos ítéleteket végrehaj-
tás előtt fel kell terjesztenie jóváha-
gyásra, Ferenc József viszont augusz-
tus 29-én már azt az utasítást adta, 
hogy a halálos ítéleteket csak végre-
hajtásuk után, tudomásulvétel vé-
gett kell felterjeszteni. Ennek követ-
keztében a minisztertanács is ilyen 

értelmű határozatot hozott augusztus 
31-én. Haynau ezzel szabad kezet ka-
pott a kivégzések végrehajtására, majd 
számos városban különleges katonai 
törvényszékek alakultak. Temesvárott 
ekkor végezték ki Hruby Gyula őrna-
gyot, Görgey volt segédtisztjét és 
Murmann Sámuel soproni nemzetőr 
őrnagyot. A megtorlás legnagyobb 
hulláma és a szabadságharc elitjének fi-
zikai megsemmisítése 1849. október 
6-án érkezett el; ekkor végezték ki Pes-
ten Batthyány Lajost, az első független, 
felelős magyar kormány miniszterelnö-
két, az önálló magyar államiságra tö-
rekvések megszemélyesítőjét, míg Ara-
don a honvédség tizenhárom tisztjét. 

Az időzítés nem volt véletlen. Egy-
részt 1849. október 6-a volt Theodor 
Baillet de Latour gróf császári és kirá-
lyi táborszernagy, osztrák hadügymi-
niszter bécsi forradalmárok általi 
meggyilkolásának az évfordulója; 
másrészt meg kellett várni az utolsó 
magyar kézen levő erőd, Komárom 
feladását, hiszen egy megtorlási hul-
lám kitartásra sarkalhatta volna a vár-
védőket. Latour halálát, valamint a 
második bécsi forradalom kirobban-
tását az osztrák kormányzat Magyar-
ország, illetve a Batthyány-kormány 
számlájára írta. Mindez egyértelművé 
tette, hogy az eljárások célja nem az 
igazságszolgáltatás, hanem a bosszú.

A miniszterelnöki tisztségéről 1848. 
október 2-án lemondott Batthyányt 
1849 januárjában tartóztatták le. A sza-
badságharc bukása idején Olmützben 
raboskodó politikust a törvényszék au-
gusztus 30-án felsőbb utasításra felség-
árulás vádjával kötél általi halálra és tel-
jes vagyonelkobzásra ítélte. A felségsér-
tés vádja kétes alapokra épült. Ferenc 
József ugyanis nem volt magyar király 
(egészen 1867-ig), hiszen nem koro-
náztatta meg magát, nem adott ki ko-
ronázási hitlevelet, nem esküdött meg 
az ország törvényeire. V. Ferdinánd 
1848. december 2-i lemondása után 
a magyar trón jogilag üres volt. 

irányult elrettentésképpen. Az első ha-
lálos ítéletekre azonban nem kellett a 
kapitulációig várni. 1849. január 15-
én, Pápán − hadbírósági eljárás nélkül, 
rögtönítélő eljárás után − kivégezték a 
Mednyánszky Sándor őrnagy vezette 
gerillacsapat két fogságba esett tagját, 
Rédl Antalt és Szalay Gábort. Hadbí-
rósági ítélettel végezték ki március 14-
én Novák Tivadar nyugalmazott had-
nagyot, március 27-én Giovanni Bal-
dini vasúti mérnököt, a többnyire ola-
szokból alakult és a magyar oldalon 
harcoló Frangepán-csapat főhadna-
gyát, március 30-án Barta Józsefet, Si-
monyi Ernő gerillacsapatának őrmes-
terét, május 24-én Petőcz Györgyöt, 
Pozsony megye másodalispánját, júni-
us 5-én pedig a februárban kapitulált 
lipótvári várőrség két tisztjét, Med-
nyánszky László őrnagyot és Gruber 
Fülöp századost. Az első olyan halálos 
ítélet, amelyet magas rangú katona fe-
lett hoztak, Witalis Söll őrnagy, a tiro-
li vadászcsapat parancsnoka ellen szü-
letett január 30-án.

A hadbírósági eljárás nélkül, rögtön-
ítélő eljárással kivégzettek száma Ju-
lius Jacob von Haynau fővezéri ki-
nevezése után sokasodott meg. 
Alighogy serege június 28-án be-
vette Győrt, másnap a főhadpa-
rancsnokság átállásra buzdítás vádjá-
val kivégeztette Woititz Adolf győri 
zsidót és az aradi születésű Szwelka 
Rotaist. Július 12-én Mannsbarth 
Antal csákberényi katolikus plébá-
nost és Szikszay János református lel-
készt végezték ki Nagyigmándon. 
Bűnük mindössze annyi volt, hogy a 
kormány rendelete értelmében ki-
hirdették a Függetlenségi Nyilatkoza-
tot, ezért a lelkipásztorok helyzete 
különösen veszélyes volt. Hasonló 
vádért lőtték agyon szeptember 7-én 

„…a legnagyobb szigorúság a kompro-
mittáltakkal szemben. Sok fejnek kell le-
hullania, mint a kiemelkedő mákfejek-
nek, ha az ember fölöttük ellovagol.” 
(Ferenc József utasítása Haynau szá-
mára) 

Haynau és Paszkevics
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1849. augusztus 22-én végrehajtották 
a kötél általi halálos ítéletet; Kaczinczy 
Lajos ezredest, akit október 25-én az 
aradi vár árkában lőttek agyon, és az 
1850. február 19-én felakasztott Lud-
wig Hauk alezredest. A tizenhetedik 
halálra ítélt tiszt, Lenkey János elbo-
rult elmével, a börtönben hunyt el 
1850. február 9-én.

Tíz év fogság
A megtorlás másik fő helyszíne Pest 
volt, ahol 1849 júliusában állítottak fel 
rendkívüli haditörvényszéket. Batthyá-
ny Lajoson kívül 1849. augusztus 14. és 
október 24. között itt végezték ki Gáncs 
Pál, Havelka Ferenc, Hübner András, 
Kuczka Mihály, Uitz Ignác, Varga 
Mihály székesfehérvári lakosokat 
fegyveres lázadásban való részvételért; 
Mezey József kajászószentpéteri jegy-
zőt, Kantsur András szokolyai refor-
mátus lelkészt, Gonzeczky János kato-
likus tábori lelkészt, Csány László és 
Jeszenák János kormánybiztosokat, 
Mieczysław Woroniecki alezredest, 
Karol d’Abancourt századost, Peter 
Giron alezredest, a szabadságharc kül-
földi résztvevőit, Fekete Imre gerillati-
zedest, Perényi Zsigmond felsőházi el-
nököt, Csernyus Manó miniszteri ta-
nácsost és Szacsvay Imre képviselőházi 
jegyzőt. Pesten akasztották fel 1850. 
január 23-án Kolosy György honvéd-
századost, Lamberg egyik gyilkosát, 
valamint Márkus Jánost és Pállik Igná-
cot, akik 1849. július 26-án a Mátrá-
ban megtámadtak, megöltek és kira-
boltak egy osztrák alezredest. 

A szabadságharc vértanúi között tart-
juk számon azt a Marburgban és Bruck 
an der Murban kivégzett tizenhárom 

Batthyány koncepciós perében a bíró-
ság megsértette még azt a bécsi utasí-
tást is, hogy a felelősségre vonások csak 
az 1848. október 3-a utáni, a magyar 
parlament feloszlatását – Lamberg Fe-
renc Pesten történt meggyilkolásának 
hírére – elrendelő királyi proklamáció 
utáni forradalmi cselekményekben va-
ló részvételre vonatkoztathatók. Egye-
dül az ő esetében alkották a vád alapját 
korábbi cselekményei. Kivégzése előtt 
egy, a felesége által becsempészett tőr-
rel nyakon szúrta magát, és súlyos vér-
veszteséget szenvedett, de életben ma-
radt. A történtek után az ítéletet golyó 
általi halálra változtatták, melyet 1849. 
október 6-án a pesti Újépület udvarán 
végrehajtották.

Ugyancsak fegyveres lázadás és fel-
ségárulás vádjával ítélte halálra az ara-
di törvényszék 1849. szeptember 26-
án Lázár Vilmos ezredest, valamint 
Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, 
Schweidel József, Poltenberg Ernő, 
Török Ignác, Lahner György, Knezić 
Károly, Nagysándor József, Leiningen-
Westerburg Károly, Aulich Lajos, 
Damjanich János és Vécsey Károly ve-
zérőrnagyokat. A golyó általi halálra 
„kegyelmezett” Kisst, Schweidelt, 
Dessewffyt és Lázárt a vár északi sán-
cában hajnalban lőtték agyon, a többi 
elítéltet ezt követően a vártól délre seb-
tében összetákolt bitófákra akasztot-
ták. Amikor augusztus 11-én az aradi 
várban a megadás mellett döntöttek, 
még nem sejtették, hogy ugyanitt feje-
ződik be majd az életük.

Aradon 1850 februárjáig összesen 
tizenhat tisztet végeztek ki: a már 
említett tizenhárom vértanún kívül 
Ormai Norbert ezredest, akin már 

huszárt is, akiket bár nem itthon, de 
egyértelműen a szabadságharc tá-
mogatásáért végeztek ki, amikor 
Linz környékéről másodjára is meg-
kísérelték a hazajutást.

A megtorlás során hozzávetőleg 500 
halálos ítéletet hoztak, ebből legalább 
144-et végre is hajtottak, körülbelül 
1200 elítéltet zártak börtönbe, míg 
40−50 ezer honvédet soroztak be bün-
tetésként a császári seregbe. Gyakorla-
tilag nem volt olyan magyar család, 
amelynek valamelyik tagját ne érin-
tette volna a megtorlás. A bosszúhul-
lám csak 1850 júliusától mérséklődött 
− Potoczky Gyula volt az utolsó sze-
mély, akit ekkor végeztek ki 1848-49-
es cselekedeteiért −, amikor az európai 
felháborodás miatt a bécsi udvar fel-
mentette Haynaut Magyarország telj-
hatalmú katonai és politikai kormány-
zóságának tisztéből. A katonai pa-
rancsnokságok és hadbíróságok rend-
kívüli közigazgatási és bíráskodási 
szerepe azonban egészen 1854-ig 
fennmaradt. Az utolsó politikai fog-
lyok 1859-ben, tíz esztendővel a sza-
badságharc leverése után szabadultak.

Ferenc József felelősségét 1849 és 1867 
között nem lehetett, 1867 után pedig 
nem illett firtatni. A hivatalos körök 
többnyire igyekezték elhallgatni sze-
mélyes érintettségét a megtorlásban és 
− a jól ismert történetírói toposzt alkal-
mazva − a rossz tanácsadók befolyáso-
lásának tulajdonították „megtévelye-
dését”. A változást az Osztrák−Magyar 
Monarchia összeomlása hozta magá-
val, ám máig nem született megnyug-
tató válasz a kérdésre. Az 1849. augusz-
tus 20-án elvetett amnesztia-terv és a 
halálos ítéletek végrehajtásának utóla-
gos bejelentési kötelezettséget tartalma-
zó augusztus 29-i utasítás mindenesetre 
az ő felelősségére utal. Ferenc József 
ugyan 18 évvel a szabadságharc leverése 
után − többek között a Habsburg Mo-
narchiát 1859 és 1866 között ért súlyos 
katonai vereségek miatt − kiegyezett a 
magyar politikai elittel, de soha egyet-
len gesztussal nem érzékeltette, hogy 
megbánta volna a kivégzéseket.

