
ÉLET             TUDOMÁNY
 KAKUKK-KUTATÓ • MAJMOK DIVATSZÍNEI • VÉDETT LOMBIKNÖVÉNYEK

Ára:  295  F t  

El
Qf

iz
et

Qk
ne

k:
 2

30
 F

t  

es

L X V I I I .  é v f o l y a m     2 1 .  s z á m     2 0 1 3 .  m á j u s  2 4 . 

Digitális változatban: dimag.hu 



642    É L E T  É S  TU D O M Á N Y    201 3/21

 ÉLET ÉS TUDOMÁNY

643 GONDOLKODÁST SERKENTQ 
IQ-TORNA

 Zsigmond Gyula

644 ElsQ kézbQl

 • FÖLD-SZER_ BOLYGÓK NYOMAI 
   HOLT CSILAGOKBAN
   Gajzágó Éva
 • PALETTA II.
   KQvágó Angéla
646 125 éve született Molnár Béla 
 A KAKUKK-KUTATÓ
 Tóth Judit

 LXVIII. évfolyam 21. szám  2013. május 24.

648 ÉT-etológia
 DIVATSZÍNEK MAJOMMÓDRA 

Kubinyi EnikQ 
649 Martin Luther King meggyilkolása

  VOLT EGY ÁLMA...
 Heged_s Péter
652 Kárpát-medencei kincsek 

mikroszaporítása
 VÉDETT NÖVÉNYEK – LOMBIKBÓL
 Máthé Csaba
655 Jut eszembe...
 TIZENHÁROM EZÜSTPITYKE
 Trogmayer Ottó 
656 A Frans Halls Múzeum centenáriuma

 DELFTI ÉS LEIDENI TÁRSASÁGOK 
Tüskés Anna

659 Egészség=egész-ség?
 BESZÉLJÜNK A 

BESZÉDJAVÍTÁSRÓL!
 Gárdonyiné Kocsi Ilona

Címlapon: A Care-O-Bot-robot EU-robotok cím_ 
cikkünkhöz

Digitális változatban: dimag.hu 

tiszaföldvári múzeumot az utóbbi években a muzeoló-
giai tevékenység minden területére kiterjedő, sikeres 
pályázatokra építve elért jelentős fejlesztések miatt ju-
talmazták. Különdíjat kapott a szerencsi Zempléni 
Múzeum, ahol a közelmúltban korszerű új állandó ki-
állítás jött létre, miközben szép eredményeket értek el 
a gyűjtemény digitalizálása terén is.

A Nemzeti Múzeum dísztermében adták át „Az év 
kiállítása” díjat. Ezzel a díjjal – amint arról korábban 
már hírt adtunk – az intézmények legjobb kiállításait 
jutalmazzák, egyszerre értékelve a tudományos felké-
szültséget, a technológiai kreativitást és a közönséggel 
kapcsolatot teremtő ötletességet. Az év kiállítása a Ma-
gyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság Van 
egy kert – Útikalauz monostori kertekhez című időszaki 
kiállítása lett, amely a szerzetesi kertek és a magyar 
kertkultúra történetét egyszerre mutatta be gondosan 
kidolgozott  installációk, műalkotások, művészi ma-
kettek révén, a kiállításhoz kapcsolódó programok pe-
dig szépen harmonizáltak a  pannonhalmi apátság spe-
ciális atmoszférájával.

GÓZON ÁKOS

Az idei Múzeumok Majálisa alkalmából adták át a hazai 
muzeológia szakmai szervezete, a Pulszky Társaság díjait.

Az év múzeumának járó díjat immár másfél évtizede 
ítélik oda, s a minden évben kiírt pályázatokra maguk az 
intézmények jelentkezhetnek. Idén a paksi Atomenergeti-
kai Múzeum; a Budapesti Történeti Múzeum Aquincumi 
Múzeuma; a fővárosi Molnár C. Pál Műterem Múzeum; 
a tiszaföldvári Tiszazugi Földrajzi Múzeum; a nagyatádi 
Városi Múzeum; a nemesvámosi Villa Romana Baláca és 
a szerencsi Zempléni Múzeum nevezett a díjra. A zsűri 
végül több szempontot, muzeológiai, tudományos, és „lá-
togatóbarát” érveket is figyelembe véve hozta meg a dön-
tését: a Budapesti Történeti Múzeum Aquincumi Múzeu-
ma és a Tiszazugi Földrajzi Múzeum kapta meg „Az év 
múzeuma 2012” elismerést. Aquincum a jól megtervezett 
és sikeresen kivitelezett pályázatokon alapuló szakmai és 
múzeumpedagógiai alapú vonzerőfejlesztés, a program-
kínálat gazdagítása elismeréseként kapta a díjat. A 
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Z S I G M O N D  G Y U L A  R OVATA

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

GONDOLKODÁST SERKENTQ IQ-TORNA

INDÍTÁS

Válasz: S
Az ábrák párosával 
kiegészítik egymást; az elsQ 
a hatodikkal, a második 
az ötödikkel, a harmadik 
a negyedikkel - a minták 
azonosak, de a színek fel 
vannak cserélve.

ERPSÍTÉS

Válasz: U
A többi szó, ha egy H-bet_t 
helyezünk eléjük, értelmes 
szót alkotnak.
(H, mint az autókon az 
ország jelzés)

HAJRÁ

Válasz: 499
EzerbQl elveszünk egyet, 
a maradék 999-böl lehet 
333-at; a 333-ból lehet 
111-et; 111-böl lehet 37-et.
HarminchétbQl elveszünk 
egyet, 36-ból lehet 12-öt;
12-böl lehet 4-et, négybQl 
elveszünk egyet és lehet 
egyet A három elvettbQl 
lehet még egyet:
333+111+37+12+4+1+1=499
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Rozinának nemrég volt születésnapja. 

A barátai faggatták, hány ajándékot kapott.

Rozina ezt mondta: Ha az ajándékok számához hozzáadom a két-
harmadát, majd az összegbQl levonom annak 

egyharmadát, akkor az eredmény tíz lesz.

Hány ajándékot kapott Rozina?
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 Föld-szere bolygók 
nyomai holt csillagokban

 A NASA/ESA 
Hubble-űrtávcsöve 
váratlan helyen, 
már kiégett, halott 
csillagok légköré-
ben Föld-szerű 
bolygók nyomaira 

bukkant: egy közeli csillaghalmazban 
két fehér törpe légkörét olyan szennye-
ződés érhette, amely belezuhant kis-
bolygók vagy széttöredezett bolygók 
kőzetanyagából származhat. A csillagá-
szok szerint a felfedezés azt sugallja, 
hogy a Földhöz hasonló kőzetbolygók 
keletkezése gyakori lehet a csillaghal-
mazokban. A kutatásról beszámoló 
közlemény a Monthly Notices of the Ro-
yal Astronomical Society szakfolyóiratban 
jelent meg. 

A szóban forgó két fehér törpe – ki-
csiny, nagyon sűrű, ma már halovány, 
de valaha a Naphoz hasonló, nukleáris 
üzemanyagukat kimerített halott csil-
lagok – tőlünk mintegy 150 fényévre 
a Hyadok- (Méhkas-) nyílthalmazban 
vannak, amely a Bika (Taurus) csillag-
képben látható. A halmaz csillagászati 

időléptékben mérve viszonylag fiatal, 
alig 625 millió éves.

Mai ismereteink szerint a csillagok 
nagy többsége csoportosan, halmazok-
ban keletkezik, amelyekben ezért a csil-
lagok túlnyomó része közel egykorú. 
Egy, a Hyadokhoz hasonló viszonylag 
fiatal nyílt halmazban többségében 
fiatal, aktív csillagok találhatók, gya-
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T kori kitörésekkel és erőteljes csillag-
szelekkel, ami nagyon megnehezíti 
esetleges bolygók, bolygórendszerek 
észlelését körülöttük: ezt mutatja az is, 
hogy az eddig felfedezett (és már iga-
zolt) több mint 800 exobolygó közül 
mindössze négy olyan akad, amelyet 
csillaghalmazban lévő csillagok körül 
mutattak ki. 

Most egy Jay Farihi, a Cambridge-i 
Egyetem csillagásza által vezetett cso-
port a Hyadok-halmaz néhány, már 
idős, kiégett csillagát vette célba, hogy 
körülöttük esetleges exobolygókra 
utaló jeleket keressenek. Kutatásu-
kat, amely fehér törpékre irányult, 
számítógépes szimulációs modellekre 
alapozták, amelyeket Detlev Koester 
és munkatársai végeztek el a Kieli 
Egyetemen a fehér törpék légkörében 
kimutatható kémiai elemek gyakori-
ságára vonatkozóan.

A Hubble-űrtávcső rendkívül ér-
zékeny COS (Cosmic Origins 
Spectrograph) berendezésének spekt-
roszkópiai megfigyelései alapján Farihi 
és munkatársai a vizsgált két fehér 
törpe légkörében szilíciumot azono-
sítottak, amely Naprendszerünkben a 
Földhöz hasonló kőzetbolygók szilárd 

(szilikát-) ásványainak egyik legfonto-
sabb építőeleme. Ez a szilícium a ku-
tatók szerint kisbolygókból vagy boly-
gótöredékekből származhat, amelye-
ket a fehér törpe erős gravitációs tere 
maga köré vonzott, majd széttördelt: 
ezek törmelékgyűrűt alkottak a csillag 
körül, majd foszlányokra szakadozva 
elnyelődtek benne.

Ez a folyamat jelenleg is tart, a csil-
lagok körül még kimutatható törmelé-
kek elemzése azt mutatja, hogy amikor 
e csillagok még fiatalok voltak, körü-
löttük képződtek Föld-szerű bolygók. 
A csillag összeroskadását követően pe-
dig a rendszerben maradt gázióriások 
gravitációs hatása a külső övezetek-
ben még megmaradt kőzetbolygók és 
kisbolygóövezetek maradványainak 
egy részét a csillaghoz közeli belső öve-
zetekbe lökhette.

„A csillagok légkörében és közvetlen kö-
zelében a kőzetbolygók leggyakoribb épí-
tőelemeinek kétségtelen jeleit azonosítottuk 
– mondta Farihi. – Ez arra utal, hogy 
e csillagok születését követően körülöttük 
is kialakultak kőzetbolygók vagy sziklás 
kisbolygóövezetek.”

A két fehér törpe légkörében a 
szilícium mellett a Hubble COS-
spektrográfja nagyon kis mennyiség-
ben szén jeleit is azonosította. Ez szintén 
megerősíti a törmelékek kőzet-jellegét, 
mivel Naprendszerünkben is alacsony 
széntartalom jellemzi a Föld-szerű 
bolygók kémiai összetételét. (A szénre 
jellemző színképvonalakat a COS a 
földi távcsövek által nem vizsgálható 
ibolyántúli tartományban mutatta ki.)

„Mivel a szilícium és a szén részaránya 
jellegzetes a Föld-szerű bolygók kőzetanya-
gában, így ez a kémiai elemzés egyértelmű-
en azt sugallja, hogy valaha létrejöttek ilyen 
kisbolygók vagy bolygócsírák a két fehér tör-
pe körül” – magyarázta Farihi.

A kutatók azt is megbecsülték, mek-
korák lehettek a csillag veszélyes kö-
zelségébe került, majd az árapály-erők 

Fantáziakép a fehér törpe körüli törmelékgy_r_rQl, amelynek  
a csillagra hulló pora még jelenleg is folyamatosan szennyezi  

a csillag légkörét.

KÉP: NASA, ESA, STSCI, AND G. BACON (STSCI)

A Hyadok- (Méhkas-) nyílthalmaz régiója az égbolton a Bika csillagképben. 

A betétképeken felnagyítva a két most tanulmányozott fehér törpe, a WD 
0421+162 és a WD 0431+126, és közvetlen környezetük.

KÉP:  NASA, ESA, STSCI, ÉS Z. LEVAY (STSCI) 
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lom viszonyát dolgozta fel, ennek kap-
csán beszélt az Aranycsapat-jelenségről, 
a drukkerség identitásadó funkciójáról 
és arról, hogyan szervezték át a máso-
dik világháború után szovjet mintára 
az egyesületeket. Ekkoriban a klubok 
élén az állami vezetők álltak, Kádár Já-
nos a Vasas, Münnich Ferenc a Ferenc-
város, Gerő Ernő az UTE elnöke volt. 
A Honvédnál semmi nem történhetett 
Farkas Mihály, az AVH vezetője tudta 
és jóváhagyása nélkül. Az 1953. nov-
ember 25-i 6:3-as győzelem a kommu-
nista vezetőket a kapitalista világ felett 
aratott diadal jóleső érzésével töltötte el. 
Ezért „nem vették észre”, amikor a fo-
cisták csomagjában kozmetikai cikkek, 
nejlonharisnyák és zsilettpengék kerül-
tek a határ innenső oldalára. Puskás Fe-
renc annyira népszerű volt, hogy több-
ször sikerrel védte meg játékostársait. 
Amikor egyszer Czibor Zoltán szol-
gálati fegyvere is előkerült egy átmu-
latott éjszakán, és Farkas Mihály ezért 
ki akarta tenni a válogatottból, Puskás 
állítólag megkérdezte: „…és ezután Misi 
bácsi játszik majd balszélsőt a meccseken?”. 
A póráz azonban meglehetősen rövid-
re volt húzva. 1948-ban az MLSZ ha-
tárzárat rendelt el. Ezután egy másik 
szolgálati fegyver okozta Szűcs Sándor 
vesztét, aki az általa embercsempész-
nek hitt ügynök tanácsára vitte azt 
magával, amikor próbálta elhagyni az 
országot. Ő magánéleti okokból és a 
magasabb fizetés reményében akart tá-
vozni, de sokan mentek volna a klubok 
erőszakos átszervezése miatt is. Dalno-
ki Jenőnek például Farkas Mihály bará-
tilag felkínálta, hogy szívesen látnák a 
Honvédban, a sportoló azonban nem 
kívánt élni a lehetőséggel. Ezért kitet-

által széttépett és végül elnyelt kisboly-
gók: számításaik szerint (amelyet a 
csillagokra jelenleg is hulló por meny-
nyiségére alapoztak) ezek átmérője 160 
kilométernél kisebb lehetett.