A vértanúk emlékének megörökíté-
sére, köztéri szobor vagy emlékmű fel-
állítására csak az 1867-es kiegyezés 
után − kellő politikai tapintattal − le-
hetett gondolni. Október 6-át nemzeti 
gyásznappá azonban csak jóval később, 
2001. november 24-én nyilvánították. 

Csarnai Márk

Batthyány Lajos kivégzése
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TÁRGYAK – TÖRTÉNETTEL

színű műanyag edény, melybe víz és egy farostlemez 
lap kerül. A falapra rakja a nőstény a tojásokat, és ezek 
kinevelésével lehet azonosítani a fajt. A vizsgálatok 
alapján úgy tűnik, hogy hazánkban nyáron behurcolt 
példányokkal lehet találkozni, azonban ezek még nem 
képeznek stabil populációkat, azaz nagy valószínűség-
gel nem élik túl a hideg teleket. 

Az ázsiai zebraszúnyogot Magyarországon viszonylag 
könnyen el lehet különíteni a többi csípőszúnyogtól, ugyanis 
ez a faj nagyon kontrasztos színezetű: fekete alapon fehér 
vagy ezüstpikkelyekből álló foltok, csíkok szegélyezik a tes-
tét és a lábát, más ennyire kontrasztosan fekete-fehér rovar 
nem él hazánkban. Az imágó fő megkülönböztető jegye, 
hogy egyetlen fehér csík fut végig a tor háti oldalán, test-
hossza mintegy 5 milliméter. Tojásai körülbelül 1 milliméter 
hosszúak, és sötétbarna vagy fekete színűek. A tojásokat 
víz felszíne fölé, a tenyészőhely falára, oldalára rakja.

Eredeti élőhelyén a lárvái faodvak vizében fejlődnek, azon-
ban Európában már minden olyan víztest alkalmas számára, 
amely nem érintkezik a talajjal (ezért tudott nagy területen 
elterjedni), mint például az esővízgyűjtő hordó, az ereszcsa-
tornában megszoruló víz, használt gumiabroncsok, eldobott 
szemétben felgyűlő esővíz. Vagyis minden olyan mestersé-
ges vagy természetes mélyedés, üreg, tárolóedény, amely-
ben a felgyűlt esővíz néhány napnál tovább megmarad, 
szaporodóhely lehet a szúnyogok számára. Ilyen potenciális 
élőhelyek elsősorban emberi településeken fordulnak elő. 
Ha nem szeretnénk szúnyogtenyésző helyeket, érdemes 
egy eső után körbenézni a ház körül és felszámolni azokat a 
„rovarbölcsőket”, ahol az esővíz összegyűlik, mert egy deci-
liter vízben több száz csípőszúnyog tud fejlődni.

SoltéSz zoltán 

Az utóbbi 5 évben három invazív csípőszúnyog jelent meg ha-
zánkban. Ezek a fajok az általuk terjesztett kórokozók miatt ko-
moly veszélyforrásnak tekinthetők. Azonban fontos tudni, hogy 

jelentős – dengue láz, sárgaláz stb. betegséget keltő – kórokozót Magyar-
országon még nem terjesztenek. Az utóbbi átadásához két alapvető dolog 
szükséges: egyrészt stabil csípőszúnyog (vektor) populáció, másrészt a 
kórokozó jelenléte. A veszélyes kórokozók hazánkban nincsenek jelen, 
csak olyan esetek vannak, ahol a beteg külföldön fertőződött meg.

 A három invazív faj közül a tigrisszúnyogként is ismert ázsiai zebraszúnyog 
(Aedes albopictus) terjesztheti humán szempontból a legveszélyesebb kóroko-
zókat. A fajt Európában először Albániában mutatták ki 1979-ben. Mire 
Olaszországban először észlelték, addigra már szinte az egész ország-
ban elterjedt a 600 méter tengerszint feletti magasságnál alacsonyabb te-
rületeken. Itália e tekintetben jelenleg a leginkább fertőzött ország földré-
szünkön; főként Veneto és Friuli-Venezia Giulia régiója, Lombardia és 
Emilia-Romagna, valamint Közép-Olaszország part menti területein szapo-
rodott el. Ezután a szúnyogot 1999-ben Franciaországból és 2000-ben Bel-
giumból jelentették. Azóta Európa számos országá-
ból igazolták. A megjelenés azonban nem mindenhol 
jelent tartós megtelepedést. A fő korlátozó tényező a 
hideg tél – Hollandiában csak üvegházakban tud átte-
lelni, és bár számos alkalommal megfigyelték Német-
országban, áttelelő populációt még nem találtak.

Magyarországról 2014-ről van adat Baja mellől, de 
a következő években már nem sikerült megfogni ott. 
A Magyar Természettudományi Múzeum munkatár-
sai 2015-től a dél-délnyugati határ mentén a na-
gyobb kamionforgalmú utak mellett vizsgálták az 
invazív csípőszúnyogfajokat, és több település 
mellett sikerült a zebraszúnyogot kimutatni. Leg-
jobban egy érzékeny mintavételi módszerrel, a to-
jáscsapdával lehet mintavételezni, ami egy sötét 

A JÖVEVÉNY ÁZSIAI 
ZEBRASZÚNYOG

Az ázsiai zebraszúnyog példánya a Magyar Természettudományi 
Múzeum Kétszárnyúak gyűjteményéből 

(SOLTÉSZ ZOLTÁN FELVÉTELEI)

Szúnyogtojásgyűjtő csapda 

Csípőszúnyog-tenyésző helyek 
a ház körül
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A kiskunhalasi múzeum vállal-
ta azt a feladatot, hogy a 
nagybányai művészek és 

Thorma János életművét megismer-
tesse a nagyközönséggel. A program-
sorozat első lépéseként 2017-ben 200 
négyzetméter alapterületen a múze-
um új, kétszintes épületszárnyában 
megnyílt a 115 festménynek otthont 
adó Thorma Galéria – Thorma János 
festészete tárlat és a Bay Gyűjtemény 
– Nagybányai művészeti állandó ki-
állítása. Az erdélyi származású Bay 
házaspárnak és Kiskunhalas város-
ának köszönhetően létrejött Magyar-
ország legnagyobb, a nagybányai 
művésztelepen alkotók munkásságát 
a kezdetektől a fennállásáig bemutató 
kiállítása. 

A Kiskunhalasi Őszi Tárlat kereté-
ben a múzeum folytatni kívánja a 
nagybányai művészetet bemutató 
tevékenységét és minden esztendő 

KIÁLLÍTÁS KISKUNHALASON

NAGYBÁNYAI 
MŰVÉSZPORTRÉK

derekán megszervez egy olyan idő-
szaki kiállítást, amelyben a nagybá-
nyai alkotók munkásságának sokré-
tűbb bemutatására törekszik. 

Az idei Nagybányai művészportrék 
tárlat 29 művész 44 alkotásával a múze-
um látványos módon avatja be a nézőt 
az alkotók és arcképeik megismerteté-
sébe. A nagybányai festők arcképeit fel-
sorakoztató tárlat szomszédságában 
található Bay Gyűjteményben pedig 
ugyanannak a művésznek egy-egy 
reprezentatív alkotásaival is talál-
kozhat a látogató. A 30 önarckép és 
a 14 művésztársról készült festmény 
betekintést nyújt a művészek érzel-
mekkel átszőtt, baráti és családi kö-
telékekkel megerősített gazdag vi-
lágába. Az önarcképek és a másokról 
készült művészportrék mindig valami-
féle személyességet hordoznak. Azok, 
akik önarcképeket festenek, igyekez-
nek embertársaiknak is választ adni 

művészetükről. A jelenkornak szóló 
dokumentumérték mellett a művésze-
ket mindig a festői problémák foglal-
koztatják. A müncheni és a nagybányai 

A Kiskunhalasi Őszi Tárlat 2018 keretében rendezi a Thorma János Múzeum egy új sorozatának 
első kiállítását, Nagybányai művészportrék címmel. A kiállítás kurátorai: Szücs György művé-

szettörténész és Bay Miklós műgyűjtő.

Bornemisza Géza: Önarckép, 1908. 
Magántulajdon

Thorma János

Kernstok Károly: Czóbel Béla képmása, 1907. 
Magyar Nemzeti Galéria

Ferenczy Károly: Önarckép, 1900. 
Magyar Nemzeti Galéria



A különleges válogatást szemlélők 
tehát sűrítve a nagybányai művészte-
lep történetét is maguk elé képzelhe-
tik, miközben a szembenéző, fürké-
sző tekintetű arcképek a későbbi ko-
rok nézőit is önvizsgálatra késztetik.

A kiállítás megtekinthető 2018. 
december 9-ig, a múzeum nyitva-
tartási idejében. A Kiskunhalasi 
Őszi Tárlat keretében számos kul-
turális programból tallózhatnak az 
érdeklődők: Jurecskó László – 
Nagybánya újrafelfedezése, előadás 
és tárlatvezetés; Zsellér Ágnes kon-
certje; Bay Gyűjtemény és Thorma 
Galéria könyvbemutató; Nagybá-
nyai művészportrék, a kiállítás 
zárórendezvénye.

Szabóné biacS ildikó

időszakban az együttes munkálkodás-
ból és az esti mulatozásokból, a viták 
által tarkított, mégis közös szemléleti 
azonosságból természetesen követke-
zett a közeli művészbarátok megrajzo-
lása, lefestése. A neósok és az őket kö-
vető generációk között is megtaláljuk 
azokat az alkotókat, akik gyakran 
örökítették meg arcmásukat. A művé-
szek aktuális hangulatának rögzítése, 
az érzelmi állapot kifejeződése mellett 
a különféle stiláris megoldások is jól 
megragadhatók ezeken a műveken. 

A Nagybányai művészportrék tár-
lat célja az, hogy a művésztelep je-
lentős és kevésbé ismert alkotóiról is 
minél árnyaltabb és hitelesebb képet 
mutathasson az érdeklődő közönség 
és a szakma képviselői számára.

Thorma János Múzeum

Thorma János és 1848-1849

A kiskunhalasi múzeum új épületszárnyának nagy galériatermében látható a névadó 
művész két monumentális tablója, az egyik 1848. március 15-éről, a másik pedig az 
aradi vértanúk kivégzéséről. Az intézmény vezetésének szándéka, hogy Thorma Já-
nos 1848/49-es trilógiájának harmadik, Buda várának visszavívását ábrázoló darabját 
is bemutathassa a nagyközönségnek. Jelenleg e műnek egy vázlata látható Kiskunha-
lason, az eredeti kép Romániában lelhető fel.

G. Á.

Nyelv és Élet

Alkalomadtán

„A taxisofőrt legalább húsz alkalom-
mal szúrta meg a késelő” – értesültem  
e lehangoló eseményről  a minap egy 
nem is csekély nézettségű tévéadó 
hírközlőjének a szájából.  Lassan már 
hozzá is szokunk az efféle nyomasztó 
hírekhez, de ez mégis valamivel na-
gyobb port vert fel a többinél. Azért 
merem ezt állítani, mert több más té-
véadó, számos napilap és töméntelen 
internetes hírportál is foglalkozott 
vele, képekkel is alaposan feldúsítva. 

Én a továbbiakban nem annyira e 
valóban borzasztó eseményről szólok, 
hanem ennek arról a megformálásá-
ról, amely legelőször jutott el hozzám, 
s amelyet idéztem is. Az alkalom  régi, 
már a XIV. századtól adatolható sza-
vunk, a valamihez való illeszkedést 
jelentő alk- szótőnek -alom  névszó-
képzővel létrejött származéka, egy te-
rebélyes, gazdag szócsaládnak  (alkal-
mi, alkalmas, alkalmazkodik, alkalma-
sint  stb.) fontos tagja. Leginkább  
kedvező időpontot, adódó lehetősé-
get, (ünnepi) eseményt jelent. Tehát 
általában valami olyasmit, amiből 
nincs sok, ami egyedi. De hogy húsz 
alkalommal  szúrta volna meg? Nem. 
Egy alkalommal, de akkor – talán té-
bolyodott, önkívületi állapotban – 
hússzor, többször, sokszor, számtalan-
szor. A Nyelvművelő kéziszótár (Bu-
dapest, 2005) alkalommal  szócikké-
ben ezt olvashatjuk: „A hivatali 
nyelvben – s ennek hatására az élőbe-
szédben is – mindinkább terjed név-
utóként való alkalmazása: két alkalom-
mal is kerestelek. Ezt igényes beszédben  
és írásban lehetőleg kerüljük!”

Igen, az alkalom  szónak névutó-
szerű, határozószói származékai is 
vannak, s nemegyszer élünk is ilye-
nekkel, de ezt nem tehetjük bármi-
kor, bárhol.  Alkalomadtán,  azaz ’ha 
alkalom adódik rá’, ezt meg is írom, 
gondoltam e hátborzongató példa 
hallatán, mindjárt följegyezvén a 
tervezett címet  is.  S íme, már más-
nap, azaz ma éltem is az alkalommal.                              

G. l.

Szerkeszti: 
GrÉtsy lászló
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Thorma János: Az aradi vértanúk
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– Milyen kutatási témákkal foglal-
kozik jelenleg?

– Kutatócsoportunk elsősorban neu-
roendokrinológiával foglalkozik, illetve 
idegi és tágabb értelemben vett sejtvéde-
lemmel. Legtöbbet kutatott terüle-
tünk egy neuropeptid-csoport, a 
PACAP/VIP peptidcsoport, ennek ál-
talános élettani, sejtvédő hatásait és be-
tegségekben betöltött szerepét vizsgál-
juk. A PACAP megismerése azért is 
fontos, mert ez a fehérje képes erőtel-
jesen csökkenteni a szöveti károsodást 
a sok embert érintő, gyakori betegsé-
gekben. Ezt a védőhatást számos ideg-
rendszeri betegség, mint például a 
stroke, a Parkinson- és Alzheimer-kór 
modelljében is kimutattuk, ahogy a 
szem ideghártyájának diabétesz miatt, 
illetve koraszülöttek retinopátiában 
bekövetkező károsodása esetén is.

A PACAP általános sejtvédő hatása-
it ezenkívül a vesét-, a bél-, a szív és 
érrendszeri, a szaruhártyát és a bőrt 
érintő kórképek modelljében is vizs-
gáljuk. Leírtuk a PACAP változásait 
több olyan humán betegségben, 
melynek később diagnosztikus je-
lentősége lehet. Jelenleg PACAP-
génhiányos egerekben tanulmányoz-
zuk a PACAP endogén szerepét, s 
ezek a vizsgálatok is számos szövetben 
támasztják alá a fehérje védő szerepét. 

Legújabb felfedezésünk, hogy ha a 
PACAP-szint korral járó csökkenése 
fokozódik, ez állatmodellben korai 
öregedést és szisztémás amiloid-
lerakódást eredményez, s így hozzájá-
rulhat a PACAP-hiányban fellépő 
magasabb halálozási rátához és idő 
előtti funkcióromláshoz. 
– A kutatás mellett a tudomány-
szervezésben, a tudománypolitiká-
ban is részt vesz. Sikeres hazai és 

BESZÉLGETÉS REGLŐDI DÓRÁVAL

SEJTVÉDELEMTŐL A
KUTATÁS VÉDELMÉIG 

nemzetközi konferenciák szervező-
je, 2009 és 2016 között a Magyar 
Idegtudományi Társaság (MITT) 
főtitkára, ezt követően 2018-ig pedig 
az MITT elnöke. Miért adta át az 
elnöki pozíciót Acsády Lászlónak, a 
már korábban megválasztott követ-
kező elnöknek?

– Azért, mert ez év júniusában a 
FENS (Federation of European 
Neuroscience Society) Berlinben ren-
dezett konferenciája után a társaság 
főtitkárává választottak.  
– Gratulálunk a tisztséghez! De mi 
pontosan ez a szervezet?

– A FENS az európai idegtudomá-
nyi társaságok tevékenységét koor-
dináló, több mint 24 ezres taglét-
számú szervezet, melynek leg-
főbb célja az idegtudományi ku-
tatások és az i lyen témájú oktatás 
támogatása, elősegítése Európa-
szerte. Konferenciák és idegtu-
dományi iskolák szervezése mel-
lett idegtudományt ismertető, 
népszerűsítő feladatot is vállal, 
hozzájárulva ezzel a politikai dön-
téshozók választóinak neveléséhez, 
amivel végső soron elősegítheti a 
helyes oktatás- és tudománypoliti-
kai döntéseket.
– Tehet valamit a FENS, ha egy 
nemzeti társaságnak olyan ko-
moly gondjai vannak, mint pél-
dául a forráshiány vagy a tudo-
mányellenes hangulat? 

– Adott esetekben igen. Kiváló pél-
da erre az az elmúlt hetekben közzé-
tett nyilatkozat, melyben számos 
más nemzetközi társasággal egye-
temben a FENS nyilvánosan kiállt a 
németországi Max Plank Intézet 
egyik vezető kutatója, egy világhírű 
idegtudós mellett, akit állatvédők ál-

tali koholt vád alapján meghurcoltak, 
mielőtt még bármilyen bírósági döntés 
megszületett volna. 

Egyes döntéshozatalok esetén hason-
ló jelentősége van az idegtudomány 
fontossága melletti kampánynak és az 
agykutatás melletti lobbinak is. A 
kommunikációs bizottságnak épp 
ezért kitüntetett célja, hogy a laikusok 
felé érthető módon közvetítsék az 
alapkutatás fontosságát. Ilyen ügyek-
ben a FENS segítséget tud nyújtani az 
egyes nemzeti társaságoknak.
– Mit jelent a Magyar Idegtudományi 
Társaság, még általánosabban a ma-
gyar idegtudósok számára, hogy ma-
gyar kutató került ilyen magas po-
zícióba a nemzetközi szervezetben?

– Igen nagy elismerést, hiszen Ma-
gyarországot, a magyar idegtudo-
mányt – bár bizottsági tagságaink 
voltak – a vezetőségben eddig csak 
egyszer képviseltük, amikor 2004 és 
2006 között Freund Tamás volt a 
FENS elnöke. 

Bár a népszerűségi listákon igen kivételes esetben lehet csak tudósok nevével találkozni, azokról, 
akik kutatási területük nemzetközileg elismert szakemberei, sok mindent meg lehet tudni az 
interneten böngészve. Fokozottan igaz ez akkor, ha az illető már fiatalon kitüntetéseket kap, magas 

pozíciókat ér el. Reglődi Dóráról mindez elmondható.
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– Nagyon sok kutató foglalkozik 
valamilyen művészeti ággal, és meg-
győződésem, hogy ez nemcsak ki-
kapcsolódást nyújt, hanem erősíti a 
szakmai oldalt is. Ezt a vonalat igyek-
szem én is erősíteni azzal, hogy min-
dig megpróbálom a tudományt és a 

művészeteket összekapcsolni. A pécsi 
konferenciát megelőzően is szervez-
tünk már több kiállítást. Az egyiken 
saját mikroszkópos felvételeinket 
versekkel párosítottuk más alka-
lommal festményeket idegrendsze-
ri és más anatómia struktúrákkal 

– Emellett az új funkció mellett mit 
érez eddigi tudományszervezői tevé-
kenysége legnagyobb sikerének?

– A tavaly szeptemberben, a Pécsi 
Idegtudományi Centrum szervezésé-
ben megvalósult „kis FENS”, azaz a 
FENS Regionális Konferenciát. 
Több, mint 1000 résztvevő hallgat-
hatta Nobel-díjas és Brain Prize díjas 
meghívott előadóinkat, látogathatta 
a számos színvonalas szakmai szim-
pózium mellett például az idegtu-
dományi-művészeti kiállítást vagy 
valamelyik szatellita-szimpóziumot. 
Diákok számára beszélgetős progra-
mot szerveztünk Nobel-díjas és Brain 
Prize díjas vendégeinkkel, de voltak 
ismeretterjesztő programjaink laiku-
sok számára is, és bemutattuk a ma-
gyar idegtudomány történetét is. 

Úgy gondolom, mostani elnyert 
tisztségem is elsősorban ennek a si-
keres konferenciának volt köszön-
hető, hiszen a közös munka során a 
szervezet vezetősége közelebbről is 
megismert.
– Jelenleg sokat hallani-olvasni a 
nemek közti egyenlőtlenségről a 
magasabb pozíciókban, de a FENS-
nek nem is a mostani az első női 
elnöke, és több női főtitkára is volt 
már.

– Valóban, a FENS politikájában 
nagyon fontos szerepet tölt be a ne-
mek lehetőség szerinti egyenlősége. 
A konferenciáknál a FENS például 
csak olyan szimpóziumot támogat 
anyagilag, ahol legalább egy női elő-
adó van. Erre nekünk is figyelnünk 
kellett, amikor a pécsi konferenciát 
szerveztük. A szimpóziumok szer-
vezői közül a legtöbben ezt a szem-
pontot azonnal megértették, ha nem 
is mindenki akarta elfogadni.  Ak-
kori FENS elnökünk – jelenleg az 
amerikai Society for Neuroscience 
elnöke –, aki világhírű cambridge-i 
professzor, mondta, hogy ez a XXI. 
század, ezt nem kell feltételként a 
felhívásban közzétenni, mert ennek 
természetesnek kell lennie. 
– Ön olyan oktató és kutató, akit 
különösen érdekelnek a művészetek, 
köztük is kiemelten az idegtudo-
mány és a művészetek kapcsolata, 
amit az egyetemen tartott kurzus 
mellett a pécsi konferencián be-
mutatott kiállítás is bizonyított. 
Hogyan kezdődött és mit ad Önnek 
ez a tevékenység?  

Reglődi Dóra a Pécsi Egyetem egyetemi tanára, az Anatómiai Intézet igazgatója, 
és ez év júliusától a PTE Általános Orvostudományi Kar tudományos 
dékánhelyettese is. Népszerű egyetemi oktató, több nyelven előadói szinten be-
szél, amit a magyar, angol és német nyelven is oktató Pécsi Egyetemen rendszere-
sen bizonyíthat. Mindemellett kutatási területének nemzetközi szinten elismert 
személyisége, ezért nem sok csodálkoznivaló van azon, hogy megkapta például a 
L’Oreal-díjat, vagy hogy kutatásait az MTA nagy presztízsű Lendület pályázata is 
támogatja.
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érdekes, sokszor még az oktatók 
szzámára is teljesen új világgal is-
mertetnek meg.  
– Bizonyára  többször is megtehette 
volna, hogy külföldön folytatja kar-
rierjét. Mi tartja mégis Pécsett?
– Bár nagyon szeretek utazni, amire 
a mi szakmánkban szükség is van, és 
rendszeresen töltök rövidebb-hosszabb 
időt külföldön, ide jövök haza. Pécs a 
szülővárosom. Itt jártam gimnázium-
ba, és bár külföldön érettségiztem, de 
utána itt végeztem el az orvosi egye-
temet. Különleges kötődésem van a 
városhoz. Csak néhány hete kaptam 
újonnan megválasztott dékánunktól, 
Nyitrai Miklós professzortól a tudo-
mányos dékánhelyettesi megbízást. 
Valószínűleg azért helyezte belém 
bizalmát, mert azonkívül, hogy szak-
mailag erre alkalmasnak talál, tudja, 
hogy minden erőmmel az orvoskar 
fejlődését szeretném segíteni. 