A csoport a most alkalmazott mód-
szerrel további fehér törpék vizsgála-
tát tervezi, s remélik, hogy nemcsak a 
frissen kimutatott törmelékek, hanem 
esetleges korábbi anyatesteik összetéte-
lét is pontosabban azonosítani tudják. 
„A csillagászati megfigyelőeszközök folya-
matos fejlődése a Világegyetem egyre távo-
labbi, illetve egyre finomabb részleteibe kí-
nál betekintést – mondta Farihi. – A más 
csillagok körül felfedezett bolygórendszerek 
nagyon sok, a Naprendszerünktől erősen 
különböző, ám emellett számos rokon vo-
nást is feltártak. Ebbe a sorba illeszkedik a 
mostani felfedezés is, amely Naprendsze-
rünk távoli jövőjébe is bepillantást enged, hi-
szen mintegy 5 milliárd év múltán Napunk 
is kiég és fehér törpévé lesz.”
Forrás: http://www.spacetelescope.org/news/
heic1309/ 

 Paletta II.

Míg 2011-ben elsősorban a kora 
újkori eseményeket, addig idén a 
közelmúlt történelmét állították 
középpontba az ELTE BTK Tör-
téneti Intézetének I. Tóth Zoltán 
Köre által szervezett második 
Paletta, Tudományos Diákköri Kon-

ferencia felszólalói. A fiatal történészek 
számára meghirdetett fórum a szer-
vezők szándékai szerint lehetőséget 
teremt arra, hogy a vállalkozó kedvű 
hallgatók bemutathassák és megvi-
tathassák kutatási eredményeiket, de 
egyben arra is, hogy a most érettségiző 
reménybeli bölcsészhallgatók ízelítőt 
kapjanak az egyetemen kutatható té-
mák sokaságából.

A most húszéves generáció születése 
idejének környékén dúlt a Délszláv há-
ború, amelynek eseményeit a néhány 
évvel idősebbek a sajtó tudósításaiban 
követhették nyomon. Nikowitz-Holló 
Márton Horvátország szerepét ele-
mezve, kronológiailag rendszerezett 
formában mutatta be a korszakot, 
hangsúlyozva, hogy egyebek között az 
államjogi viták, a gazdasági nehézségek 
és belpolitikai okok sokasága járult hoz-
zá Jugoszlávia felbomlásához. 

Igaz, egy korábbi időszakban, de 
részben a feszültségek kezelésének esz-
közeként, részben propagandacélokra 
használta fel a politika a sportot. Tabi 
Norbert a futball és a kommunista hata-
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ték a válogatottból és egy büntetőszá-
zadból járhatott az FTC edzéseire. 

A fiatal történészek által életre hívott 
konferencián több szempontból is elő-
került a média és a történettudomány 
viszonya. Módli Éva az 1868-as ok-
tatási reform bemutatására választott 
egy különleges nézőpontot, a korabeli 
karikatúrákon keresztül bemutatva a 
néptanítók helyzetét. Bár a cél az volt, 
hogy felhívják a figyelmet az oktatók 
nehéz sorsára, a politikai karikatúra 
nem mindig választott megfelelő esz-
közöket ehhez. A Bolond Miska című 
élclap a Néptanítók Közlönyét paplan-
ként használó figura közlésekor például 
elhallgatta azt a tényt, hogy az okta-
tási törvényjavaslat vitája ekkor már 
javában zajlott, a tanítók pedig lakást, 
földet és fizetést kaptak. A néptanító 
következetesen sovány alakja, a kul-
tuszminiszter Eötvös méretes feje ne-
vetségessé teszi a közéleti szereplőket. 
Az előadásból kiderült mindamellett, 
hogy a tanítók társadalmi csoportjának 
életkörülményein valóban volt mit javí-
tani, de a bulvársajtó híreit már a XIX. 
században is érdemes volt kellő kritiká-
val kezelni.

Szintén a média és vizuális kultúra 
ismeretek jelentőségét hangsúlyozta 
Fekete Bálintnak, az I. Tóth Zoltán Tu-
dományos Diákkör elnökének Fény-
kép és Történelem címmel tartott záró 
előadása. A történettudományban a 
fotónak több szempontból is kiemelt 
jelentősége van, hiszen tömören, látvá-
nyosan ábrázol egy múltbeli valóságos 
pillanatot. Olyan véletlen események 
megörökítésére is alkalmas, amelyek-
ről esetleg csak később derül ki, hogy 
valamiért fontosak, s olyan hétközna-
pi apróságok is megőrizhetők a jövő 
számára, amelyek nélküle hamar fele-
désbe merülnének. Ilyen lehet például 
egy 1956-os képen egy humoros felirat 
vagy hétköznapi utcaképek, amelyek 
a korabeli építészet vagy szokások do-
kumentumai lehetnek. Nem mellékes 
bizonyító ereje, de az sem, hogy a fotó-
zással egy időben a retusálás technikája 
is megjelent.

Mivel a fotók bemutatása a követke-
ző nemzedékek történelemoktatásában 
vélhetően egyre nagyobb szerepet kap, 
hasznos lenne, ha a történészhallgatók 
képzése során az eddiginél hangsúlyo-
sabban jelenne meg a vizuális kultúra és 
a médiaismeret – hangzott el javaslat-
ként a II. Paletta Tudományos Diákkö-
ri Konferencián.

KŐvágó ANgélA
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Molnár Béla Szarvason szü-
letett 1888-ban. „Már 
gyermekkorában szerény 

modora és természetszeretete jelle-
mezték” – írta róla Lévay Ferenc 1946-ban megjelent visz-
szaemlékezésében. Kezdetben a természettudományok he-
lyett inkább a zene érdekelte. A Zeneakadémiára is beirat-
kozott, zenét szerzett, de énekesként is nagy tehetségnek 
tartották. Gimnazistaként súlyos tüdő- és mellhártyagyul-
ladást kapott, a betegség későbbi életére is komoly hatással 
volt. „Szívem szerint muzsikusnak indultam, amíg éppen 
szívem kalimpálni nem kezdett a zenére.” Iskolái elvégzése 
után tanárként helyezkedett el. Pöstyénben, Nyitrán, Szar-
vason és Orosházán tanított, de nem természetrajzot, 
ahogy ezt egy későbbi ornitológustól várnánk, hanem ze-
nét, földrajzot, magyart és történelmet.

Lévay Ferenc azt írja róla: „a végletek embere volt”. 
Amikor elkezdett például dohányozni, napi 20-30 szivar-
nál nem adta alább. Aztán, amilyen hirtelen elkezd-
te, úgy egyik napról a másikra be is fejezte. 
1910-ben súlyosbodó szívbetegsége miatt az 
orvosok eltiltották a zongorától. Soha töb-
bé nem játszott a hangszeren. Egykori 
tanártársa így emlékezett rá: „…nagy 
kottagyűjteménye volt s esténként az 
ágyban fekve olvasta a zenét, s így kel-
tek életre lelkében az el nem hangzott 
dallamok”. 1935-ben gégebaj támadta 
meg, s emiatt hónapokig nem beszél-
hetett. Egy kis füzetbe írta le mon-
dandóját, s így kommunikált környe-
zetével. Betegségei miatt a tanítást is 
befejezte. Ekkor kezdődött életének 
meghatározó szakasza. 

Megszállott madarász
Első bíztató megfigyeléseit 1936-ban tette, s 
ettől kezdve minden nyarat kinn töltött a szarvas-
békésszentandrási Holt-Körösön. Eredményeit önálló 
kis füzetekben jelentette meg, többnyire saját költségén. 
Első tanulmányának megjelenését gramofonjának és le-
mezeinek eladásából fedezte. Hihetetlenül precíz volt, a 
téli időszakban a legapróbb részletekig kidolgozott terve-
itől semmi sem tántoríthatta el. Április végétől, mikor az 
első kakukkok megérkeztek, beindult a terepi munka. 
Május utolsó hetétől június első harmadáig a nádirigók 
települését figyelte meg a Holt-Körös egész területén, jú-
niusban, a kakukkok párzása után, pedig megkezdte a 
kakukkos fészkek felderítését. Ez nem kevés időt és ener-

giát igényelt, hisz a Szarvas és Békésszentandrás között 
húzódó holtág közel 30 kilométer hosszú. 1939-ben pél-
dául 130, 1940-ben 231 nádirigó-pár fészkelt itt. Molnár 
Béla nagy alapossággal figyelte meg a kakukkos fészke-
ket, volt, hogy szinte óráról órára jegyezte fel a történése-
ket.  Első tanulmányában, mely a Nádirigó és kakuk címet 
viselte, egy 1935. júniusi feljegyzés például így nézett ki:
„1935. VI.26. Egy szemmeltartott fészekaljban

 6 órakor egy elsőnapos kakuk-, három nádirigópo-
ronty, egy kotolt nádirigó-tojás;

 8 órakor  egy kakuk-, három nádirgó-poronty, a to-
jás hiányzik;

 15 órakor  a fészekben csak a kakukfióka, a víz szí-
nén egy nádirigó-tetem.”

Kihordási ösztön
A kakukkról már Arisztotelész is tudta, hogy nem maga 
költi ki tojásait, hanem más madarak fészkébe rakja le azo-
kat. Azt is régóta tudták, hogy a kakukkfióka pár napos 

korában általában már egyedül van a fészekben, de 
hogy idáig hogy jut el, arról csak elképzelések vol-

tak, részletes leírások nem. Volt, aki azt mondta, 
hogy a fészektársak számára egyszerűen a ka-
kukkfióka méreteinél fogva nem marad hely, 
egy másik népszerű álláspont szerint a ka-
kukktojó az, aki segít utódjának, és kihordja 
mellőle a tojásokat és a fészektársakat. Egé-
szen 1936-ig maga Molnár Béla is ezt – a 
XIX. században élt német ornitológus, 
Baldamus megfigyelésére alapozott – elméle-
tet tartotta elfogadhatónak. Egészen addig, 
míg 1936. június 11-én meg nem látta az első 
„kakukkporontyot”, mely a tojásokat és fé-

szektársait maga tüntette el a fészekből. Később 
így írt erről az Aquilában: ”Bevallom, hogy eleinte 

nem nagyon hittem abban , hogy az 1-2-3 napos 
kakukfióka dobálja ki a fészekből  a nádirigó  tojásait és  

porontyait, sőt tán a kakukkfiókákat is. Az ilyen kakukfióka 
fekszik a fészekalján elnyúlva, tehetetlenül, vakon, éppen úgy, 
mint az ilyen korú, más fészeklakó porontyok, két szárnyával 
legfeljebb támogatni próbálja magát. Annyira erőtlen, annyira 
vak, a fészekperem annyira magas, hozzá képest a tojások vagy 
mostohatestvérek óriások. Ötnapos korában nyílik csak a szeme, 
holott legtöbbször az első vagy második napon teljesen tehetetlen 
állapotban már egyedül van a fészekben.”

 A fiókáknál, ahogy Molnár Béla megfigyelte, nagyon 
korán, már néhány órás korban jelentkezhet ez a belső kész-
tetés, mely arra sarkallja őket, hogy a riválisokat eltávolít-
sák a fészekből. A kihordási ösztön kiteljesedése és intenzi-

1 2 5  É V E  S Z Ü L E T E T T  M O L N Á R  B É L A

A KAKUKK-KUTATÓ
Eredetileg tanár volt, de a sors végül más utat szánt neki. Élete utolsó éveit a 

kakukk megismerésének szentelte. Kitartó elszántsággal kutatta e különös élete 
madár és gazdafaja, a nádirigó kapcsolatát, és addig nem ismert részletekig tárta 

fel a kakukkfiókák kihordási ösztönének megnyilvánulását.



É L E T  É S  TU D O M Á N Y   201 3/21   647

tása változó az egyes fiókáknál, s néhány nap után kialszik. 
A leghevesebb megnyilvánulásait akkor figyelte meg, ami-
kor két kakukkfióka is volt a fészekben, és épp egyszerre 
jelentkezett náluk az ösztön. Ilyenkor előfordulhatott, hogy 
a heves küzdelemben mindketten kiestek a fészekből. 
Olyan esetet is megfigyelt, mikor a kakukkfióka már nem 
bírt az idősebb nádirigófiókákkal, s bár életben maradt 
mellettük, hátrányban volt. Kihordási próbálkozásai na-
gyon igénybe vették apró testét, fészektársai mellett nem 
kapott elég élelmet, és hamarosan elpusztult.