állítottam szembe, illetve az anató-
mia történetét irodalmi példákon és 
filmeken keresztül mutattam be. 
Emellett írtam verseket is, melyek 
patológus és hasonló szemléletű fér-
jem verseivel együtt, közös kötetek-
ben jelentek meg. 

Mindig vannak újabb ötleteim, 
leginkább csak idő nincs a megvaló-
sításra. 
– Mi volt az elsődleges cél, mikor 
megtervezte korántsem mindennapi 
egyetemi kurzusát?
– Fontosnak tartom, hogy a hall-
gatók lássák, az anatómia meny-
nyi minden mással összefügg. Az 
„Anatómia határterületei” elne-
vezésű fakultatív kurzusomon szó 
esik a történelemtől a bűnügyekig, 
a katonaságtól a harcművészetekig, 
a testépítéstől a festészetig sok min-
denről. Rendszeresen hívok ven-
dégelőadókat, akik mindig nagyon 

Pécs ugyan egy kis vidéki város, de 
pont az orvoskaron a több ezer külföl-
di hallgató miatt igencsak nemzetközi 
a hangulat és nyüzsgő a diákélet. Az 
elmúlt években, elsősorban kiemelt 
fejlesztési forrásokból, a tudományos 
élet is jelentős támogatásokhoz ju-
tott, s ezek lehetővé tették, hogy pél-
dául megalakuljon az Idegtudomá-
nyi Centrum, és egy olyan fejlett mű-
szerpark jöhessen létre, mellyel ver-
senyképes lehet a karon végzett kutatás. 
Sok kiváló kutató dolgozik a karon. Az 
idegtudomány – mind az idegtudomá-
nyi alap-, mind a klinikai kutatás – tra-
dicionálisan is nagyon erős, de ezenkí-
vül szerencsére nagyon sok más terüle-
ten is vannak olyan húzóerővel rendel-
kező kutatók, akik iskolát teremtenek 
vagy visznek tovább, és csapatukkal je-
lentős eredményeket érnek el. 

Nagyon bizakodó vagyok, hogy 
ez a tendencia tovább folytatódik, 
és minden nehézség ellenére egy 
egymást segítő, kiemelkedő ered-
ményeket elérő csapat majd sok fia-
tal kutatót tud maga mellé állítani, 
és így versenyképes lehet nemzetkö-
zi szinten is. 
– Azaz nem hátrány vidéki kutató-
nak lenni! 
– „Vidéki kutató” véleményen sze-
rint nem létezik. Van egy adott ku-
tatási kérdés, a kísérlet vagy klinikai 
tanulmány pedig nem azon múlik, 
hogy vidéken vagy nem vidéken 
végzi az ember, sokkal inkább a tu-
dományos műhelyeken. Azok veze-
tői a mérvadók. 

A versenypályázatok esetében azért 
vagyunk hátrányban, mert kutató-
intézetekkel kell versenyeznünk, 
ahol kizárólag vagy csaknem kizá-
rólag kutatással foglalkoznak, míg 
az egyetemeknél  a munka jelentős 
részét jelenti az oktatás. 

Ez Pécsre fokozottan is igaz lehet, 
hiszen a legtöbb ipar, bánya, üzem 
megszüntetésével nemcsak az egye-
tem, hanem az egész város léte, s ez-
zel nagyon sok ember megélhetése is 
a külföldi és magyar hallgatók szá-
mától függ. Mivel az oktatás minő-
ségéből semmi áron nem lehet en-
gedni, emiatt egyes kutatóhelyeken, 
intézetekben a tudományos munka 
valamennyire háttérbe szorulhat. 

Jelenleg ennek a helyzetnek a  javí-
tásán is dolgozunk.

Kittel Ágnes
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EDUVITAL–ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

Jó volna az, kitől lehetne!

A régi magyar írásbeliség egyik becses emléke a 
XVI. század elején – minden bizonnyal Magyaror-
szágon – összeállított és írt Sándor-kódex. Ennek 
az alighanem domonkos apácák okulására készült 
kötetnek egyik része az a Három körösztyén leány cí-
mű szöveg, amely már korábban is méltán érdemel-
te ki nyelvészek és irodalomtörténészek érdeklődé-
sét. Azt a rövid dramatikus művet, amelyre ez a 
szöveg végső soron visszavezethető, a X. században 
élt gandersheimi Hrotsvita írta, akinek latin nyelvű 
drámáit a XV. század végén Magyarországon is 
Konrad Celtis nyomtatta ki 1501-ben. A német 
apáca egy késő-ókori legendának egyik betéttörté-
netét dolgozta át, amelyben Diocletianus keresz-
tényüldözése idején Thesszalonikiben három szü-
zet, Agapét, Chioniát és Eirénét (akiknek beszélő 
neve szeretet-et, tisztaság-ot és béké-t jelent) hitük 
miatt elfognak, majd, miután sikertelenül próbál-
ják őket Krisztus hitétől elfordítani, kivégeznek.

A komikus elemeket is tartalmazó műnek 
Hrotsvita az egyik császári tisztviselő neve után a 
Dulcitius címet adta, és többnyire így tartja nyilván 
a tudomány is. A XVI. századi magyar fordítás 
azonban nem puszta magyarítás, hanem a 
Hrotsvita-dráma jelentős átdolgozása, amely mi-
nőségének értékelésében jelentősen eltérnek a véle-
mények, s éppen emiatt is fontos, hogy most egy 
sokoldalú kiadvány révén alaposabban szemügyre 
vehetjük az „első magyar nyelvű drámá”-t. Ez a 
kötet ugyanis többféle formában adja közre a szö-
veget, amelyeknek egymással párhuzamos olvasása 
során további dilemmák és felismerések fogalma-
zódhatnak meg. Ebből a szempontból két részre 
osztható, hiszen egyfelől tartalmazza a kódexlapok fo-
tómásolatát, a magyar szöveg betűhív és modern helyes-
írású átírását, másfelől a Hrotsvita-kódex és a Celtis-féle 
kiadások fotómásolatát, illetve a latin szöveg modern 
magyar és a kódex latin szövegének minden orthográfiai 
sajátosságát tiszteletben tartó (emiatt zavarba is ejtő) át-
írását. Ily módon a Dulcitius, illetve a Három körösztyén 
leány szövege összesen hét változatban olvasható a kötet-
ben. Ezekhez kapcsolódnak a kísérő tanulmányok, ame-
lyek kiindulópontját a latin eredeti és a magyar változat 
közötti eltérések adják.

A magyar fordító vagy inkább – ahogy Dömötör 
Adrienne joggal véli – egy köztes latin szöveget alkotó 
magyar átdolgozó, nagymértékben átalakította az ere-
deti szöveget: Diocletianus helyébe egy meg nem neve-
zett török császár került, s ezzel a történet a XV. század 
elejének közelmúltjába helyeződött át. Új neveket kap-
tak a császári tisztségviselők is, igaz, nem török, hanem 
latin neveket, ami újabb kérdéseket vet föl. Ezek a válto-
zások azonban kevéssé tűnnek jelentősnek ahhoz a for-
mai átalakításhoz képest, hogy az eredetileg teljesen dra-
matikus művet az átdolgozó a legendák klasszikus for-
mája felé mozdította el azzal, hogy létrehozott egy elbe-

szélőt, aki olykor az eseményeket is összefoglalja, 
amelyek eredetileg a megszólalók szavaiból váltak vilá-
gossá. A korábbi kutatás arra hajlott, hogy mindezt az 
átdolgozó vagy a fordító fogyatkozott képességeinek 
tudja be. Jelen kötet azonban arra késztet és abban segít, 
hogy ezt az elmarasztaló ítéletet újragondoljuk, s fölfe-
dezzük a magyar átdolgozó vagy fordító nagyon is ala-
pos szövegismeretét és azt a nyilvánvaló és kiválóan 
megvalósított törekvését, hogy a célközönségnek tekin-
tett apácák számára – előadás nélkül, hallás útján is – 
könnyen érthető és világos, logikai buktatóktól mentes 
szöveget alkosson. Persze, azért a maga örömére is dol-
gozott, különben aligha fűzte volna bele maliciózus 
megjegyzését arról, hogy „Jó volna az, kitől lehetne!” 
olyan önfeláldozást várni a hitért és szüzességért, mint 
Agapé, Cionia és Hirene.

(Három körösztyén leány, Az első magyar nyelvű dráma; 
Közreadja Dömötör Adrienne, A magyar nyelvű átiratokat 
készítette, és a tanulmányt írta Dömötör Adrienne, A latin 
szöveget átírta, fordította és a latin nyelvű változatokkal kap-
csolatos jegyzeteket írta Szentgyörgyi Rudolf, Budapest, Ba-
lassi Kiadó, 2018, 128 oldal, 2600 forint)

Takács LászLó
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A párizsi egyezmény célja, hogy az átlagos hőmérséklet-növekedést 
1,5 Celsius-fokban maximalizáljuk. A bécsi székhelyű Nemzetközi 
Alkalmazott Rendszerelemzési Intézet (IIASA) kutatócsoportja új 
megközelítést alkalmazva, az energiafogyasztás csökkentésének 
lehetőségeit és hatásait vizsgálta. A Nature Energy című szaklap-
ban megjelent beszámolójuk szerint ezáltal nemcsak ezt a másfél 
fokot lehetne elérni, hanem jelentős előrelépést jelentene több nagy 
társadalmi probléma megoldásában is. Boza-Kiss Benigna klímaku-
tató, az IIASA munkatársa részt vett az említett projektben és a cikk 

megírásában is. Vele beszélgettünk a részletekről.

TÖBB MINT MÁSFÉL FOK

elemzés és információ mellett az 
előbbi kifejezetten helyi, élettel teli 
adatok is eljutottak a döntéshozók-
hoz. Szabvány, majd jogszabály lett 
belőlük, ami aztán visszajött az or-
szágba, és például a készenléti áram 
maximalizálását eredményezte. Az-
óta nagyon sokat haladtunk előre az 
egész világon. Európában se sci-fi 
már az energiatermelő épület, a bi-
ciklimegosztó rendszerek vagy a 
3D-s nyomtatás. Az ezekhez hason-
ló, klímabarát technológiai, jogsza-
bályi és viselkedésbeli megfigyelt 
változások adták a Nature Energy-
ben leírt kutatás alapját is.
– Hogyan született meg a cikkben 
szereplő forgatókönyv?
– A IIASA a 80-as években kezdett 
felépíteni egy modellt, amit magya-
rul Összekapcsolt Elemzési Modell-
nek lehet nevezni. Ez összeköti az 
energiatermelői oldalt a felhasználói-
val, továbbá a kibocsátással, a terület-
felhasználással, az erdőkkel, a biodi-
verzitás indikátorokkal, a gazdasági 
indikátorokkal, népességjelzőkkel és 
sok egyébbel. Nagyon nagy munka 
van benne és – érthető módon – a 
mai napig is építik a modellt.

Kidolgoztak egy rendszert, ami-
ben ötféle jövőkép szerepel: az egyik 
végén nagyon ökotudatos, a másik 

végén nagyon individualista társa-
dalommal. Tehát az energiafelhasz-
nálás előrejelzéséhez változatokat ál-
lítanak fel attól függően, hogy me-
lyik jövőképet veszik alapul. Az 
energiaigény máshogy növekszik, 
ha más a társadalom beállítottsága. 

Csoportunk, Arnulf Grübler veze-
tésével, egy új megközelítést talált ki. 
Eszerint nem az ellátás irányítja a 
rendszert, hanem a felhasználás. 
Olyan, egyelőre extrémen hangzó 
megoldásokból indultunk ki, mint 
hogy mindenki passzívházban lakik 
vagy elsősorban autó- vagy bicikli-
megosztó rendszerekre épül a közle-
kedés és szállítás. Bécsben sokan feles-
legesnek érzik a saját autót. Amúgy is 
rettenetesen nehéz és drága parkolni. 
Mi tehát a felhasználói oldalon 2050-
ig határoztuk meg az energiaigényt és 
ebből számítottuk ki, hogy azt ho-
gyan lehet biztosítani. Ez lett a LED 
(low energy demand) forgatókönyv.
– Mire jutottak? 
– Kutatásunk egyik célja az volt, 
hogy képet kapjunk arról, milyen ke-
vés energiaigénnyel lehetne biztosíta-
ni az egész világ számára a jelenlegi 
nyugati körülményeket. Mai tudá-
sunk szerint a másfél fokos átlag-
hőmérsékletemelkedés még nem 
okoz visszafordíthatatlan, elviselhetetlen 

– A klímakutatás sokrétű és izgal-
mas terület, ugyanakkor sok kihívás-
sal is terhelt. Ön hogyan lett klíma-, 
illetve energiahatékonyság-kutató?
– A téma gyerekkorom óta érdekelt, 
ezért az ELTE biológus szakára jelent-
keztem. Úgy gondoltam, biológus-
ként lesz egy erős tudományos ala-
pom, és azt majd kiegészítem közgaz-
dasági, mérnöki, szociológiai és egyéb 
tudással, ami persze, azóta is tart. A 
CEU-n találtam meg a környezetvé-
delmi tudomány és politika szakot, 
ami nagyon megragadott, ugyanis a 
döntéshozatali rész érdekelt legjobban. 
Éppen az a komplexitás fogott meg az 
egészben, amire a kérdés is utalt. Bár 
az ELTE-s diplomamunkám vízügyi 
témáról szólt, a CEU-n az energiaha-
tékonyságnál kötöttem ki.

Ekkoriban olyan projektekben vet-
tem részt, ahol valós lakásokban és 
középületekben pontosan megmér-
tük, hogy a rezsi mekkora részét ad-
ja a világítás, a fűtés, a televízió, sőt 
a készenléti áram (standby). Ez ak-
kor egyedülálló kutatás volt, és nem 
is fogtam fel egyből, hogy mekkora 
jelentősége van. Később, amikor az 
Európai Bizottságban az energiaha-
tékonysági direktíva előkészítésében 
vettem részt, meglepve, de örömmel 
láttam, hogy sok-sok más fontos 
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90%-os energiamegtakarítást értek 
el. Még a kinti levegőt is megszűrik, 
növelve a hatékonyságot, ami 
légzőrendszeri javulást is hoz, hiszen 
tisztul a beltéri levegő.
– Hogy lehet meggyőzni az embe-
reket? Ez tűnik a legnehezebb fel-
adatnak. 
– A mi forgatókönyvünk nem foglal-
kozott ezzel, mert ez egy leíró kutatás 
volt. Más projektekben azonban visel-
kedési kérdésekkel is foglalkozom, és 
azt gondolom, nem szabad az embere-
ket ebben magukra hagyni. Az alapok-
tatásnak is része kellene, hogy legyen. 
Gödöllőn, a GreenDependent Intézet 
munkatársai rendkívül érdekes és ered-
ményes úttörő munkát végeznek, 
melynek során erre fogékony csopor-
tokat hoznak létre, akik egymást támo-
gatják az egyre környezettudatosabb 
életmód felé. Arra nagyon lehetne épí-
teni, hogy a (valós vagy virtuális) szom-
szédok meggyőzik és segítik egymást. 
– Milyen irányban folytatják a ku-
tatást? 
– A IIASA-ban nagyon erős kutatási 
irány jelenleg a Nexus. Ez a tudomány-
terület azt vizsgálja, hogyan kapcsolód-
nak össze a nagy területek: az energia a 
vízzel, a földhasználattal stb. A mi for-
gatókönyvünk az energiafelhasználás-
ban nagyon drasztikus, de mondjuk az 
élelmezésváltozásban nem annyira bá-
tor. De mi történik akkor, ha nem csak 
az energiafelhasználást csökkentjük, 
hanem növeljük a biodiverzitást is?  
Hosszabb távon ezeket az összefüggé-
seket szeretnénk feltárni.

Trupka ZolTán

– Feltételezem, hogy ezek a megol-
dások hosszú távon anyagi hasznot 
is hoznak. Olcsóbbak vagy legalábbis 
hatékonyabbak, mint mondjuk a se-
gélyek, esetleg kisebbek lesznek  az 
egészségügyi kiadások. 
– Valóban így van, bár mi ennek a 
költségvonzatát nem vizsgáltuk, de 
hogy mekkora hatással van, azt 
igen. Az egyértelműen kiderült, 
hogy gazdaságilag sokkal jobb len-
ne az egész épületállományt feljaví-
tani. Ha egészen a passzívházig me-
gyünk el, akkor a penészedés és más 
problémák is megoldódnak. Ilyet 
mutattak be például a Solanova pro-
jektben, Dunaújvárosban, ahol 80-

változásokat, ezért ezt vettük alapul. 
Azt találtuk, hogy a jelenlegi évi kb. 
400 exajoule energiaigény nemhogy 
növekedne, hanem 245 exajoule-ra 
lehetne csökkenteni.  

Azt is megnéztük, hogy milyen 
egyéb, fenntartható fejlődési kérdé-
sekre adna választ ez a „hozzáállás”. 
Mert a párizsi egyezmény mellett a 
Fenntartható Fejlődési Célok 2030 
elérése is elengedhetetlen. Ebben 
meghatároztunk 17 olyan nagyon 
nagy célt, mint az éhezés megszün-
tetése vagy a szegénység eltörlése. 
Az energiahatékonyság javítása úgy 
tűnik, sok egyéb célra is jó hatással 
van közvetve vagy közvetlenül. Pél-
dának ott van Milánó, ahol szociális 
intézkedés részeként passzívházba 
költöztetik a rászorulókat, így ellen-
súlyozva a szegénységüket, hisz mi-
nimálisra csökken a rezsijük. 

Mindenhol vannak helyileg fontos 
politikai vagy társadalmi célok. De 
ha a szegénységet vagy az egészsé-
get olcsón vagy legalábbis megté-
rülően tudjuk befolyásolni az ener-
giahatékonyság növelésével vagy a 
CO2-kibocsátás csökkentésével, ak-
kor miért ne fektessünk be?! Vegyük 
például Kínát, ahol épp mostanában 
dolgoztak ki egy nagyléptékű straté-
giát, hogy megtisztítsák a pekingi le-
vegőt, méghozzá 5 év alatt! Mind-
eközben – bár nem ez volt a céljuk – a 
klímavédelemhez is hozzájárulnak.

Példa az energiafogyasztás drasztikus csökkentésére a digitalizáció és az eszközök kon-
vergálása eredményeként. Egy 5 watt fogyasztású okostelefon akár 15 másik korábbi eszközt 

he lyettesít, és kiváltja azok 450 watt körüli összfogyasztását. 
(FORRÁS: NUNO BENTO – NATURE ENERGY)

A LED-forgatókönyv alapja, hogy a világon mindenhol teljesüljön az „elfogadható életkörül-
mények minimuma” (decent living standards), melyet Rao és Min határoztak meg 2017-ben 

(FORRÁS: RAO ÉS MIN – SOCIAL INDICATORS RESEARCH)
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN
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M itől különös valami?  Szavunk maga az első 
szintű magyarázat: „különje” van, valami-

vel elkülönül a többitől, nyilván az átlagostól. Ez 
értékesíthető. – A középkorban egy unikornis keve-
redett oldalágon a családunkba – szédítheti képünk 
csaknem háromszarvú Bambija a fátyolos szemű 
sutákat. Ám a legendát aligha méltányolja a főer-
dész… A kis csiga remek geométer, a három valami 
közül kiválasztotta az egyeneset. Most olyan, mint 
hangjegy egy kottavonalon.  Különös kotta, és kü-
lönös hang lehetne. Javaslom, kürttel intonáljuk, is-
meretes, a hiperbolikus geometria egyik modelljét 
kapjuk, ha egy intelligens csigát mászatunk egy 
trombita tölcsérén… De már újra elkóboroltunk a 
tárgyilagos megfigyelői álláspontról, és tükröt tar-
tunk –, nemcsak a sáska alá, hanem magunk elé is. 
Sokszoros a tükröződés, és korántsem csak optikai!

H. J.
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1. Miksa Orsolya (orsimiksa@yahoo.de) – 
Az egyenes utat választotta

2. Boros Margit (Budapest, bbrm2xis@gmail.
com) – Éhség

3. Gulyás Gábor (Budapest, gl.gulyas@gmail.
com) – Ábrázoló geometria – A budaörsi dolomit-
bányában már a téli rejtekét kereste ez a barna 
színt öltött imádkozó sáska. Elétettem az árnyé-
kos helyeken használt, arasznyi fényvető tükröt. 
Rámászott, de a közepén megállt. Amíg a kettős 
világ talányán töprengett, békén le tudtam fotóz-
ni. Valamire juthatott, mert magától elballagott. 

4. Mórotz Márta (Tata, morotzmarta@freemail.
hu) – Egy fa emlékei

5. Maczinkó László (Nagyatád, vackorlaci@
freemail.hu) – Táltos Bambi?

6. Bodnár Tamás (Encs, thomasphoto@
mailbox.hu) – Földönkívüli – Egy napos délelőt-
tön éppen szüleim kertjében tevékenykedtem, 
amikor észrevettem a bivalykabócát. Invazív faj 
lévén sok helyen megtalálható, és végre készí-
tettem róla egy nekem tetsző képet is.

7. Miksz Éva (agnesevamiksz@gmail.com) – 
Potyautasok
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LogIQs
www.mensa.hu

3. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

Megoldás: ISZIK

(A szavak kezdőbetűiből a LOGIKUS szó olvasható össze, vala-
mint e kezdőbetűket elvéve az egyes szavakból ugyancsak értel-

mes szavakat kapunk.)

2. fejtörő – Benked Anett feladványa

Megoldás: Szekszárd

(1. Székesfehérvár, 2. Nyíregyháza, 3. Szabadkígyós)

3. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa 

Megoldás: B

(A két bal oldali alakzat összevonása után a jobb oldali ábra tük-
röződik, színe pedig a bal oldali két szín keverékét veszi fel.)

Fejtörő rovatunk feladványai Olvasóink általános 
feladatmegoldó képességét teszik próbára. A 
kérdések tetszőleges sorrendben oldhatók meg, 
nem épülnek egymásra, mindegyik más és más 
készség fejlesztésére vagy tesztelésére alkal-
mas. A megoldásokat jövő heti számunkban 
közöljük. Jó töprengést, briliáns ötleteket, ered-

ményes gondolkodást kívánunk!

1. fejtörő – Romhányi Dóra feladványa

A három egymással összefüggő szó a vele azonos sorban lévő 
szavakkal elő- vagy utótagként újabb értelmes szavakat alkot. Me-

lyik ez a három szó? 