ÉletmentW
A Molnár Béla által végzett megfigyelések megerősítet-
ték, hogy hazánkban a nádirigó tekinthető a kakukk 
legfontosabb gazdafajának. Az általa kutatott szarvas-
békésszentandrási Holt-Körösön tapasztalt kakukkpara-
zitizmus különösen magas arányt mutatott. A kakuk-
kok a legtöbb esetben sikerrel helyezték tojásaikat a ki-
szemelt fészkekbe, de Molnár Béla több olyan esetet is 
leírt, mikor a nádirigó nem hagyta magát, és heves küz-
delemmel próbálta elzavarni a betolakodót. „Még nem ért 
be a nádasba (a kakuktojó), amikor a két nádirigó nekiment. 
Nagy zene-bona hangzott s a zörgés, a nád tetejének mozgása 
mutatta, hogy a kakukra súlyos pillanatok következtek Az 
időt számoltam s 8 másodperc elteltével a kakuk látható volt a 
nádas alján. A vízben gázolt, szárnyait használta volna, de 
felrepülni nem tudott… kimerülten, lihegve, s a menekülés 
legkisebb látható szándéka nélkül hagyta magát megfogni… 
A nádirigó, amely házatája védelmében kemény ellenfélnek 
bizonyult, tőlünk néhány méterre egy szélső nádszálon inge-
rülten korrogott, herrgetett-berregett, mint egy házőrző eb, s 
úgy nézte végig az életmentést.” 

A nádirigók egy része a kakukktojás bekerülése után az 
idegen tojást kilöki, de olyan is van, mikor, tévedésből, a 
saját tojásától szabadul meg. Már Molnár Béla is megfi-
gyelt több olyan esetet is, amikor a kakukk a még félkész 
állapotú fészekbe rakja le tojását, ilyenkor egyes nádirigók 

beépítik azt a fészekbe. A különböző kakukkgazdák visel-
kedése egyébként meglehetősen eltér egymástól. Ha a gaz-
da tojásfelismerő-képessége egy idő után túl jó, a kakukk 
kénytelen új gazdafaj után nézni. Magyarországon régen a 
tövisszúró gébics-fészkekben, ha szórványosan is, de talál-
tak kakukktojásokat. Azonban mostanra, valószínűleg jó 
tojásfelismerő-képessége miatt, már nem tekinthető gaz-
daállatnak. A nádirigó ezen a téren még nem túl sikeres. 
Molnár Béla éveken át tartó megfigyelései alapján is látha-
tó, hogyan szaporodtak el a kakukkok a nádirigók rovásá-

ra. 1939-ben 15 kettős és 
4 hármas, 1940-ben már 
25 kettős, 6 hármas és 1 
négykakukkos fészekal-
jat talált. 1941-ben a ka-
kukkok jóval kevesebb 
nádirigó-fészket talál-
tak, emiatt magasabb 
volt a többkakukkos 
fészkek aránya is, 15-
ben kettő, 7-ben három, 
sőt egy fészekben öt ka-
kukktojást is talált, ná-
dirigótojás nélkül. A ka-
kukkok azonban nem-
csak a gazdaszülő, de 
saját fajuk helyzetét is 
rontják, mikor több ka-
kukktojó ugyanabba a 
fészekbe rakja le tojását. 
Az 1941-es év adatai 
alapján 78 kakukktojás-
ból csak tizennégy ka-
kukk kelt ki.

A Holt -Körös Szarvasnál
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Kis kakukk Velencében
Molnár Béla kezdetben nem tudta megfigyeléseit képekkel 
dokumentálni, mivel nem volt fényképezőgépe és kamerá-
ja. 1940 júniusában aztán, miután a Vallás- és Közoktatás-
ügyi Minisztérium Oktatófilm Kirendeltség igazgatójával 
megállapodott, egy operatőr érkezett Szarvasra, hogy 
filmre vegye a kakukkfiókák első napjainak történéseit. A 
filmet 1942 augusztusában Budapesten a Filmhíradóban 
láthatta a közönség először. Szeptemberben a Kis kakukk 
kultúrfilm a velencei nemzetközi filmversenyen nyert díjat. 

Maga Molnár Béla december 18-án, a szarvasi bemutatón 
látta először. A film meleg fogadtatása nagy büszkeséggel 

és örömmel töltötte el. A rövidfilm segítségével sokak 
lehettek szemtanúi a természet egy apró, de annál 
drámaibb mozzanatának. „Egy eddig sohasem látott észle-
lésnek egyéni adottságunk szerint más és más a hatása. Ami-
kor az első kihordást megláttam, egész valómban megrázott, 
mondhatom megrendített a jelenet. Eddig irodalmi alapon a 
kakukktojóban kerestem a fészekalj eligazítóját, és most ez a 
pillanat volt az, amikor a már évek óta hajszolt problémát meg 
is foghattam…”. Évekkel később a filmfelvételeket készí-
tő operatőr, Karbán József az első kihordás megpillantá-
sakor felkiáltott: ”Ez fantasztikus! Itt gyilkosságok történ-
nek! Saját megállapításai szerint ekkor térdei remegtek, de 
másnap… jól megfigyeltem, az álla is remegett…”.

Aki mindig a nádat nézi
„Van Szarvason egy tanár, aki mindig a nádat nézi” – 
így emlegették Molnár Bélát a helyiek. Kutatásaitól 
senki és semmi, még a legnagyobb szegénység sem tán-
toríthatta el. A háború pusztításán, mely lehetetlenné 
tette munkája folytatását, és elvette élete értelmét, 
azonban már nem tudott felül emelkedni. 1944. októ-
ber 15-én még kiment egyik legkedvesebb helyére, a 
Holt-Körös hídjára, utoljára megcsodálta a szeretett tá-
jat, majd visszatért lakására, ahol később a „kakukos 
asztal” fölé borulva találtak rá holtan. 

Még a nyomorúságos körülmények között is a jóra 
próbált emlékezni, s mindarra, ami értelmet adott éle-
tének. „Számomra mégis szép volt ez az élet” – mond-
ta egyik barátjának a halála előtti napon.

TÓTH JUDIT

Divatszínek majommódra
Mi a kultúra? A legegyszerűbb meghatározás szerint azt 
jelenti, hogy egy csoport tagjai elsajátítanak és átadnak 
egymásnak bizonyos viselkedésformákat. Biztos emlék-
szünk még Imóra, a japán makákóra, aki az ötvenes évek-
ben felfedezte, hogy az édesburgonyáról jól lemosható a 
homok a tengervízben. Tíz évvel később már a csoport 
nagy része megmosta az édesburgonyát, ez a viselkedés te-
hát a makákócsoport kultúrájának része lett. 

Az embereknél ez persze nem került volna ennyi időbe, 
mi sokkal könnyebben fedezünk fel és tanulunk el egymás-
tól új trükköket. Ehhez még látnunk sem kell a másikat, 
elég, ha hallunk vagy olvasunk róla. De a kultúrára való 
fogékonyság sem egyik pillanatról a másikra jelent meg az 
evolúció során, így nem csoda, ha egyszerűbb formában 
ugyan, de sok állatfajnál megtaláljuk. A kulturális szokások 
néha igen bizarr vonásokat is ölthetnek, mint például egy 
csuklyásmajom-csoportban, ahol előszeretettel böködik 
körmükkel egymás szemgolyóját. Ezzel a veszélyes és fáj-
dalmas művelettel tesztelik társas kapcsolataik erejét.   

Új kulturális szokások kialakulását és terjedését termé-
szetesen nem könnyű megfigyelni, ezért Andrew Whiten 
és kollégái egy kísérletet terveztek erre a célra. Négy, ösz-
szesen 109 egyedet számláló, szabadon élő dél-afrikai cer-
kófmajom-csoportnak kukoricával töltött műanyagdobo-
zokat adtak. Az egyik dobozba kék, a másikba rózsaszínű 
kukoricát tettek (azért választották ezeket a színeket, mert 
hasonlóak a majmok ivarszerveinek színéhez). Az egyik 
színt aloélevél oldatába áztatták, hogy rosszízű legyen. Két 
majomcsoportban a kék színű kukorica volt keserű, a má-
sik kettőben pedig a rózsaszínű. A majmok három hónap 
alatt tökéletesen megtanulták, hogy melyik a keserű ku-
korica, és abból nem is ettek. 

Eközben 27 kismajom született. Négy-hat hónappal ké-
sőbb, amikor már a kicsik is ehettek szilárd táplálékot, a ku-
tatók ismét kihelyezték a dobozokat, de most már egyik szín 
sem volt keserű. Az talán nem meglepő, hogy a következő 
két hónapban a felnőttek to-
vábbra is abból a színből cseme-
géztek, amelyikből korábban. 
De az már igen, hogy a 27 kö-
lyökből 26 ugyanazt a színt vá-
lasztotta, amelyiket az anyja. És 
ennél is megdöbbentőbb az, 
hogy a csoport újonnan érkező 
felnőtt tagjai is alkalmazkod-
tak a normához. 10 hím költö-
zött olyan csoportba, amelyben 
más színt kedveltek a tagok, mint a hím eredeti csoportjá-
ban. Közülük 7 azonnal stratégiát váltott, és azt a színt kezd-
te fogyasztani, amit új csoporttársai. Ez az eredmény minden 
korábbinál jobban mutatja azt, hogy mások szokásainak át-
vétele – még ha ez ellentmond is a saját tapasztalatoknak – 
kulcsfontosságú egy társas faj esetében.

(Következő számunkban ismét az állati kultúrákról lesz szó.)
KUBINYI eNIKŐ

ÉT-ETOLÓGIA
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Negyvenöt évvel ezelőtt, 1968. április 3-án King 
tiszteletes Memphisbe utazott, ahol a helyi sze-
métszállítók és utcaseprők már hetek óta harcol-

tak a magasabb bérekért. A sztrájkban leginkább a 
színesbőrű alkalmazottak vettek részt, akik nehezmé-
nyezték, hogy ugyanazért a munkáért kevesebb bért 
kapnak, mint fehér társaik. A felgyülemlett feszült-
ség nemsokára nyílt összecsapásokhoz vezetett a 
rendőrséggel. King a pattanásig feszült helyzet el-
mérgesedését megakadályozandó utazott a városba, 
ám repülőgépe egy bombafenyegetés miatt sokat ké-
sett. Amikor végül leszállt a memphisi repülőtéren, 
így nyilatkozott egy újságírónak: „Ugyanúgy, ahogy 
minden ember, én is szeretnék hosszú életet, de ez 
nem számít. Mindannyian Isten kezében vagyunk, 
ezért nem érzek félelmet”.

A béke szolgálatában
King hűséges csapatával együtt – köztük Jesse Jack-
son polgárjogi aktivistával, tanácsadójával, Andrew 
Younggal és legjobb barátjával, Ralph Abernathyvel 
- a kényelmes Lorraine Motelben szállásolta el magát. 
Az első emeleten a 306-os számú szobát bérelték ki. 
Másnap kora délután a tiszteletes megbeszélést tartott 
Younggal, majd este 6 óra előtt néhány perccel kilé-
pett a motel erkélyére, hogy onnan üdvözölje a 
köszöntsére összegyűlt tömeget. A korláton áthajolva 
arra biztatta Ben Branch énekest, a Bread Basket 
Band vezetőjét, hogy a másnapi felvonuláson mély át-
éléssel harsogja majd az „Uram, végy magadhoz…” 
kezdetű spirituálét. Közben sofőrje kiszólt neki, hogy 
vegyen fel egy kabátot, mert meg fog fázni. 

„Solomon, te aztán tudod, hogy kell rám vigyázni” – 
válaszolta neki mosolyogva. Aztán hátrafordult és beki-
áltott Abernathynek, hogy hozza ki a felöltőjét. A kö-
vetkező pillanatban egy dörrenés hasított az esti szürkü-
let csendjébe. King a torkához kapott, aztán lerogyott a 
földre. 

Abernathy azonnal kirohant az erkélyre, és meglátta a 
földön fekvő tiszteletest, akinek az arcából dőlt a vér. 
Egy törölközővel próbálta megállítani a vérzést, miköz-
ben Young megpróbálta kitapintani King pulzusát, de 
hiába. Mire a mentők megérkeztek, hogy a közeli Saint 
Joseph-kórházba szállítsák, már minden remény elve-
szett. A nagy kaliberű lövedék jobbról csapódott King 
állkapocscsontjába, áttépte a nyaki artériát és a gerinc-
velőt, majd a vállában állt meg. Este 7 óra 5 perckor az 
orvos bejelentette a polgárjogi harcos halálát. 

Martin Luther King – Michael King néven – 1929. ja-
nuár 15-én született a Georgia állambeli Atlantában, 
egy színesbőrűek által lakott külvárosi negyedben. Ak-
koriban a déli államokban még életben voltak a feketék 
elleni szegregációs törvények, ami meghatározta az ifjú 
egész későbbi pályafutását. King a Morehouse College-
ban tanult tovább a tehetséges, szegény diákok számára 
létesített ösztöndíjjal. Kezdetben az orvosi vagy a jogi 
pálya vonzotta, de végül apja mintájára a lelkészi hiva-
tást választotta. 

1948 és 1951 között a pennsylvaniai Crozer Teológiai Sze-
mináriumban ismerkedett meg Mahatma Gandhi erőszak-
mentességet hirdető filozófiájával és a modern protestáns te-
ológiai irányzatokkal. 1955-ben a Bostoni Egyetemen PhD-
fokozatot szerzett, majd az alabamai Montgomery egyik 
baptista templomában kezdte meg lelkészi munkáját. 