A függőleges és vízszintes számhármasokból azonos tulajdonságú 
háromjegyű számok olvashatók össze. Melyik számjegy illik a kér-
dőjel helyére, ha tudjuk, hogy a keresett tulajdonság alapján pusz-

tán egyetlen számjegy lehet megfelelő?
Melyik ábra illik a kérdőjel helyére? 

2. fejtörő – Benked Anett feladványa



A szándéktól a cselekvésig

Mindannyiunkban sokféle szándék 
él arra vonatkozóan, hogy mit is kel-
lene tennünk; elhatározzuk, hogy 
elintézzük ezt meg azt – azután 
gyakran valahogy semmi sem lesz a 
dologból. A szándékok és a tényle-
ges tettek közötti rés vagy inkább 
szakadék kialakulása lélektani jelen-
ség, és annyira gyakori, hogy aligha-
nem mindenki tudna példát hozni rá 
mindennapi életéből. A cselekvés el-
maradásának sok esetben szinte 
semmi jelentősége nincsen, ám oly-
kor nagyon is sokat számít – például 
a pénzügyek intézésekor.

Az Egyesült Államokban 2013-ban 
a háztartások 38 százalékának volt 
valamiféle hitelkártya-tartozása, és 
bizony nem mindegy, ezt hogyan 
kezeli az ember. Minden hónapban be kell fizetni leg-
alább a minimális törlesztés összegét, mert ha ezzel az 
ügyfél két hónapig elmarad, kellemetlenségekkel kell 
szembenéznie: megnőnek a kamatok, nehezen kap 
újabb kölcsönt, sőt lehet, hogy még a munkahelykere-
séssel is gondjai lesznek, mert ha valaki megbízhatatlan 
adós, akkor az USA-ban erről külső személyek is tudo-
mást szerezhetnek. Bevett szokás, hogy az első befizeté-
si késedelem után a bank automata telefonos rendszere 
felhívja az ügyfelet, emlékezteti a tartozásra, és meg-
kéri, hogy a megfelelő gomb megnyomásával jelezze, 
ha 3 napon belül be fogja fizetni az elmaradást. Csak-
hogy sokan még azután sem fizetnek, hogy megnyom-
ták a három napon belüli fizetés gombját…

Nina Mazar, a Boston University kutatója két munkatár-
sával arra tett kísérletet, hogy lélektani eszközökkel, az au-
tomata telefonhívás menetének módosításával növelje a 
törlesztést vállalók körében a ténylegesen fizetők arányát, 
azaz – pszichológiai megfogalmazással – szűkítse a szán-
dék és a tett közötti rést.

A kutatók tevékenysége terepkísérletnek is tekinthető, 
bár voltaképpen a bank tényleges ügyfélszolgálati mű-
ködését változtatták meg egy kicsit. A módosítás nem 
tűnik nagynak: a kutatók még jobban pontosították a 
tervezett befizetés időpontját. Miután az ügyfél vállalta 
a 3 napon belüli fizetést, a hívás folytatódott, és az au-
tomata arra kérte az adóst, hogy ha 24 órán belül fog 
fizetni, nyomja meg az 1-es gombot, ha 36 órán belül, a 

2-es gombot és így tovább, a 48 és 72 órás határidőt is 
külön jelezni lehetett. Ezenkívül az esetek egy részében 
a kutatók még egy további lépést is beiktattak. A pon-
tosabb határidő vállalása után az automata újra megszó-
lalt: Tisztelt X. Y., ön vállalta, hogy 36 órán belül befizet 
ennyi és ennyi dollárt. Kérem, a 2-es gomb megnyomásával 
erősítse meg a szándékát.

Az új lépésekkel kiegészített rendszer hónapokon át 
működött, s végül a kutatók 15 ezer hívás és a befizetési 
adatok alapján értékelték a beavatkozás sikerét. Nos, a 
pontosabb, óra szerinti határidővállalás egyértelműen, 
statisztikailag kimutatható módon megnövelte a befize-
tések arányát, viszont ezt az elköteleződés megerősítése 
már nem fokozta tovább. Mazar és munkatársai szerint ez 
a hatás két tényezőnek köszönhető. Egyrészt az ügyfelek 
többet foglalkoztak a befizetés idejének kijelölésével, több 
figyelmet áldoztak rá, és ezáltal mélyebben feldolgozták 
magukban a feladatot. Másrészt a terv pontosabb megha-
tározásával konkrétabb célt állítottak maguk elé, ami fo-
kozza a motivációt a cselekvésre. 

Mindebből általános tanulság is leszűrhető: ha felmerül 
bennünk a szándék, hogy megteszünk valamit, akkor ér-
demes rászánni egy kis időt, hogy elgondolkozzunk, mi-
kor és hogyan tudnánk megvalósítani, és jó, ha pontosan 
beütemezzük a cselekvést. Ugyanis már a minimális tuda-
tos tervezés is jelentősen növeli annak valószínűségét, 
hogy a tervünket csakugyan valóra fogjuk váltani.

Mannhardt andrás

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Szándéknyilatkozat (SZŰCS ÉDUA RAJZA)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

STEM az Akváriumban

Másodszor rendezték meg Budapes-
ten a Tudományok Fővárosa című 

fesztivált, melyet szeptember 23-án 
tartottak az Akvárium Klubban, ahol 
a STEM területek képviselői várták az 
érdeklődőket. Az angol rövidítés a 
science (tudomány), a technology 
(technológia), az engineering (mérnö-
ki tudományok) és mathematics (ma-
tematika) szavak kezdőbetűjéből ered. 

A szervezők célja most és a koráb-
bi, hasonló jellegű programokon az 
volt, hogy népszerűsítsék a tudo-
mányokat a nagyközönség körében, 
a fiatalok pedig olyan élményeket 
kapjanak, amelyek alapján akár ku-
tatói vagy mérnöki pályára is léphet-
nek a későbbiekben. 

A leglátogatottabb standok azok vol-
tak, ahol robotokkal lehetett ismerked-
ni, irányítani, játszani velük. Szintén 
nagy sorok álltak azokon a helyeken, 
ahol VR-szemüveg segítségével lehetett 
autózni vagy más virtuális alkalmazást 

A Tudományok Fővárosában he-
lyet, sőt szót kaptak az élettudo-
mányok is. Például az ízeltlábúak 
akusztikus és vibrációs kommuni-
kációját mutatta be az egyik előadás. 

Élőhalott sejtek okozhatják 
az Alzheimer-kórt

Az Alzheimer-kór és a vele rokon 
neurodegeneratív betegségek ko-

runk legkutatottabb kórképei között 
vannak. Igaz ez a betegség minded-
dig kevéssé értett okait firtató alap-
kutatásokra, mind pedig az ezen 
eredményeken alapuló gyógyszerfej-
lesztésre. Rengeteg új hatóanyag kli-
nikai tesztjei folynak állandóan, e kí-
sérleti gyógyszerek legtöbbje pedig az 
Alzheimer-kór fő okának tekintett 
amiloid fehérje lerakódásait támadja.

Csakhogy – tudósít a The Atlantic 
– e klinikai gyógyszertesztek enyhén 
szólva sem nevezhetők sikertörténet-
nek, a kiábrándító eredmények lát-
tán pedig sok kutató megkérdőjelezi, 
hogy valóban az amiloid fehérje lenne 
a fő oka az Alzheimer-kór kialakulá-
sának. Ők egy másik fehérjét, a tau-t 
tartják inkább felelősnek, és a Nature-
ben megjelent tanulmány megállapí-
tásai látszólag őket igazolják.

Tyler Bussian és Asef Aziz, a Mayo 
Klinika kutatói felfedezték ugyanis, 
hogy ha áttételesen – a többé már 
nem osztódó, tehát életük alkonyán 

is pusztul el, hanem különféle, ese-
tenként toxikus anyagokat termel. 
Számos öregedési folyamatban felté-
telezik e visszavonult sejtek szerepét.

A szerzőpáros korábban már bizo-
nyította, hogy ha ezen élőhalott sejte-
ket gyógyszeres kezeléssel eltávolítják, 
azzal megnövelhető az egerek élettar-
tama. Most azt mutatták ki, hogy ha 
megszabadulunk az agyban található 

kipróbálni. Emellett az interaktív fi-
zikai kísérletek aratták a legnagyobb 
sikert, főleg a gyerekek körében. A 
robotikai különlegességek között lát-
hattunk magától közlekedő zsúrkocsit 
és a Rescube nemzetközi szinten is 
sikert aratott önműködő szerkezetét, 
melyet katasztrófahelyzetekben nehéz 
terepen, rendkívül mostoha körülmé-
nyek között is be lehet vetni. Volt olyan 
stand, ahol kezdő robotépítők kaphat-
tak tanácsot, sőt gyakorlati segítséget 
is. Nem maradhatott ki a kínálatból a 
mesterséges intelligencia alkalmazásá-
nak bemutatása sem. 

A csillagászat és az űrkutatás min-
dig sok embert érdekel, és ezeken 
belül mindig népszerű terület a Mars 
kutatása. A téma egyik aktualitását 
az jelentheti, hogy november végén 
száll le a NASA InSight szondája a 
vörös bolygóra, és egyebek mellett 
marsrengéseket is vizsgál. Az MTA 
CSFK Szeizmológia Obszervatóriuma 
jóvoltából ezeket a jelenségeket magyar 
középiskolások is észlelhetik majd. 

járó sejtek elpusztításával – gátolják 
az egerek agyában a taufehérjéből 
az idegsejtek belsejében kialakuló 
gomolyagszerű struktúrák létrejöt-
tét, azzal hátráltathatják a szellemi 
leépülés gyorsaságát. Az öregedő és 
egyre több genetikai hibát felhalmo-
zó sejtek egy része halála előtt afféle 
élőhalott állapotba kerül – már nem 
osztódik és növekszik, viszont nem 

Az idegsejtben felgyülemlő taufehérje-lerakódások, amelyek Alzheimer-kórhoz vezethetnek
(FORRÁS: NATIONAL CENTER FOR MICROSCOPY AND IMAGING RESEARCH)
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Első ránézésre furcsának tűnhet az ag-
rárszektor megjelenése ezen a rendez-
vényen, de ha csak az űrfelvételek me-
zőgazdasági hasznosítására gondolunk, 
már nem annyira meglepő a dolog.  

Terítékre került az élelmiszerek 
érzékszervi vizsgálata is. Kevésbé 
kellemes, de rendkívül fontos, és 
nagyon érdekes az is, hogyan ké-
szülnek a gyógyszerek hatóanyagai 
és milyen módon lesz belőlük kész-
termék. A standokon, illetve az elő-
adásokon találkozhattunk ezekkel 
a kérdésekkel, sőt az utóbbi esetében a 
nem hivatalos úton beszerzett gyógysze-
rek veszélyeire is felhívták a figyelmet.

Hosszan lehetne még sorolni az ér-
dekes előadásokat, bemutatókat, de 
inkább arra hívnánk fel a figyelmet, 
hogy a kitelepült intézetek, cégek, 
csoportok és „termékeik” mind a 
magyar tudomány eredményessé-
gét jelzik. A látogatók nagy száma 
pedig azt, hogy igenis érdekli a tudo-
mány az embereket.

T. Z. 

bennünket. Enélkül nem tudtuk volna 
megtenni 24 óra alatt a harmadik legna-
gyobb távot” – mondta Kutasi Zoltán, 
a csapat tagja.

Egy 80 kilométer/óra sebesség-
gel haladó gépkocsi által elhasznált 
üzemanyag akár 20 százalékát is 
felemésztheti az abroncsok gördü-
lési ellenállása. A Bridgestone ál-
tal tervezett ultrakönnyű abroncs 
nagy átmérőjének és keskeny szé-
lességének köszönhetően jócskán 
csökkenti a menetközben fellépő 
abroncsdeformációt és az ezzel járó 
energiaveszteséget. A nagyobb ab-
roncsnyomás jóvoltából az abroncsok 
gördülési ellenállása 30 százalékkal 

alacsonyabb, mint a hagyományos 
gumiké, egy abroncs súlya pedig 
mindössze 1,5 kilogramm, vagyis 
az autóguminak fontos szerep jut a 
jármű tömegének csökkentésében is.

A kecskeméti Neumann János 
Egyetem GAMF csapata azt terve-
zi, hogy újra rajthoz áll a MegaLux-
szal. Az elektromos autók legna-
gyobb nemzetközi megmérettetését 
minden páratlan évben rendezik 
Ausztráliában, ahol a csapatok jár-
műveinek mintegy 3 ezer kilométert 
kell megtenniük Darwin és Adelaide 
között tisztán napenergiával.

(Neumann János Egyetem)

visszavonult sejtektől, akkor gátolni, 
illetve késleltetni tudjuk a mérgező 
taufehérje-struktúrák felhalmozódá-
sát az idegsejtekben – ezáltal pedig 
lassíthatjuk a mentális leépülést.

Kutatásaikhoz olyan egereket hasz-
náltak, amelyek génmódosítás miatt 
már fiatalon az Alzheimer-kórhoz ha-
sonló tüneteket produkáltak. Az agy-
sejtjeik pusztulása előtt nemcsak a tau 
fehérjék halmozódtak fel, de még ko-
rábban az élőhalott sejtek is. Ha ezeket 
a sejteket (amelyek nem az idegsejtek, 
hanem az azokat támogató gliasejtek 
voltak) egy tumorellenes hatóanyag 
segítségével elpusztították, akkor a 
taufehérje-gomolyagok nem halmo-
zódtak fel az idegsejtekben, és a ke-
zelt állatok memóriavesztése sem volt 
olyan mérvű, mint a kontrollállatoké.

Korai még ugyanakkor az Alzheimer-
kór gyógymódjáról beszélni, hiszen 
fájóan sok esetben bizonyultak a re-
ménykeltő állatkísérletek haszonta-
lannak az emberek kezelésében. Egy 
másik új vizsgálat például ugyancsak 
a visszavonult sejteket véli az Alz-
heimer-kór hátterében, ugyanakkor 
szerintük maguk a neuronok válnak 
zombivá, nem a gliák. Sok még tehát a 
kérdőjel a nyugati társadalmak egyik 
legsúlyosabb pszichoszociális problé-
máját okozó kórkép hátterében.

K. M.

Magyar siker a napelemes 
autók versenyén

Harmadik lett a kecskeméti Neu-
mann János Egyetem Műszaki és 

Informatikai Kar hallgatóinak nap-
elemes autója az elektromos autók 
legnagyobb európai versenyén, a 
European Solar Challenge-en, ame-
lyen az idén 18 egyetemi csapat állt 
rajthoz. A hétvégén Belgiumban 
megrendezett vetélkedésen az 
egyetem oktatói és hallgatói által 
épített MegaLux összesen 878 kilo-
métert tett meg 24 óra alatt, kizáró-
lag elektromos meghajtással.

A MegaLux már korábban is je-
lentős sikert ért el az ausztráliai 
World Solar Challenge-en, va-
lamint a dél-afrikai Sasol Solar 
Challenge országúti versenyen, 
ahol szintén harmadik helyen vég-
zett. A fiatal mérnökök azóta to-
vábbfejlesztették a szuperautót, 
aminek eredményeként a kocsi új 
futóművet és felfüggesztést kapott 
annak érdekében, hogy verseny-
pályákon is nagy sebességgel tud-
jon kanyarodni. Az autó további 
paraméterei változatlanok marad-
tak, ugyanúgy hat négyzetmé-
ternyi napelem gyűjti az energiát, 
amelyet egy 20 kilogramm súlyú 
lítiumionos akkumulátor tárol. 

Ezekre az erőforrásokra most nagy 
szükség is volt, hiszen a verseny vé-
gig esőben zajlott.

A dobogós teljesítmény eléré-
sében a kecskeméti fiatalokat a 
Bridgestone Magyarország Kft. se-
gítette, amely kifejezetten a versenyre 
tervezett, ultrakönnyű és kis gördü-
lés-ellenállású abroncsokat szállított 
a kocsihoz. „A MegaLux-szal évek 
óta kiemelkedő eredményeket érünk el 
az elektromos autók nemzetközi verse-
nyein. Legfontosabb célunk, hogy csök-
kentsük a kocsi energiafelhasználását és 
gördülési ellenállását. A Bridgestone spe-
ciális gumiabroncsai éppen ebben segítettek 
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Rosetta-kiállítás Bécsben

Éppen két esztendeje annak, hogy az 
Európai Űrügynökség (ESA) bal-

szerencsés szondája, a Rosetta leereszke-
dett a 67P/Csurjumov–Geraszimenko-
üstökös magjára és megszűnt vele a kap-
csolat. A 90-es évek elején kezdődött 
projekt ezzel azonban nem ért véget: a 
szakemberek még hosszú évekig dol-
gozhatnak a begyűjtött adatokon. To-
vábbá a Német Űrügynökség (DLR) 
munkatársai a rendkívül sikeres és szá-
mos űrtörténelmi elemet tartalmazó 
program kapcsán máris összeállítottak 
egy nagyon látványos kiállítási anya-
got, ami legutóbb Bécsben, a Termé-
szettudományi Múzeumban volt látha-
tó. Ide szervezett tanulmányutat nem-
régiben a Magyar Asztronautikai Tár-
saság (MANT), ehhez csatlakoztunk 
mi is. Lapunkban a kezdetektől követ-
tük a Rosetta pályáját, így most csak a 
kiállítás érdekességeit mutatjuk be. 

A bevezető folyosón helyezték el a 
rosette-i kő másolatát, melyről az űr-
szonda a nevét kapta. 

A csóvás vagy hajas csillagoknak is 
nevezett égi tünemények évezredek óta 
izgatják az emberek fantáziáját. A róluk 
szóló történelmi feljegyzések, hiedel-
mek és valódi „énjük” megismerésének 
története is szerepel a kiállítási anyag-
ban. Érdekességnek számíthat, hogy 
az elmúlt 2500 év „üstököskutatói” 
is felkerültek egy közös tablóra: 
Demokritosztól, Isaac Newtonon 
és Edmond Halley-n keresztül Fred 
Whipple-ig sok nagy név – és a hoz-
zájuk tartozó portré – szerepel rajta. 

Ezzel párhuzamosan a Rosetta-
programban közreműködő mérnö-
kök és kutatók egy részének portréit 
is elhelyezték. Köztük négy magyart 
lehetett felfedezni: Apáthy Istvánt, 
Hirn Attilát és Péter Attilát az MTA 
Energiatudományi Kutatóközpontjá-
ból, valamint Szegő Károlyt az MTA 
Wigner Fizikai Kutatóközpontból. 

A Rosetta-szonda, „hátán” a 
Philae nevű leszállóegységgel, tíz 
évig repült és 6 milliárd kilométert 
tett meg, mire elérte a Csurinak be-
cézett üstököst. A Philae életnagysá-

gú makettje a rajta lévő 
tudományos műszerekkel 
együtt egy elkerített ré-
szen kapott helyet. Köz-
tudott, hogy a leszállás 
– finomam szólva – nem 
a tervek szerint alakult. 
A leszállóhely kiválasz-
tásáról szóló képek külö-
nösen azért érdekesek, 
mert a külön tárlóban 

elhelyezett alkatrészek között az az 
egység is megtalálható volt, mely-
nek hibájából a Philae-nek nem sike-
rült ott rögzítenie magát, ahol elő-
ször elérte a felszínt. 

A kiállítás leglátványosabb eleme 
az üstökös magjának 1:1000 ará-
nyú makettje volt. Itt fotózkodott 
mindenki, csoportképünk is itt ké-
szült. A MANT-os tárlatvezetést a 
már említett Hirn Attila vállalta, 
aki a lindaui majd a göttingeni Max 
Planck Intézet vendégkutatójaként 
2009-2015 között a Philae-n helyet 
foglaló SESAME-DIM pordetektor 
kísérletben vett részt. Lapunk kérésé-
re mondta el véleményét a kiállításról. 

„Érdekes volt végignézni azt, amin 
hat évig dolgoztam és folyamatában él-
tem meg. Több mint ezren vettek részt a 
programban, közülük főként a kutató-
kat gyűjtötték össze egy tablóra, pedig jó 
lett volna, ha a magyarok között a Wig-
ner mérnökei és a BME-sek is szerepel-
nek, hiszen ők a legkritkikusabb részt, a 
tápegységet fejlesztették a Philae-re.

A kiállítók a látványra, az érdekessé-
gekre törekedtek, ami érthető is, hiszen 
erre kíváncsiak a látogatók. Ugyan-
akkor a szakmai hitelességet is sikerült 
megőrizni. Az is érthető, hogy az osztrák 
közreműködést emelték ki a projektből, de 
jó lenne, ha a kiállítás Magyarországra is 
eljutna. Itt a magyar részvételt lehetne job-
ban kiemelni.”

A kiállítás hazai folytatásában mi is 
reménykedünk.

T. Z.

A vándorlási útvonal  
a kultúra része

A kutatók régóta feltételezik, hogy a 
madarakkal, halakkal és rovarok-

kal ellentétben, ahol a vándorlás útvo-
nalát általában a genetikai memória 
őrzi, a nagytestű legelő patások anyjuk-
tól vagy csapattársaiktól tanulják, hogy 
mikor, merre, meddig kell menniük.

Az első bizonyítékot erre a Wyoming 
Egyetem kutatói által az „amerikai 
vadnyugaton” végzett több évtizedes 
vizsgálata szolgáltatta. A 60 évet fel-
ölelő program elsődleges célja az volt, 
hogy a vadászat és betegségek által 
megfogyatkozott vadjuh-populációt 

helyreállítsa. Ennek során rádióadó-
val felszerelt állatokat telepítettek át 
és követték nyomon a viselkedé-
süket, legelési és vándorlási szoká-
saikat. Az eredmények sokkolóak 
voltak: az áttelepített csordákban a 
vándorló egyedek aránya mindösz-
sze 9 százalék volt, a korábban a vad 
csordáknál tapasztalt  70-100 száza-
lékhoz képest. Ez a kutatók szerint 
annak köszönhető, hogy az élőhely 
új a számukra és nincs közöttük a 
zöldebb legelőket ismerő generáció. 
Előismeretek nélkül nem tudják a vo-
nuláshoz szükséges tudást sem megosz-
tani a fajtársaikkal. A jelenség hasonló, 
mint amikor mi emberek új városba 
költözünk és időbe telik, amíg megis-
merjük a jó élelmiszerboltok, hentesek, 
zöldségesek helyét, és ezt a helyi tudást 
azután lakótársainkkal, gyerekeinkkel 
is megoszthatjuk.

ÉT-ETOLÓGIA

Az eredmények arra is rávilágítot-
tak, hogy egy áttelepített csordának 
legalább 40 évre van szüksége ah-
hoz, hogy az új helyen a jó legelőhe-
lyeket megismerje. Ekkorra várható, 
hogy ez az információ a következő 
generációnak is átadódjon és ezzel a 
vándorlási szokás ismét a vadjuhok 
kultúrájának részévé váljon.