Az erWszak végigkísérte egész életét. A feketék teljes egyenjogúságáért harcoló Martin Luther King tisztele-

test többször is halálosan megfenyegették, W azonban Mahatma Gandhi példáját követve mindvégig kitartott 
az erWszakmentes küzdelem politikája mellett. Végül beteljesedett az álma, de W már nem érhette meg…

M A R T I N  L U T H E R  K I N G
M E G G Y I L KO L Á S A

VOLT
EGY ÁLMA… 
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1955-ben King közösségéből egy fekete bőrű asszony 
megtagadta, hogy az autóbuszon átadja ülőhelyét egy 
fehér utasnak, mire a szegregációs törvény megsértése 
miatt letartóztatták. Emiatt a fekete aktivisták bojkot-
tot szerveztek a helyi tömegközlekedés ellen, és moz-
galmuk vezetőjéül Kinget választották meg. Végül 
egy évvel a bojkott kezdete után elérték céljukat: a vá-
ros autóbuszain megszüntették a fekete utasok elkülö-
nítését. 1957-ben King megalapította a Déli Keresz-
tény Konferencia nevű polgárjogi szervezetet. 1960 
októberében ülősztrájk szervezése miatt börtönbünte-
tésre ítélték, és csak az akkori demokrata elnökjelölt, 
John F. Kennedy közbelépésére engedték szabadon. 

King erőszakmentesség taktikája az ország minden ré-
szében megnyerte a feketék és 
a liberális fehérek támogatá-
sát, 1963 augusztusában min-
den addiginál nagyobb tünte-
tést szervezett a fővárosba. A 
washingtoni békés demonst-
ráción mondta el leghíresebb, 
„Van egy álmom...” kezdetű 
beszédét, amit még abban az 
évben Nobel-békedíjjal jutal-
maztak. 

Óvakodj a papírvágó 
késtWl!

King békés politikai stratégi-
ája megosztotta az embere-
ket Amerikában. Még a pol-
gárjogi mozgalmon belül is 
akadtak ellenzői. Főként az 
északi nagyvárosok fekete 
negyedeiben teret hódító, a 
fegyveres erőszakot sem el-
vető Fekete Párducok nevű 

szervezet aktivistái gyűlölték, és bélyegezték 
őt árulónak. De nemcsak tőlük kapott halá-
los fenyegetéseket. A Ku Klux Klan nevű 
szélsőségesen fajgyűlölő szervezet aktivistái 
többször dobtak Molotov-koktélt a házára. 
Egy alkalommal csak a vakszerencsén múlt, 
hogy az otthona mellé rejtett pokolgép szét-
repülő szilánkjai senkit sem sebesítettek meg. 
A prédikátor mégsem kért védelmet a ható-
ságoktól, hiszen többször is tapasztalta, hogy 
a déli államok rendőrei között is sokan rasz-
szista nézeteket vallanak. 

1958. szeptember 20-án Martin Luther 
King New Yorkban, egy harlemi áruház-
ban dedikálta Strive Toward Freedom című 
legújabb könyvét. Egyszer csak egy jól öltö-
zött, testes afro-amerikai asszony lépett 
oda hozzá: „Ön Martin Luther King?” – 
kérdezte, majd az igenlő választ követően 
felkiáltott: „Öt éve keresem már magát”. 
Aztán a kabátja alól előrántott egy papírvá-
gó kést, amelyet teljes erőből a polgárjogi 
harcos mellkasába döfött. King megtánto-

rodott, de volt annyi lélekjelenléte, hogy nem nyúlt a 
testéből kiálló tárgyhoz. Mint később kiderült, nagy 
szerencse volt, hiszen a kés hegye néhány centiméterrel 
kerülte el a szívét. Orvosa később úgy fogalmazott, 
csak egy tüsszentés választotta el a haláltól. 

A 42 éves Izola Ware Curry házvezetőnőnél a mo-
tozás során egy töltött pisztolyt is találtak. A zavart 
elméjű hölgy azzal vádolta Kinget, hogy rendszere-
sen kínozta őt, és a munkahelyét is miatta veszítette 
el. Miután paranoid skizofréniát állapítottak meg 
nála, elmegyógyintézeti kezelést rendeltek el. King 
természetesen megbocsátott támadójának, és teljes 
gyógyulást kívánt neki. Gyakran hangoztatta: 
„Nem az élet tartama, hanem a tartalma érdekel”. 

Martin Luthert King a lövés elQtt…

…és néhány perccel utána
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Miután Kinget halálosan megsebesítették, a rend-
őrség gyorsan kiderítette, hogy az egyetlen lövést a 
Lorraine Motellel szemben, a South Main úton álló 
olcsó Bessie Brewer’s motelből adták le. A tanúk el-
mondása alapján hamar azonosították a feltételezett 
tettest, aki John Willard néven jelentkezett be április 
4-én délután a panzióba. Miután a fehér férfi megva-
csorázott, magára zárta az első emeleti közös fürdő-
szoba ajtaját, majd összerakta távcsöves puskáját, és 
nyugodtan várt áldozatára. Amikor King megjelent 
az erkélyen, gondosan célba vette és meghúzta a ra-
vaszt. 

A vendégek a dörej hallatán összesereglettek ugyan, 
de mert a gyilkos rájuk fogta a fegyvert, inkább utat 
nyitottak előtte. A férfi kirohant az utcára, ahol pus-
káját és a táskát elhajította, majd bepattant világos 
színű Mustangjába és elszáguldott. Egy hónappal ké-
sőbb Atlantában bukkantak rá az Eric Starvo Galt 
birminghami állásnélküli tengerész tulajdonában lévő 
Alabama 1-38993 rendszámú gépkocsira. Ő vásárolta 
március 27-én Harwey Lownmyer néven azt a 760-as 
Remington-Gamester vadászpuskát is, amelyből a 
halálos lövést leadták. 

A nyomozást megnehezítette, hogy a tettes több 
mint tíz különböző néven szerepelt a nyilvántartás-
ban, ráadásul egy hasonmás is segíthette, hiszen azo-
nos időpontokban két helyszínen is látták. A szétszórt 
bűnjeleken talált ujjlenyomatok arra vallottak, hogy 
az álnevek mögött egy 40 éves, körözött visszaeső 
bűnöző, a fajgyűlölő James Earl Ray áll. 

Tettes vagy áldozat?
A pitiáner banditát nem sokra tartották az alvilágban. 
Amikor egy fegyveres rablás után társaival menekült, 
nem csapta be maga után rendesen az autó ajtaját, így 
a száguldás közben kizuhant az úttestre. A rendőrök 
könnyedén nyakon csípték, s a bíróság 20 év börtönre 
ítélte. Innen azonban 1967-ben a pékség autóján, a 
kenyerek közé rejtőzve sikerült megszöknie. Pénzben 
nem szűkölködött, hiszen 2000 dollárért vásárolt egy 
akkor divatos Mustangot, a merénylet előtt hat nap-
pal pedig az ismétlőpuskát is megvette. 

A gyilkosság után Ray Kanadában lelt menedékre, 
majd Angliába utazott. Végül június 8-án sokadik 
hamis útlevelével a zsebben a londoni Heathrow re-
pülőterén bukott le. A kihallgatások során – hogy a 
halálbüntetést elkerülje – beismerte a King ellen el-
követett gyilkosságot, és egy rövid tárgyalás után 99 
évi fegyházat szabtak ki rá. De már az ítéletet követő 
napon visszavonta vallomását. Arra hivatkozott, 
hogy belerángatták az ügybe, s csak védője rábeszélé-
sére vallotta magát bűnösnek. Az ügyvéd állítólag 
enyhe büntetéssel kecsegtette, és zsíros részesedéssel a 
perre vonatkozó újságcikkek jogdíjaiból. 

Négy évvel később tárgyalták a fellebbezését, mely-
nek során második ügyvédje, William Pepper gondos 
magánnyomozást folytatott. A felkért ballisztikai 
szakértők kimutatták, hogy a panzió fürdőszobájá-
nak ablakából legfeljebb rendkívül kifacsart testhely-
zetből lőhetett volna a vádlott, ám ebben a pózban 

még egy kiváló mesterlövész sem tudta volna eltalálni 
a célt. Egy helyi lap fotója azt bizonyította, hogy fa-
ágak is akadályozták a rálátást, ám a fákat röviddel a 
merénylet után kivágták, lehetetlenné téve a további 
vizsgálatot. Az ügyvéd azt állította, hogy a titkos-
szolgálat megbízásából két profi bérgyilkos tette el 
láb alól Kinget, akik büntetlenségük szavatolása elle-
nében hajlandóak megnevezni a felbujtókat. Állítólag 
ugyanis átejtették őket, mivel csak a beígért vérdíj fe-
lét, 100 ezer dollárt fizették ki nekik. Állítása szerint 
az igazi tettesek cérnakesztyűt viseltek, s a helyszínen 
meglelt tárgyakra már korábban rákerültek a vádlott 
ujjlenyomatai. A koronatanú, egy Charles Stephens 

nevű bártulajdonos szerint az egyik tanú az FBI által 
fizetett 30 ezer dollár fejében változtatta meg első 
vallomását, és „ismerte fel” James Earl Rayben a 
gyilkost. Bebizonyítani azonban sosem sikerült eze-
ket az állításokat. 

A feltételezett gyilkos 1998-ban, 30 évvel a merény-
let után halt meg a börtönben hepatitis C okozta be-
tegség következtében. Egy évvel később a King-csa-
lád újabb nyomozást kezdeményezett az ügyben, 
ugyanis szerintük egy Earl Clark nevű rendőrhad-
nagy adta le a végzetes lövést. Végül a bíróság csak 
azt állapította meg, hogy King halála egy kiterjedt 
összeesküvés része lehetett. 

Hegedűs Péter

James Earl Ray letartóztatása
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A növényi szövetkultúrák segít-
ségével elméletileg bármi-
lyen, élő sejteket tartalmazó 

növényi szövetből hosszabb-rövidebb 
idő alatt akár több ezer utód is létre-
hozható kémcsőben, steril körülmé-

nyek között, vagyis laboratóriumban. 
Az eljárást ritka, veszélyeztetett növé-

nyek esetében is lehet alkalmazni, hiszen 
elegendő a természetes környezetükben 
élő egyedekből akár egy kis szerv- vagy 
szövetmintát venni anélkül, hogy magát 
a növényt elpusztítanánk. Vizsgáljuk 
meg, miként lehetséges ez!

Osztódóképesség
A növények vegetatív szaporítása ha-
gyományosan alkalmazott, jól bevált 
módszer: például hajtás- vagy levélda-
rabokat lehet gyökereztetni és belőle 
teljes növényeket nevelni. Ezeket az el-

járásokat a növénytermesztők, kerté-
szetek vagy akár növénykedvelők is si-
keresen használják élelmiszer-, dísz- és 
gyógynövények szaporítására. Mindez 
azért lehetséges, mert a növényi sejt 
totipotens, vagyis megfelelő körülmé-

nyek között bármely, már specializáló-
dott sejt képes az osztódóképességét 
visszanyerni, majd bármilyen szövet- 
vagy szervtípust, akár egész növényt is 
„felépíteni”. A növényi sejtnek ezt a tu-
lajdonságát használják ki a növényi szö-
vettenyésztési eljárások. 

Már a múlt század ’30-as éveiben 
tudták, hogy bizonyos növényi szöve-
tek vagy szervek (például dohányle-
vél-minták) mesterséges táptalajokon 
képesek osztódó sejtek tömegét: kal-
lusznak nevezett hegszövetet képezni, 
amelyből  majd hajtások sokasága fej-
lődhet, miután a táptalaj összetételét 

módosítottuk. Az eljárás nagy szakér-
telmet és körültekintést igényel, mivel 
a növényről vett szövetminták nem 
képesek hatékony fotoszintézisre, te-
hát szervetlen vegyületekből szerves 
anyagokat létrehozni. Ezért az erre a 
célra fölhasznált táptalajoknak mindig 
kell szerves szénforrást, általában szén-
hidrátot – például szőlőcukrot (glü-
kózt), nádcukrot (szacharózt) – tartal-
mazniuk. A szerves szénforrást a mik-
roorganizmusok is kedvelik, ezért a 
tenyésztés során vigyáznunk kell arra, 
hogy mikroorganizmusok (baktériu-
mok, gombák) ne kerüljenek a rend-
szerbe, hiszen ezek gyorsan elszapo-
rodnak és tönkreteszik a viszonylag 
lassan növekedő növényi szövetkultú-
rákat. A táptalajokban általában növe-
kedésszabályozó vegyületek (többnyi-
re auxinok és citokininek) is vannak, 
amelyek nagyban befolyásolják a sejt-
osztódást, valamint a specializált szö-
veteknek vagy épp szerveknek a ki-
alakulását és magának a teljes növény-
nek a kifejlődését.

Változatok egy témára
Az in vitro tenyésztés hosszú története so-
rán számos módszert, eljárást dolgoztak 
ki, itt csak néhány fontosabbat van mó-
dunk megemlíteni.

 A kallusztenyésztés során először osztó-
dásra bírják a szöveti kötelékben lévő sej-
teket, a kalluszokon ezt követően fog-
nak a növények megjelenni. Az 
embriogén kalluszok rávilágítanak az 
edényes növények érdekes sajátosságára, 
tudniillik hogy testi sejtjeik is képesek 
embrió képzésére, tehát embrió nemcsak 
ivaros folyamatokban keletkezhet.

A mikroszaporítás során növekedéssza-

K Á R P Á T- M E D E N C E I   K I N C S E K  M I K R O S Z A P O R Í T Á S A 

VÉDETT NÖVÉNYEK – 
LOMBIKBÓL

A Debreceni Egyetem TTK Növénytani Tanszékének kutatócsoportja védett-veszélyeztetett 

növényfajok esetére dolgozott ki olyan eljárásokat, amelyekkel kémcsWben, in vitro körülmények 
között tömegesen lehet e növényeket létrehozni. Az eljárás alkalmas a vörös listás fajok genetikai 

állományának megWrzésére. A kutatások hazai és nemzetközi fontosságát jól mutatja, hogy e labo-

ratóriumi szövettenyésztést ma már világszerte használják a biológiai sokféleség fenntartására.

 ErdélybQl, a Radnai-havasokból származó kárpáti sáfrány a Debereceni Egyetem 
TTK Növénytani Tanszék sáfrány-génbankjában
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bályozók (főleg citokininek) megfelelő 
alkalmazásával érik el azt, hogy a szö-
vetmintákból nagy tömegben fejlődje-
nek növények, ráadásul közvetlenül, te-
hát a kalluszos stádium megkerülésével. 
Ez a módszer azért fontos, mert a 
kallusztenyésztés kockázatos lehet: mu-
tációra vezethet, vagyis a kémcsőben 
született növénykék genetikailag nem 
lesznek azonosak az eredeti szövetmin-
tákkal. Kallusztenyészetek segítségével 
létrehozott növények esetében ezért 
mindig végeznek genetikai vizsgálatot, 
hogy igazolják: mutáció nem történt a 
tenyésztés során. 

A sejttenyésztés során folyékony táptala-
jon, nagy tömegben nevelnek sejteket. 
Ezt az eljárást nemcsak növények szapo-
rítására használják, hanem például 
gyógynövények esetében gyógyszer-
alapanyagok ipari léptékű termelésére is 
alkalmas.

A protoplaszt-tenyészetek esetében a 
sejteket megfosztják sejtfaluktól, a csu-
pasz sejt maga a protoplaszt.  Egyetlen 
levélből akár több millió életképes 
protoplasztot is ki lehet nyerni, ezek te-
nyésztésével pedig nagyszámú növény 
keletkezik. A szaporítás mellett külön-
böző sejtbiológiai és genetikai vizsgála-
tokra, növénynemesítésre is használják a 
módszert. 

Sáfrány, látonya és a többi
A szövettenyésztés – jellegénél fogva – 
viszonylag kisméretű laboratóriumok-
ban, nagyszámú kicsiny növény létre-
hozására alkalmas szaporítási eljárás. A 
legutóbbi évtizedekben merült fel an-
nak lehetősége, hogy azt ne csak érté-
kes kultúrnövényfajták, hanem ritka és 
védett növények genetikai állományá-
nak megőrzésére is felhasználják. Eze-
ket a tenyészeteket fokozatosan akkli-
matizálni lehet terepi körülményekhez 
és a belőlük fejlődött növény akár az 

eredeti élőhelyére is visszaültethető. 
Bár ez gyakran nehézségekbe ütkö-

zik, vannak esetek, amikor az „ex vitro” 
akklimatizálás viszonylag zökkenő-
mentes. Például hagymás növények 
(így a hagymanemzetség és az amaril-
liszfélék) esetében a szövettenyésztés so-

rán hagymák fejlődnek, amelyeket vi-
szonylag hosszú tárolási idő után is, 
közvetlenül ki lehet ültetni természetes 
körülmények közé. 

Szép számmal vannak már példák 
védett növények európai sikeres szö-
vettenyésztésére. A Baleári-szigete-

Kárpáti sáfrány kultúrái: kalluszból létrehozott növényke (balra); kalluszból fejlQdQ szomatikus embrió 
(középen); lombikban kialakuló teljes növények hagymagumókkal (jobbra) 

Növény / tenyésztésre 

használt szerv, szövet
Származási hely

Tenyészet 

típusa

Baleár-szigeteki imola* (fészkesek) Spanyolország, 
endemikus faj mikroszaporítás

Koronás szegf_ (szegf_félék) 
/ szárnódusz

Erdély, 
endemikus faj mikroszaporítás

Péteri-csüdf_ (pillangósvirágúak)
/ szár, levél, virág

Erdély, 
endemikus faj mikroszaporítás

Thymus richardii, kakukkf_faj* 
(ajakosok)

Spanyolország, 
endemikus faj mikroszaporítás

Lavatera oblongifolia, 
madármályvafaj, (mályvafélék)

 / oldalrügy
Spanyolország, 
endemikus faj

növényregenerálás 
kalluszból

Plantago algarbiensis, útif_faj 
(útif_félék) / csírázó magvak

Portugália, 
endemikus faj mikroszaporítás

Antirrhinum microphyllum 
oroszlánszájfaj (tátogatófélék)

 / szárnódusz

Spanyolország, 
endemikus faj mikroszaporítás

Tavaszi tQzike (amarilliszfélék) 
/ hagyma Bulgária mikroszaporítás

Narcissus longispathus
nárciszfaj* (amarilliszfélék)

Spanyolország, 
endemikus faj mikroszaporítás

Hóvirág (amarilliszfélék) 
/ hagyma Magyarország mikroszaporítás

Hóvirág (amariliszfélék)
 / hagyma Hollóháza, Magyarország növényregenerálás 

kalluszból
Bánsági sáfrány, 

(nQsziromfélék) / hagymagumó Szováta, Erdély növényregenerálás 
kalluszból

Kárpáti sáfrány (nQsziromfélék)
 / hagymagumó Radnai-havasok, Erdély növényregenerálás 

kalluszból

Szepességi sáfrány 
/ csírázó magvak Vernár, Szlovákia növényregenerálás 

kalluszból

Illír sáfrány 
/ hagymagumó Gyulaj, Magyarország kallusz

Magyar látonya 
(látonyafélék) / hajtás Konyár, Magyarország mikroszaporítás

Csigásmagvú látonya
(látonyafélék) / hajtás Tiszagyenda, Magyarország mikroszaporítás
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Példák európai vörös listás növények szövettenyészeteire (* nincs adatunk róla)
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ken bennszülött imolát (Centaurea 
balearica), a spanyolországi endemikus 
növények közül egy-egy faját a ka-
kukkfűnek (Thymus richardii), az 
oroszlán szájnak (Antirrhinum micro-
phyllum) és a nárcisznak (Narcissus 
longis pathus), a Portugáliában benn-

szülött algarbei útifüvet (Plantago 
algarbiensis), a kizárólag a Déli-Kár-
pátokban megtalálható királykői 
szegfűt (Dianthus callizonus), az er-
délyi Mezőség bennszülöttjét, a Pé-
terfi-csüdfüvet (Astra galus peterfii), 
valamint Bulgáriából származó ta-
vaszi tőzike (Leucojum vernum) nö-
vényeit és Magyarországról szár-
mazó hóvirág egyedeit (Galan thus 
nivalis) már szaporították mikro-
méretekben. Tanszékünkön sikerrel 
oldottuk meg a csigásmagvú 
látonya (Elatine hydropiper) és a ma-
gyar látonya (Elatine hungarica) ha-
zai mintákból származó mikro sza-
po rí tá sát. 

A Kárpát-medencei geo fi to nok – 
mint a már említett hóvirág, vala-
mint a bánáti, a kárpáti és a szepes-
ségi sáfrány (Crocus banaticus, Cro-
cus heuffelianus, Crocus scepusiensis) 

– esetében ugyancsak eredménye-
sen tudtunk hegszövetből növényt 
„fakasztani”. 

A védett növények in vitro tenyész-
tése gyakran nem csupán a génmeg-
őrzést szolgálja. Jó néhány ritka és/
vagy védett fajról írták le, hogy a 

gyógyászatban felhasználható, má-
sodlagos anyagcseretermékeket tar-
talmaz. Mivel jogszabály óvja ezeket 
a fajokat, még hatóanyag-kivonás 
céljából sem lehet ezeket a növénye-
ket nagy tömegben gyűjteni. A szö-
vettenyésztés jó megoldást kínál ez 
utóbbi problémára. Például az ama-
rilliszfélék (nárciszok, tőzikék, hóvi-
rág) speciális alkaloidokat termel-
nek, egyebek között az Alzheimer-
kór tüneti kezelésére használatos 
galantamint. A belőle készült gyógy-
szerek vegyipari termelése igen költ-
séges, ezért jobban megéri ezeket a 
készítményeket növényekből kivon-
ni és forgalmazni. 

Debreceni sikerek
A Debreceni Egyetem TTK Növényta-
ni Tanszékén működő kutatócsopor-
tunk komoly hagyományokkal büszkél-

kedhet a növényi szövettenyésztés szak-
területén. Néhány éve kezdtük el a vé-
dett növényeket tenyészteni in vitro 
körülmények között. A kárpáti sáfrány 
(Crocus heuffelianus) Erdélyben védett, de 
viszonylag gyakori növény. Ellenben 
Magyarországon csak az Észak-Alföl-
dön fordul elő, és szintén oltalom alatt 
áll. A növény hatékony in vitro tenyész-
tését nemzetközi szaklapban is közöl-
tük. A kárpáti sáfrány embriogén 
kallusztenyészetében nemcsak növé-
nyeket szaporítottunk tömegesen, ha-
nem a szövettenyészetet hagymagu-
mók fejlesztésére is késztettük, amelyek 
alkalmasak az ex vitro telepítésre. Más, 
Kárpát-medencei védett sáfrányfajok – 
a szepességi és a bánsági sáfrány – eseté-
ben is sikerült kallusztenyészetekből 
önálló növényeket szaporítani. A bán-
sági sáfrány esetében még hagymagu-
mót is tudtunk kémcsőben növeszteni.

Minden túlzás nélkül kijelenthetjük, 
hogy az összes említett sáfrányfaj haté-
kony in vitro tenyésztését Debrecenben 
sikerült a világon elsőként megvalósíta-
ni. Jóllehet a hóvirág mikroszaporítását 
Tillyné dr. Mándy Andrea és munkatársai 
a Corvinus Egyetem Dísznövény- ter-
mesz tési és Dendrológiai Tanszékén 
2006-ban már leírták, de a kal-
lusztenyészetek-ből történő, sikeres nö-
vényszaporításról korábban kevesebb in-
formáció állt rendelkezésre: Debrecen-
ben sikerült ezt a módszert hatékonyan 
alkalmazni. A ritka és alig ismert 
látonyafajok  (Elatine spp.) tenyészetei 
is szerves részét képezik a tanszékunk 
in vitro-szövetbankjának. A látonya-
nemzet ség szövettenyésztésével ko-
rábban még senki nem foglalkozott. 
A Resetár Anna, Demeter Zita,  Mol-
nár V. Attila, Riba Milán és  Garda Ta-
más társszerzőkkel közösen készített 
jelen cikkünk felvételein néhány jel-
legzetes növényi szövettenyészetet 
mutatunk be, ezek mind a Debreceni 
Egyetem TTK Növénytani Tanszék 
gyűjteményéből valók.

Jól tudjuk, a veszélyeztetett, védelem 
alatt álló edényes növényfajok megőr-
zése elsősorban az eredeti élőhelyek 
fenntartása révén érhető el. Az in vitro 
szövettenyésztés jelentősége ebben a 
tekintetben egyre nagyobb, hiszen 
hozzájárul a génmegőrzéshez. Világ-
szerte egyre több laboratórium hoz 
létre e célból ritka növények tömeges 
szaporítására alkalmas kultúrákat.

MÁTHÉ CSABA

 Szepességi sáfrány 
hajtásképzQ tenyészete

Hóvirágnövénykék tömeges szaporítása 
embriogén kalluszokból

Bánsági sáfrány embriogén 
tenyészete fiatal hajtásokkal

Magyar látonya 
mikroszaporítása 
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Jut eszembe...
TIZENHÁROM EZÜSTPITYKE

T izenhárom ezüstpityke fityeg a mentémen – dúdo-
lom a sokak által ismert nótát. Szívesebben dúdol-
nám, ha lenne mentém, valamint rávaló pitykém és 

sujtásom.
Csináltatnék is szívesen, ha lenne még mester, de bizony azok 

már kihaltak, s velük halt tudományuk is.
Kihaltak a hőgyészek – hermelin-, azaz hölgymenyétvadá-

szok -, nevüket egy Tolna megyei falu őrzi, akár a csu-
torások, gombkötők, fésűsök és még sok- sok mester-
ség művelői, elsöpörte őket az utóbbi másfél évszázad.

Hallgatókoromban kedvenc olvasmányom volt 
Kosztolányi Dezső Alakok című tárcagyűjteménye. 
Kértem is tévés ismerőseimet, csináljunk filmet a régi 
mesterekről, akikből akkor még élt jó néhány, és az ál-
taluk készített használati tárgy újfajta tömeggyártásá-
ról, de nem találtam támogatóra. Most meg már késő. 

Nincs már szükség kontyfésűre, csutorára, szitára, 
gombkötőre, a műanyagáru pedig nyomába se jö-
het a kézimunkával előállított kis remekművek-
nek. Ne gondolják, hogy már megint jön a régi nóta. Késő 
bánat ebgondolat!