BilKó Ágnes

уууууу
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szinteken

TELC nemzetközi és államilag elismert 
nyelvvizsgák 7 nyelvből 4 szinten

7. Nemzetközi Olimpiai Bizottság, röv. 8. A tizenkét apostol egyike. 
11. Ijedt. 13. Puszpáng. 16. Németh László regénye. 17. Idegesen jár 
helyben. 19. Glutaminsav, röv. 20. ... Clarke; ausztrál hosszútávfutó, 
1965-ben a világ legjobb sportolója (1937–2015). 22. Maszk. 23. Vézna, 
gyenge. 24. Balszerencsés találat a saját kapuba. 26. A Dunazug-
hegység tagja. 28. A tudósról elnevezett üszöggombanemzetség. 
31. Sovány, erőtlen ló. 33. Légnemű anyag. 34. Afféle, költőiesen. 36. 
Nézd! 37. Annyi mint, röv.

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: Acroschizocarpus kolianus, 
Koliella.

Moesz Gusztávot (1873–1946) a magyar botanikusok és mikológusok 
egyaránt nagy elődként tisztelik, holott pályája kezdetén ásványtannal 
és krisztallográfiával foglalkozott Krenner József mellett a Budapesti 
Tudományegyetemen. Ám 1906-tól már a Magyar Nemzeti Múzeum 
Növénytárának munkatársa, ahol néhány év múlva rábízták a gomba-
gyűjteményt. Elsősorban az alsóbbrendű, mikroszkopikus gombákkal 
foglalkozott, mintegy 160 gombafajt írt le. Gombarendszertani mun-
kásságát négy kötetben adta közre. Az ő szerkesztésében jelent meg 
1913–1938 között a Mykológiai Közlemények, gyakran a tudós készítet-
te részletes rajzokkal. Az utókor több taxont is róla nevezett el, egyebek 
között az általa behatóan kutatott üszöggombák egyik nemzetségét, 
melyet ma is ezzel a névvel illetnek. Jó fejtést! 

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

VÍZSZINTES: 1. A négykötetes mű címe. 9. Shakespeare légi szel-
leme (mosópormárka is). 10. Hullámos mintázatú selyemszövet. 12. 
Fényes körömfesték. 14. Európai szigetlakó. 15. Alkalmazott, röv. 16. 
Jó, németül. 18. Hajdan. 21. Doktor, röv. 22. Vélemény. 24. Disznót 
vág. 25. A halak mozgásszerve. 27. Namíbia NOB-jele. 29. Szűk, sötét 
kis odú. 30. Becézett Ágnes. 32. Rum vagy konyak, cukor és forró víz 
keverékéből álló ital. 34. Német autómárka. 35. Nagy-nagy víz. 37. 
Igazolt máshollét.

FÜGGŐLEGES: 1. Harapásnyi étel. 2. Hatalmában tart. 3. Bolhafém! 
4. Csuk és ...; Gajdar gyermektörténete. 5. Film közepe! 6. Gumibelső! 

Megjelent a 
Természet Világa 
októberi száma
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ÉT-IRÁNYTŰ ÉT-IRÁNYTŰ	 Bánsághy Nóra rovata

Új helyszínen és több újdonság-
gal nyílt meg az év eseményeiről 
készült riportfotókat bemutató 
World Press Photo Kiállítás, 
melynek évtizedeken át a Nép-
rajzi Múzeum adott otthont, 
idén azonban a múzeum költö-
zése miatt a Magyar Nemzeti 
Múzeumban kapott helyet.

Az október 23-ig megtekinthető kiállítás anyagát 
73 044 fotóból válogatta ki a nemzetközi zsűri Amsz-
terdamban. A hatalmas képanyagot 125 országból 4548 
fotográfus küldte el nyolc különböző kategóriában. 
Ugyancsak újdonság, hogy idén a digitális média alko-
tásainak köszönhetően 
bővül a látogatói élmény. 
Magyarországon most 
először mutatkoznak be a 
World Press Photo „Digi-
tal Storytelling” verseny 
győzteseinek munkái is. 
A kiál l ításon bemuta-
tott fi lmek folyamatos 
moziélményt nyújtanak 
majd, az érintőképernyő-
vel irányítható multimédia pedig a látogatói aktivitást 
segíti. A tárlathoz kapcsolódó naturArt – 25 év legszebb 
természetfotói című kísérő kiállítás pedig környezetünk 
védendő értékeire kívánja felhívni a figyelmet. 

A főváros egyik legpati-
násabb szállodája, a Gel-
lért Szálló, idén ünnepli a 
századik születésnapját. 
Az alapokat még a béke 
éveiben ásták ki, de a fa-
lat már az első világhábo-

rú közepette rakták. Alighogy megnyílt, birtokba vet-
ték a megszálló román csapatok, majd Horthy foglalta 
el főhadiszállásnak.

A húszas évektől nagy bálok, díszvacsorák helyszíne 
volt, Gundel Károly keze alatt pedig világhírű lett a 
konyha, a gyógyvíz és a hullámfürdő is tízezreket von-
zott a szállodába. Az ostrom alatt német katonai bázis 
lett, pincéjében szükségkórház működött.

A rommá lőtt hotel újjáépítését csak szakaszosan, év-
tizedek alatt tudták megoldani. Ma egyszerre mutatja 
a magyar szecesszió legszebb arcát, az 1960-70-es évek 
belsőépítészetének „retro” jegyeit és a XXI. századi 
vendéglátás minden erényét. A Gellért 100 című kiál-
lítás 2019. március 3-ig tekinthető meg a Magyar 
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban.
Nyelvrokonok címmel észt–magyar kortárs művé-
szeti kiállítás nyílt a Ludwig Múzeumban. 

Az Észtország függet-
lenségének századik 
évfordulója alkalmából 
megrendezett tárlat azt 
vizsgálja, hogy az észa-
ki, balti, valamint a 

közép-európai történelem és tapasztalat hol találko-
zik a XXI. századi jelenben, ahol Észtország és Ma-
gyarország egyaránt az Európai Unió keretein belül 
építi jövőjét. 

Vajon milyen témák, mo-
tívumok bukkannak fel a 
két ország kortárs képző-
művészetében, amelyek 
egymással párhuzamba ál-
líthatók, s ezek hogyan 
kapcsolódnak korunk ál-
talános problémáihoz? A 
nyolc észt és hat magyar 
művész, illetve művész-
csoport kiállításán bemu-
tatott művek túlnyomó 
többsége az elmúlt évek-
ben készült, napjaink aktuális témáira reflektál, és Bu-
dapesten most látható először. Ezeket egészítik ki a 
múzeum gyűjteményéből válogatott darabok, amelyek 
értelmezik, árnyalják az észt kortárs művészek – nyelv-
rokonaink – által felvetett kérdéseket. A tárlat 2019. 
január 6-ig várja az érdeklődőket.

Bacon, Freud és a londoni 
iskola festészete címmel 
nyílik tárlat a Magyar Nem-
zeti Galériában. A közel ki-
lencven képet bemutató tár-
lat, amely a XX. századi brit 
festészet egyik rendkívül 
meghatározó vonulatát mu-
tatja be, a figurális festészet 
történetére fókuszál, különös 
tekintettel azon művészek te-

vékenységére, akiket a szakirodalom gyakran összefog-
lalóan Londoni Iskolának nevez.

A kiállítás a Londoni Iskola olyan kulcsfontosságú 
alkotóira összpontosít, mint Francis Bacon, Lucian 
Freud, Frank Auerbach és Leon Kossoff, kitekint azon-
ban a tendencia előzményeire és a kortárs brit festé-
szetre gyakorolt hatására is: bemutatja a brit figurális 
festészet XX. század elejétől napjainkig ívelő történe-
tének egyik legfontosabb szálát. A 2019. január 20-
ig látható tárlatra jelentős festményeket kölcsönöznek 
európai és tengerentúli magángyűjtőktől és közgyűj-
teményekből, valamint számos mű érkezik a londoni 
Tate Britain gyűjteményéből is.

World Press 2018

Százéves hotel

Párhuzamok

Brit festészet
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A hátlapon
A Dunajec-áttörés

A Lengyelország és Szlovákia határán 
elterülő Pieninek hegység a Kárpátok 
„védjegyének” számító, fenyvesekkel 
tűzdelt mészkőszirtek hazája. A nem-
zeti park égbeszökő, vakítóan fehér or-
mai olyannyira jellegzetesek, hogy az 
egész hegykoszorún végighúzódó 
mészkőszirtsor is innen kapta nevét. A 
Kárpátokat felgyűrő szerkezeti moz-
gások a korábban a területen található 
óceáni kéregdarabokat mélybe szorí-
tották, az óceánfenéken felhalmozó-
dott üledékes kőzeteket pedig a magas-
ba emelték. A tektonikai folyamatok 
gigászi ereje meggyűrte, kibillentette, 
függőleges helyzetbe állította vagy ép-
pen elnyírta a mészkőpásztákat, melyek 
így aztán elszórtan, szirtek és takarók 
formájában fordulnak elő a Kárpátok 
1500 kilométer hosszú ívében. 

A Pieninek varázsáért a Dunajec a fe-
lelős: a „szökevény” folyó vízrendszere 
az egyetlen a Kárpátokban, mely a fő 
vízválasztó gerincen belülről indulva 
átpréseli magát a hegyeken, és a külső 
oldalra érve, végül a Visztulán keresz-
tül a Balti-tengerig jut. Látványos, 
nagy kanyarokat leíró áttörésének 
partján óriási mészkőtornyok nyújtóz-
kodnak a magasba, párkányaikat vad-
regényes fenyőfák, lejtőiket nehéz hoz-
záférhetőségük miatt alig háborgatott, 
néhol az emberi beavatkozástól teljesen 
mentes erdők fedik. Az olykor vadul 
vágtató, más szakaszokon szelíddé csil-
lapodó folyón gorál tutajosok szállítják 
a turistákat, a bérctetőket pedig túrá-
zók áradata keresi fel a környező he-
gyekre és a közeli Magas-Tátra szikla-
csipkéire nyíló panorámákért.

Kép és szöveg: DömsöDi Áron
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Fénymikroszkópos technikák 
a múlt vizsgálatában
A múltat feltárók szerencséjére nem 
minden élőlény áll csupa lágyrészből. 
Ha mégis, akkor is találkozhatunk 
lenyomataikkal a kőzetekben. Sok 
szervezetet alkotó anyag azonban 
képes kiállni az idő vasfogát, és nem 
csak több ezer, de több millió évig is 
megőrizni épségét.

Fájdalomból	művészet
„Nem vagyok beteg. Csak összetör-
tem… de addig, amíg festhetek, boldog 
vagyok, hogy élhetek.” Frida Kahlo, a 
mexikói festőnő tragikus élete során 
átélt testi és lelki fájdalmakból merí-
tett ihletet műveihez: festményein 
a női élet fájdalmait jeleníti meg, 
ami az 1970-es évektől felerősödő 
feminista mozgalom egyik ikonjává 
emelte a festőnőt.

Bloomberg	és	a	táblák
2000 évvel ezelőtti hétköznapok-
ról tanúskodnak azok a római kori 
írótáblák, melyeket az egykori Bri-
tannia két részén, Londonban és 
Vindolandában találtak régészek. 
Némelyik üzenetet viaszba karcol-
ták, másokat tintával írták falemez-
re: életképek a néhány évtizeddel 
korábban meghódított provincia 
pezsgő életéből.



A Dunajec-áttörés

EZ ÉV 
SZEMTELENJE
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