Csodák csodája 1905-ben a szegedi múzeum akkori igaz-
gatója, Tömörkény István jelentős állami támogatást kapott 
néprajzi gyűjtemény létrehozására. El sem tudják képzelni, 
mekkora pénzt jelentett a 25 000 korona. Igen rövid idő 
alatt ötezer tárgyat szedtek össze, ezzel Szegeden megszüle-
tett a Néprajzi Múzeumot rangsorban követő magyar 
gyűjtemény. Ez még csak hagyján, de koruk szemléletét 
messze megelőzve, Tömörkény és munkatársai nemcsak 
szép és fontos tárgyakat, hanem egész műhelyeket is vásá-
roltak. Így koruk egyedülálló kincseit őrizték meg.

Az ötvenes évek közepén, még múzeumi suplenc-
koromban, illett ismernem a múzeumot a pincétől a padlá-
sig. Áhítattal nézegettem, tapogattam egy torontáli cigány-
kovács ötvösremekeit, ezüstgombokat, pitykéket, csatokat, 
meg az elkészítésükhöz szükséges szerszámokat. Van ott zsi-
nóros, gombkötő, takács, gyertyamártó, szíjártó, késes, pa-
pucsos, varga, kalapos meg még nem is tudom, hányféle 
műhely és termék.

A Néprajzi Lexikon segítségével bemutatok néhányat, 
íme: a csutora fából esztergált, 1-2 literes italtartó, más né-
ven kulacs, felnőtt társa az 5-10 literes csobolyó, amely dob 
alakú, lapos hordócska, készítői faesztergályosok voltak, 
akik szerszámukat más használati tárgy, így csont 
pipacsutora, tömlőcsutora, dudacsutora, fakupa, fatál, gu-
zsaly, rokka készítésére is használták. A lendkerekes íjas fú-

ró, az eszterga elődje, már vagy 
ötezer éve ismert volt, egyetlen 
ránk maradt példányának alkatré-
szét a szentesi múzeum őrzi. Kő-
balták átfúrására és (vagy) tűz-
gyújtásra használták.

A cserépkulacsokat már a VII. 
században használtak az avarok, 
lehet (szerintem biztos), hogy fa-
kulacsaik is voltak. Fő szerszá-
muk, a „nyirettyűs eszterga” az 
őskortól a XIX. századig élt. Íj 

vagy hegedűvonó alakú szerszám húrja pörgette a ráerő-
sített megmunkálandó tárgyat, a fát hántó esztergakés a 
mester kezében volt. Ennek az eszköznek aztán sokféle 
fejlettebb változata is létrejött. A fakulacs hadászati jelen-
tőségűvé vált a XVIII-XIX. századra, hiszen a hosszú 
menetelések szomját így hideg, tiszta vízzel vagy borral 
csillapíthatták a huszárok és bakák. Azt hiszem, a római 
idők óta vagy már korábban is útitárs volt a fakulacs.

A csutorához a legjobb nyersanyagot a juharfa adta. Hasz-
nálatbavétel előtt forró méhviasszal tették vízállóbbá. Gaz-
dája tekintélyét növelendő, faragással díszítették, cifra 
szíjazattal látták el. Mindenki látott már csikóbőrős kula-
csot, a csutorák királyát, mely a költő, Csokonai Vitéz Mi-
hály szerint külleme és beltartalma miatt is kincset ért:

Drága kincsem, galambocskám,
Csikóbőrös kulacsocsám!
Érted halok, érted élek, 
Száz leányért nem cseréllek.

 
TROGMAYER OTTÓ

Fakulacs 

(Néprajzi Múzeum gy_jteménye)

GombkötQmester spárgát készít  
a vitézkötéshez (Szeged)

Rühzsírtartó rühellQ (szegedi Móra 
Ferenc Múzeum, néprajzi gy_jtemény)

Kontyfés_k
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De Hooch delfti korszakában jutott el a „vidám 
társaság” képtípus kiérlelt ábrázolásához: a tér-
szerkezet kidolgozottá válik, a nappali fényben 

intenzív színértékeket és kontrasztokat használ. Az 
1659-60-ban készült Holland udvar című képén több 
irányból származó hatások ötvöződnek: egyrészt a leide-
ni iskola két fő képviselőjének – Gabriel Metsunak és Jan 
Steennek – munkássága, másrészt a delfti iskola tera-
szon vagy enteriőrben ábrázolt előkelő társaság képtípu-
sának hosszú hagyománya.

A „vidám társaság” képtípus szempontjából Anthonie 
Palamedesz (1601–1673) zsáner-, portré- és csendéletfes-
tő életműve a legjelentősebb. 1621-ben lép be a delfti 
Szent Lukács céhbe, melynek több éven keresztül veze-
tője. Az 1630-as években festett zsánerképei alapján in-
kább haarlemi, mint delfti művésznek tűnik. Legkoráb-
bi datált vidám társaság-jelenetei (1632–34) erősen emlé-
keztetnek Pieter Codde és Willem Duyster amszterda-
mi, továbbá Dirck Hals és Jan Miense Molenaer haarlemi 
festők műveire. (Nem kell utazást feltételezni, e képté-

mák nagyon divatosak az 1620–30-as években.) A delfti 
iskola kontextusában Palamedesz zsánerfestészete két 
egymást kiegészítő sajátossága miatt fontos. Egyrészt 
szín- és fénykezelése közel áll a haarlemi iskola natura-
lista stílusához, másrészt sokkal óvatosabban rendezi el 
belső tereit, mint ahogy a Haarlemben vagy Amszter-
damban készült műveken megfigyelhető. Palamedesz 
nemcsak enteriőröket fest, hanem parkban mulató társa-
ságot is ábrázol.

Legsikerültebb kompozícióján, a hágai Maritshuisban 
őrzött Étkező és zenélő társaságon Palamedesz meg-

győzően oldja meg a tér- és fényviszonyokat: az enteriőr 
jól körülhatárolt és atmoszférikus. Stílusát úgy lehetne 
meghatározni, mint az enteriőrzsáner „dél-holland” és 
haarlemi típusának szintézisét. A delfti aranyifjúság vi-
lágát ábrázolja ez a mű: tizenhárom drága ruhába öltö-
zött férfi és nő eszik, iszik, dohányzik és zenél egymás 
társaságát élvezve. Baloldalt piros ruhás szolgafiú bort 
tölt a mulatozóknak. A fölötte lévő ablakból beáramló 
fény megvilágítja a társaságot és két festményt a szem-

2.
rész

A  F R A N S  H A L S  M Ú Z E U M  C E N T E N Á R I U M A

DELFTI ÉS LEIDENI
VIDÁM TÁRSASÁGOK

A XVII. századi Delft festWit gyakran úgy tekintik, mint a családi élet megörökítWit. Közülük fWként 
Jan Vermeer és Pieter de Hooch életmeve áll a kutatások középpontjában. 

Johannes Vermeer: 

Alvó lány, 1656-57

Johannes Vermeer: Fiatal asszony vizes kancsóval, 

1662 körül

J. Vermeer: Lanton játszó hölgy, 

1662-1663 körül
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közti falon – az egyik viharos tengert, a másik viharos 
tájat ábrázol.

1632-ben készül ez a kép, s ebben az évben kezdi el a 
művész festményeit datálni. Mint Palamedesz enteri-
őrjein gyakran megfigyelhető, itt is a mű jobb oldalán 
zsúfolódik össze a társaság, szinte üresen hagyva a kép 
bal oldalát. Ezt a kiegyensúlyozatlanságot egyenlíti ki 
a művész a szolga élénk színű ruhájával, amely kont-
rasztot alkot a mulatozók fekete, barna, zöld és sárga 
kosztümjeivel. A kép fókuszát a szoba közepén pipázó 
férfi alkotja.

Palamedesz figurái – pózuk, ruháik – ugyanúgy, mint 
a tér, amelyben mozognak, a hasonló témákat meg-

örökítő észak-holland festők, például Dirck Hals, Pieter 
Codde, Willem Duyster és Hendrick Pot erős hatását mu-
tatják. Palamedesz tanulmányozhatta műveiket. A fény-
kezelés és az atmoszférikus hatások azonban a dél-holland 
hagyományban gyökereznek. Ezen a képen két különbö-
ző forrásból jön a fény: egy ablakot látunk a bal fölső sa-
rokban, de még egyet kell feltételeznünk a nézőhöz köze-
lebb, amely erősen megvilágítja az előteret. Ez a megvilá-
gítási módszer, amelyet egy másik zsánerjeleneten – az 
ugyanebben az évben készült Vidám társaság címűn – is 
alkalmaz, eléggé eltér Jakob van Velsen Zenélő társaságá-
nak megoldásától, ahol egy árnyékban álló, szemtanú 
repoussoir-figura mögül jön a fény.

Nehéz ennek a képnek szimbolikus jelentést tulajdo-
nítani. A hangsúly egyértelműen az érzéki örömökön 
van. A pipázó és zenélő alakok egymás melletti szere-
peltetése, amely Jacob van Velsen képén is megjelenik, 
erkölcsi gyengeségre utalhat. Peter Sutton szerint a 
bort töltő szolga a temperantia, a mértékletesség szim-
bóluma lehet. Ugyanígy a falon függő két kép utalhat 
az erény viszontagságaira és szenvedéseire. Palamedesz 
Vidám társaság típusú képeit saját korukban főként ele-
ganciájuk és művészi kvalitásuk miatt értékelik.

Az 1632-ben festett Vidám társaság témájául Pa-
lamedesz egy előkelő delfti csoport életének egy moz-
zanatát választja: egyszerű enteriőrben elegánsan öl-
tözött férfiak és hölgyek isznak, dohányoznak, be-
szélgetnek, zenélnek és játszanak. A központi helyet 
egy lantjátékos foglalja el, akinek közvetlen tekintete 
szinte hívja a nézőt, hogy vegyen részt játékukban. A 
művész itt is jobbra csoportosítja a társaságot, míg a 
bal oldal üresen marad. A kékruhás szolgafiú ezen a 
képen is bort tölt, de kiszorul a jobb szélre. A szoba 
bal oldalát nagy kandalló tölti be. A fényforrás látha-
tatlan marad.

Jacob van Velsen 1631-ben festett Zenélő társaság cí-
mű képének középpontjában két, előkelően öltözött 

férfi és egy asszony zenél. Tőlük jobbra tányérokkal, po-
harakkal, evőeszközökkel zsúfolt asztal közepén hattyú-
val díszített húsétel áll. Az asztal mögött egy fiú poharat 
nyújt a központi csoport felé, egy lány pedig nézi őket. 
Az árnyékos bal sarokban széknek támaszkodó, pipázó 
férfi áll. Nem meglepő, hogy 1895 előtt – amikor felfe-
dezték az eredeti szignatúrát – Anthonie Palamedesznek 
tulajdonították a képet. Hasonló témákon dolgoztak, 
azonban jelentős különbségek mutatkoznak stílusukban: 
Anthonie tompább fényeivel ellentétben Van Velsen ké-
pén éles sugárban árad a szobába a tiszta fény. Dirck 
Halsszal összehasonlítva Van Velsen kisebb csoportra 
irányítja a figyelmet, közelibb kivágást alkalmaz. A szi-
luettszerűen ábrázolt pipázó férfi a bal sarokban 
repoussoirként szolgál, hogy térmélység illúzióját keltse, 
alakja az utrechti cara vaggi stákra és főként Van 
Honthorst műveire emlékeztet.

A delfti iskola kevésbé kvalitásos mesterei közül Ja-
cob Ochtervelt és Cornelis de Man egy-egy művét 
őrzik a Budapesti Szépművészeti Múzeumban. 
Mindkét mester Vermeer és Pieter de Hooch motí-
vumait és kompozíciós megoldásait követi.

Pieter de Hooch: 

Társaság lugasban, 1657-58 körül

Pieter Jansz. Quast: Vidám társaság, 

1630-as évek

Pieter de Hooch: Kártyázó pár és szolgáló, 

1665-75 körül
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A leideni iskola két fő alakja, Gabriel Metsu és Jan 
Steen életművében jelentős szerepet játszik a csalá-
di élet jeleneteinek megörökítése. Gabriel Metsu 
leideni korszakában vallásos és al legorikus képeket 
ugyanúgy fest, mint zsánerjeleneteket. Jan Steen 
termékeny művész, gazdagon variált témái néhány 
motívum köré rendezhetők: családi élet, gyermek-
nevelés, szerelem, mértéktelenség. Zsánerjelenetei 
gyakran erkölcsi mondanivalót hordoznak, vagy 
holland szólásokat i l lusztrálnak, melyeket felír ké-
pére. Ezek közül legismertebb a nagy evés-ivást, 
zenélést, pipázást, nevetést ábrázoló Vidám társaság 
a hágai Mauritshuisban. Steen saját zajos családját 
örökíti meg, magát annak a kalapos férfinak a ké-
pében i l leszti a társaságba, aki pipát dug fia szájá-
ba. Az idős asszony kottából énekel, melynek olvas-
ható szövege egy szólást tartalmaz (Soo voor 
gesongen, soo na gepepen, Ahogy az öregek énekel-
nek, úgy csiripelnek a fiatalok). Ez a nagyméretű 
kép tele van apró részletekkel. 1663 körülre datál-
ható, amikor Steen Haarlemben tartózkodik, s első 
kézből tanulmányozza Frans Hals műveit. A vi lá-
gos tónusok és domináns árnyalatok Steen jel legze-
tességei: viola, rózsaszín, halványsárga, kékeszöld. 
Ezekben semmi közös nincs Hals sötét palettájával. 
Steen szabályos derékszögű és átlós kompozíciókat 
alkot.

Az 1670-es években Steen visszatér Leidenbe. Utolsó 
éveiben aprólékosan kidolgozott, nagyméretű képe-

ket és zsánerjeleneteket fest. A XIV. Lajos-stílus hatása 
mellett növekvő elegancia és humor uralkodik művein. A 
Teraszon zenélő két férfi és fiatalasszony című képén nyitott 
égháttér előtt jelenik meg a pár – a férfi a Commedia 
dell’Arte Pantalone-figurájának ruháját viseli –, s ezzel 
előrevetíti Watteau elegáns idilljeit. Az 1674-es Ünneplő 
társaság című képével a rokokó előfutára.

Egyik legkésőbbi datált festményén (Kerti mulatság, 
1677) a korai képek energikussága csökken. A vöröslő 
naplemente előterében látható jelenetet korábban a té-
kozló fiú életének ábrázolásaként értelmezték, de a 
kép valójában egy leideni patrícius család kertjének 
látképe. A háttérben álló épület a Paedts-család rezi-
denciájával azonosítható. A kertben sétáló alakok 
nappali kosztümöt viselnek, a balusztrád előtt két fi-
atal hölgy a korban divatos golfot játszik. Fantázia és 
valóság keveredik a képen.

TÜSKÉS ANNA

Jacob Ochtervelt: 

Szerelmes levél, 1670-es évek

Gabriël Metsu: 

Gyerekszoba, 1661

Gabriël Metsu: 

ZenélQ társaság, 1659

Pieter de Hooch: Elegáns társaság, 1663–1665 körül
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A 6 éves székesfehérvári 
H. Karcsi büszke arra, hogy 
logopédiára jár. Gyakorló 

füzettel a kezében, vidáman lép ki a 
kezelőhelyiségből. Örömmel mutatja 
a csillogó matricát, amivel Erzsi néni 
– a logopédus – mai nyelvpörgetését 
jutalmazta. Ha így folytatja, hama-
rosan ki tudja mondani a „motorhan-
got”, vagyis az r hangot. Alighogy 
vidáman búcsút int nekem, zajos csa-
pat érkezik a szomszédos Árpád úti 
Óvodából. Ők a diszlexia-veszélyez-

tetettek –tudom meg. Egyes képessé-
geik fejlettsége (pl. irányok megkü-
lönböztetése, időben, térben való tájé-
kozódásuk, az észlelésük, finom-
mozgásuk stb.) még nem éri el az 
iskolaérettség szintjét, s e problémák 
nehezíthetik az olvasás-írás elsajátítá-
sát. Emiatt vesznek részt logopédiai 
foglalkozásokon.

Halászné Nardai Erzsébet logopé-
dus, az intézet igazgatóhelyettese 
pillanatok alatt megnyugtatja, majd 
elvarázsolja a kis nebulókat színes 

fejlesztőeszközeivel, s máris kezdő-
dik a játékos fejlesztés. A gyerekek 
aktívak, beszédhibáikat sem rejtik 
véka alá. Erzsi néni tapintatosan ja-
vít, ismételtet, de csak annál, aki 
már képes jól kiejteni a hangot. Azt 
is kiderítik a társak, hogy hol hallat-
szik a szóban a „kígyóhang”, vagyis 
az sz hang: az elején, végén vagy a 
közepén. A játékos „fülelés” után 
mindnyájan hajós kapitánnyá vál-
nak, és irányítják hajóikat jobb és 
bal irányba. A tengeri utazás is csu-

BESZÉLJÜNK 
A BESZÉD JAVÍTÁSRÓL!

Hazánkban több százezren lehetnek azok a beszédhibás, diszlexia-veszélyeztetett és tanulási zavar-

ral küzdW óvodás- és iskoláskorú gyermekek, valamint beszédhibával, beszédzavarral küzdW felnWt-
tek, akik logopédiai kezelést igényeltek vagy igényelnek. Vk már megtapasztalták vagy jelenleg is 
érzik, hogy a logopédus segítségének köszönhetWen beszédállapotuk javul, olvasással, írással, szá-

molással kapcsolatos problémáik enyhülnek vagy megszennek, tünetmentessé válnak. Sajnos a 
szülWk nagy része még ma sem tudja, hova forduljon gyermeke beszédfejlWdési problémájával, 

beszédhibájával, kommunikáció- és beszédzavarával.

EDUVITAL– ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

1.
rész
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pa móka és vidámság. Nem csoda, 
hogy szeretnek logopédiára járni a 
gyermekek! – bólogatok elismerően 
március 6-án délelőtt a Székesfehér-
vári Logopédiai Intézet nyílt napján.

2004-ben az Európai Unió Logopé-
dusainak Állandó Bizottsága (CPLOL) 
úgy döntött, hogy évente ezen a kora 
tavaszi napon olyan szakmai rendezvé-
nyek, események megtartására ösztö-
nöz, amelyek a logopédiai tevékenysé-
get népszerűsítik. A kezdeményezés 
fontos célkitűzése, hogy informáljon a 
kommunikációs, beszéd- és nyelvi za-
varok sokféleségéről, azok következ-
ményeiről, valamint tájékoztassa az 
érintetteket az ellátási lehetőségekről. 
Ezen a napon évente Európa-szerte 
éppúgy fókuszba kerül a beszédhibák 
megelőzése és felismerése, mint a logo-
pédusok küzdelmes, de eredményes 
munkája.

Fehérné Kovács Zsuzsanna az ELTE 
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Ta-
nárképző Főiskolai Kar Fonetikai és 
Logopédiai Tanszékének docense, a 
Magyar Logopédusok Szakmai 
Szövetsége Egyesület elnöke ko-
ordináló munkájának köszönhe-
tően Magyarország – szervezet-
ten – immár harmadik éve csat-
lakozott a CPLOL felhívásához. 
A Fővárosi Beszédjavító Intézet-
ben tartott sajtótájékoztatón hang-
súlyozta, hogy a logopédia világá-
nak megismertetése az Európai Unió 
országaiban több mint 70 000 logo-

pédus munkáját érinti. Az idei évben a 
beszélt és írott nyelv kerül a középpont-
ba, hiszen a CPLOL által javasolt téma 
a „specifikus nyelvi zavar, nyelvi fejlő-
dés, olvasás-írás”. Az elnökasszony ki-
emelte, hogy a nyelvre (beszélt és írott-
ra egyaránt) szükségünk van a társa-
inkkal való kommunikációhoz, az in-
formáció áramlásához. Fontos tehát, 
hogy ne akadályozza nyelvi, olvasási 
vagy írási zavar a kommunikációnkat. 
A logopédia – mint a gyógypedagógia 
tudományának egyik ága – a gyakor-
latban pedagógiai szakszolgálati tevé-
kenységként képes megte-remteni en-
nek az akadálymentes kommunikáció-
nak a feltételeit a kommunikációs/

hang-, beszéd-, és nyelvi zavarok meg-
előzésével, vizsgálatával és terápiájával. 
Magyarországon csaknem 2000 logo-
pédus dolgozik e cél érdekében a köz-
oktatásban, az egészségügyi és a szociá-
lis ellátórendszerben. A 2010-2011-es 
tanévben a közoktatás keretében logo-
pédiai ellátásban 82 583 – 3-18 év kö-
zötti – fő részesült. Az egy logopédusra 
jutó lakosok száma hazánkban 5000 fő. 
Bár ezzel a számmal az európai orszá-
gok között a középmezőnyben va-
gyunk, de számításba kell venni, hogy 
nincsenek megbízható statisztikai ada-
taink a felnőttek logopédiai ellátásáról. 
Az összes – hangképzési, beszéd-, és 
nyelvi zavarral küzdő – felnőtt kb. 200 
000 fő, a magyar lakosság több mint 
2%-a. Logopédiai ellátásuk azonban je-
lenleg nem megoldott.

A Logopédiai Intézetben Halászné 
Nardai Erzsébet logopédusra már egy 
kedves, 3 év körüli kisgyermekkel 
várnak tanácstalan, aggódó szülei.

– Egyre nő azon gyermekek száma, 
akiknél már korai életkorban feltűnik a 
nyelvi fejlődés késése vagy zavara. Ők 3 
éves koruk után sem tudnak életko-
ruknak megfelelő szinten, vagyis mon-
datokban beszélni. Szép számmal akad-
nak közöttük olyan csöppségek, akik 
egyáltalán nem beszélnek, hanem mu-
togatással értetik meg magukat. Ezt a 
kisfiút is ilyen beszédfejlődési késéssel 
hozták hozzám most a szülei logopédiai 
vizsgálatra. Hamarosan kiderül, hogy 
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csak a beszéd időbeli késéséről, vagy 
komolyabb nyelvfejlődési zavarról 
van-e szó – tájékoztat a szakember, 
majd a szülőkkel együtt beinvitálja a 
szőke kis Petikét egy játékokkal teli 
vizsgáló helyiségbe. 

Később megtudom, hogy a kisfiúnál 
valószínűsíthető a „specifikus nyelvi 
fejlődési zavar” (S.L.I.), vagyis ép hallás, 
ép intelligencia mellett csak a nyelv te-
rületén mutatkozik fejlődési elmaradás. 
Nem tud ép mondatokat alkotni, 
ugyanis szűk a szókincse, ragokat nem 
használ és a szórend sem megfelelő. Be-
szédének megértését nehezíti a hangok 
helytelen kiejtése is. 

A logopédus elmondja, hogy súlyos 
esetben a szakértői bizottságok szakvéle-
ménye alapján 4 éves kortól logopédiai 
óvodai csoportba kerülhetnek ezek a gye-
rekek, ahol heti 2 óránál többszöri (in-
tenzív) játékos logopédiai fejlesztésben 
részesülhetnek. Emellett általában ki-
egészítő (elsősorban mozgás- és részké-
pességeket fejlesztő) foglalkozásokon is 
részt vesznek. Ilyen csoportot itt, Székes-
fehérváron is működtetnek a szomszé-
dos Árpád úti Óvodában. Évente 10-14 
fő súlyos nyelvi fejlődési zavarral küzdő 
3-7 éves korú gyermek beszédfejleszté-
sét végzi a Logopédiai Intézet két logo-
pédusa és egy szenzomotoros integrációs 
terapeuta. A folyamatdiagnózist és az 
egyéni kezeléseket, tanácsadásokat az 
intézmény pszichológusa és fül-orr-
gégész-audiológusa segíti. Az országban 
Budapesten és a megyeszékhelyeken 
működnek még ilyen időszakosan 
szegregált csoportok, ahol gyakorlott lo-
gopédusok az általuk kidolgozott egyé-
ni fejlesztési tervek alapján – egyéni és 
csoportos foglalkozások keretében – já-
tékos beszédindítást végeznek, illetve a 
beszédészlelés, a beszédmegértés, vala-
mint a nyelvtan fejlesztésén fáradoznak. 
Körülbelül egy év elteltével kezdődik 
meg az artikuláció kezelése, a beszéd-
hangok helyes ejtésének tanítása is.

A szülők is nyilatkoztak arról, mi-
képpen változott kislányuk beszéde, 
amióta intenzív logopédiai fejlesztés-
ben részesül a logopédiai óvodai cso-
portban. Az édesanya elmondta, 
hogy Katinka 4 évesen is csak „ha-
landzsaszerű beszédfélét” produkált, 
amikor ide került. Ebbe a csoportba 

– a sorstársak közé – könnyen beil-
leszkedett. A normál, nagyobb lét-
számúban nem érezte jól magát. Na-
gyon kedvesek, megértők itt az óvó 
nénik is. Az édesapa véleménye sze-
rint sokkal több szót használ már kis-
lányuk, mint korábban. Mondatai-
ban kezd ragokat alkalmazni. Gyak-
ran hiányosak még ezek a mondatok, 
de már jól kifejezi velük gondolatait. 
Így aztán már nem olyan dühös, mint 

korábban, amikor nem értették meg, 
hogy mit mond. A team-munkában 
megvalósuló, intenzív kezeléssel a 
szülők elégedettek, hiszen ők is ta-
pasztalják, hogy a beszédfejlődési za-
var logopédiai kezelése mellett mi-
lyen jót tesz kislányuk számára „Sa-
nyi bácsi heti kétszeri tornája” (szen-
zomotoros fejlesztése) is. 

 (Következik: Disz-es a gyerekem)
GÁRDONYINÉ KOCSI ILONA

RENDEZVÉNYEK ORSZÁGSZERTE
A Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége Egyesület felhívásá-
ra ez év március 6-án ismét  megnyíltak a kapuk a budapesti és 
vidéki logopédiai ambulanciákon Kiskőröstől Székesfehérváron, 
Budaörsön, Budapesten át Egerig, valamint Kaposvártól Szente-
sen át Keszthelyig. A szakmai rendezvények színes palettájáról 
nem lehet teljes képet adni. Húsznál több város óvodáiban, általá-
nos iskoláiban nyílt terápiás órákon vehettek részt a szülők, ér-
deklődők. Több helyen (pl. Szentesen, Polgárdiban, Budapesten) 
ismeretterjesztő előadásokat, workshopokat tartottak a logopé-
dusok szülők, pedagógusok részére a nyelvfejlődési elmaradásról, 
zavarokról, valamint a diszlexiáról, diszgráfiáról (olvasás- és írás-
zavarról). Egerben, Budaörsön, Budapesten (több kerületben) a 
szülők nagy számban vettek részt személyesen szaktanácsadáson, 
kötetlen beszélgetésen. Csaknem minden színhelyen a nyílt órák 
után konzultációs lehetőséget biztosítottak a beszédtanárok a csa-
ládok számára. A logopédiai intézetek szakemberei e napon  tele-
fonon is várták az érdeklődők és a felnőtt érintettek hívásait. 

Budapesten a logopédiára járó gyermekek számára versmondó 
versenyt és rajzkiállítást rendeztek. A logopédusok pedig szakmai 
előadásokon vehettek részt a XII. és a XVIII, kerületben, vala-
mint Budaörsön a Seneca Beszéd Stúdió szervezésében.

A szervezők egy része – a modern internetes lehetőségek előnyeit 
felhasználva – valóban „házhoz vitte” az információt, a gyors és 
kényelmes kommunikációt. A Fővárosi Beszédjavító Intézet – 
mint már több alkalommal – e napon is honlapján biztosította a 
logopédiai foglalkozások online megtekintését. Az ELTE Bárczi 
Gusztáv Gyógypedagógiai Kara  – a II. éves logopédia szakirá-
nyos hallgatókkal közösen – egész napos programot szervezett, 
melyet a Facebookon és a ustream.tv online felületén lehetett 
nyomon követni. A hallgatók plakátot is készítettek szülők szá-
mára a normális ütemű nyelvi fejlődésről. Az Országos Orvosi 
Rehabilitációs Intézet – e programhoz kapcsolódva – felnőtt be-
szédhibások, elsősorban afáziások (beszédképességükben, kom-
munikációjukban akadályozottá váltak), valamint hozzátartozóik 
számára biztosított tanácsadást online és chat-felületen. A Logo-
pédiai Tanszék tanárai pedig a különféle beszédhibákra vonatko-
zó kérdéseket fogadták, miközben hallgatókkal beszélgettek a 
nyelvfejlődési és beszédzavarokról, a dadogásról, az afáziáról, va-
lamint a diszlexiáról. Érdekes alkotása, kedves színfoltja volt az 
idei rendezvénysorozatnak Magyarország leendő logopédusainak 
közös flashmobja a logopédiáról.

EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG? • EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG? • EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG? 
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Ezen kérdések vizsgálatához 
empirikus adatokat gyűjtünk a 
társas élet különböző aspektusai-
ból. Szociológusoknak talán új-
donság, hogy az empirikus adatok 
statisztikai elemzésén túl számító-
gépes szimulációkat és kiscsopor-
tos kísérleteket is végzünk, me-
lyek segítségével a negatív kap-
csolatok hatásainak lehető legjobb 
kezelését tudjuk kiscsoportos 
szinten modellezni és vizsgálni. 

Lényeges, hogy ne csak a szoci-
ológusok, hanem más tudomá-
nyok képviselői is megismerjék 
eredményeinket, hiszen az egyé-
ni döntések, csoportfolyamatok a 
közgazdászok, szociálpszicholó-
gusok, fizikusok szá má ra is érde-
kesek. Az in ter diszcip l i na ritás 
ráadásul a használt megközelítés-
módunkban is megjelenik: a ne-
gatív társas kapcsolatokat nem 
kiragadottan, hanem a társas 
kapcsolatok rendszerébe ágya-
zottan vizsgáljuk, és ehhez hasz-
náljuk a fizikában, a biológiában 
és a közgazdaságtanban használt 
hálózatelemzési modelleket és 
módszereket is. 

Tehát az interdiszciplinaritás iránti 
igény nem pusztán azt takarja, hogy 
más diszciplínák ismeretanyagát be-
csatornázzuk a szociológiai kutatás 
területére, hanem elképzelésünk sze-
rint ez egy szervesebb, többirányú, 
összetett integrációt jelent.
– Ön szerint, aki a megújulás híve-
ként és „harcosaként” is ismert, nem 
csak a szociológiára, hanem magára 
a társadalomtudományokra is ráfér 
a megújulás.
– Igen, ezt a megállapítást érvényes-
nek tartom általánosságban és a ma-
gyar társadalomtudományra nézve 
is. Általánosságban a társadalomtu-
domány túlságosan szétaprózottá 
vált, az egyes részterületek alig 
érintkeznek egymással, miközben 
nagyon is összefüggő kérdéseket 
vizsgálnak. A belső szétaprózottsá-
got lehet úgy tekinteni, hogy kiala-
kultak az igazi „szaktudományok”, 
amelyeknek túlságosan részletes és 
mély ismeretanyaga van ahhoz, 
hogy tágabb problémákhoz kapcso-
lódjanak. Ez azonban nem mentség 
a tudományos módszer és kritéri-
umrendszer lokalizálódására. A sza-
kosodásban lehet valami igazság, 

– A negatív társas kapcsolatok kuta-
tása foglalkoztatja jelenleg, de nem 
csak a szociológiát kívánja segítsé-
gül hívni a vizsgálatokhoz. Hogyan, 
milyen más aspektusból vizsgálható 
ez a kérdés és miért fontos, hogy in-
terdiszciplináris közegben ismerjék 
meg ezeket a folyamatokat?
– A szociológia szemléletmódja 
véleményem szerint befelé fordu-
lóvá vált és a magyarázatok mé-
lyebb szintjéhez szükség van más 
tudományok tapasztalataira. A ne-
gatív társas kapcsolatokat nagyon 
sok szociálpszichológus és keve-
sebb, de szépszámú szociológus 
kutatta eddig, de sem a szocioló-
gia, sem a szociálpszichológia nem 
firtatta mindeddig például azokat 
a kézenfekvő evolúciós szempon-
tokat, amelyek választ adhatnak 
arra, hogy miért találkozunk min-
den társas kontextusban negatív 
kapcsolatokkal. De nem csak a ne-
gatív kapcsolatok eredete érdekel 
minket, hanem azok dinamikája és 
következményei is olyan égető 
problémákra vonatkoztatva, mint 
az integráció, a kiközösítés elkerü-
lése, vagy a kooperáció sikeressége.

I N T E R J Ú  TA K Á C S  K Á R O L LYA L
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SZOCIOLÓGIA ÉS 
INTERDISZCIPLINARITÁS

A megújulás híveként és harcosaként is ismert 

szociológus egy újszere interdiszciplináris kuta-
tási program keretében a negatív társas kapcso-
latokat vizsgálja. Az MTA Társadalomtudományi 
Kutatóközpont munkatársa a Lendület program 
keretén belül csoportjával hálózatelemzést végez 
és történeti adatokat dolgoz fel annak reményé-
ben, hogy árnyaltabb képet kaphatunk az utálat-

ról vagy éppen az agresszióról.
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vizsgálata azért is lényeges, mert ba-
rátságainkon kívül ellenszenvi viszo-
nyaink, a rosszindulatú pletykák, a 
fizikai atrocitások is befolyásolják, 
hogy hogyan alakul mindennapi éle-
tünk, milyen minőségű lesz a mun-
kavégzésünk és közérzetünk a mun-
kahelyünkön, a családban vagy ép-
pen az iskolában. Például a középisko-
lások körében a megalázás, a fizikai 
és a verbális agresszió jelenléte nega-

tív irányban hat az iskolai teljesít-
ményre, valamint a diákok szociális 
és pszichológiai fejlődésére.

A negatív társas viszonyok magya-
rázatában az eddigi vizsgálatok az 
egyéni személyiségi tényezőkre és 
azok társas formálására koncentrál-
tak. A mi kutatási programunk újsze-
rűsége abból adódik, hogy valóban 
„társas” viszonyokként tekintünk a 
negatív kapcsolatokra, amelyek nem 
függetlenek más interperszonális és 
csoportbeli viszonyoktól. Fontos lát-
ni, hogy minden egyes konkrét nega-
tív társas kapcsolat a társas környe-
zetbe, viszonyrendszerbe, társadalmi 
kapcsolathálóba ágyazódik. A háló-
zatoknak tehát az utálat és az agresz-
szió megértésében is új szerepe lehet, 
és a hálózatelemzés „betörhet” a szo-

ciálpszichológia területére is, ahol ed-
dig meglehetősen idegennek számí-
tott. Úttörő jelentőségű lehet a nega-
tív viszonyok kialakulásának társas 
versengéshez – státusverseny, piaci 
verseny, hatalmi verseny mechaniz-
musához – kötődő vizsgálata is, 
amely szintén több tudományterüle-
tet érint. Jogosnak tűnik az igény, 
hogy elméleti magyarázatokat és em-
pirikus bizonyítékokat keressünk ar-

ra, hogy szociológiai és hálózati 
szempontból hogyan és miért jelen-
nek meg a különböző típusú nega-
tív, tehát konfliktusos és agresszív 
viszonyok társas közösségekben, és 
ezek hogyan befolyásolják a cso-
portformálódás, kooperáció és a 
szegregáció kialakulását. 

A kutatás végső eredményei re-
mélhetőleg hozzájárulnak a vi-
szonylag zárt közösségek működé-
sének, konfliktusok és a szegregá-
ció jelenségének mélyebb megérté-
séhez. 
– Hol és hogyan vizsgálják ezeket 
a negatív társas kapcsolatokat?
– A negatív társas kapcsolatok ere-
detét és az együttműködésre, telje-
sítményre, kohézióra és etnikai in-
tegrációra kifejtett hatását az isko-
lában két korosztályban vizsgáljuk, 
az egyikben középiskolások társas 
viszonyait és azok időbeni változá-
sát elemezzük, a másikban hasonló 
kérdéseket vizsgálunk általános is-
kolák felső tagozatában. Az ország 
különböző régióiban, többféle kép-
zési típusú, más és más erősségű is-

kolákban, különböző hátterű és ösz-
szetételű osztályokban gyűjtünk kér-
dőíves módszerrel, több időpontban 
adatokat, így nem csupán az időbeni 
változásokat, hanem a társas viszo-
nyok közötti összefüggések okait is 
ellenőrizni tudjuk.

Egy másik kutatásunkban a Ráko-
si-korszak politikusai közötti pozitív 
és negatív kapcsolatokat, valamint 
ezeknek a hatalmi versengésben be-
töltött szerepét rekonstruáljuk. Ehhez 
különböző forrásokat – önéletrajzo-
kat, visszaemlékezéseket, beszédeket, 
történettudományi munkákat – hasz-
nálunk fel. Előkészítés alatt áll továb-
bá egy gazdasági szervezetek közötti 
pozitív és negatív kapcsolatrendsze-
reket feltáró kutatás is. 

BÁNSÁGHY NÓRA

azonban bizonyos magyarázó me-
chanizmusok (esetünkben például a 
verseny és a negativitás kapcsolata) 
általánosabban is érvényesek és eze-
ket csak akkor lehet a részterülete-
ken átívelve vizsgálni, ha a tudomá-
nyos kutatás kritériumrendszere ál-
talánosan érvényes, nincsenek „kri-
tikai” támadások a mérhetőség ellen 
vagy nem jelentenek akadályt „regi-
onális tudományok regionális sza-
bályrendszerrel”. 

A magyar társadalomtudomány-
nyal kapcsolatban pedig azért is 
van ideje a megújulásnak, mert 
egyelőre a szocializmus idejéből 
hozott nemzetközi versenyhát-
rányt nem sikerült leküzdeni. En-
nek a kezelése amolyan „kognitív 
disszonancia redukciója”-szerű 
volt: ha a nemzetközi versenyben 
nem lehetünk sikeresek, akkor 
csak a magyar közvélemény szá-
mára fontos és nélkülözhetetlen 
problémákkal foglalkozzunk. En-
nek megfelelően szinte teljesen hi-
ányoznak az – elsősorban analiti-
kus szociológiai kutatásokra jel-
lemző – társadalmi cselekvés alap-
mechanizmusainak megértésére 
irányuló írások és munkák. Talán 
ennek következményeképpen ala-
kult ki a magyar társadalomtudo-
mány sok területének egy sajátos 
érdeklődése és nyelvezete, ami 
mintha bezárná a kutatókat a hazai 
közegbe. Bár természetesen nincs 
rálátásom a teljes magyar társada-
lomtudományra, az a benyomá-
som, hogy a kutatók mintha félné-
nek az új módszerek, elméletek és 
más tudományok eredményeinek 
megismerésétől, pedig mindez a fé-
lelem további versenyhátrányokat 
szülhet a későbbi évtizedekben.
– Kutatótársaival a Lendület prog-
ramban a negatív társas kapcsola-
tokat, mint az utálat vagy a reláci-
ós agresszió dinamikáját vizsgálják 
egy „újszerű kutatási programban”. 
Mitől újszerű ez a program és mi a 
végső célja a kutatásnak?
– A barátság szerepéről a csoportkép-
ződés, a csoportizoláció, valamint a 
deviáns viselkedés kialakulása kap-
csán már elég kiterjedt képünk van. 
Kevesebb információval rendelke-
zünk a negatív társas kapcsolatok 
szerepéről. A negatív kapcsolatok 

A kutatócsoport

Takács Károly Pálinkás Józseffel, 

az MTA elnökével
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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

Élmények országai

Szávai Géza sokszínű, sikeres regény-
író, akit a közép-európai, tágabb érte-
lemben pedig az európai lét problémái 
foglalkoztatják, és ezeket finom, szelíd 
humorral, életsorsokon át mutatja be. 
Témái láthatóan élettörténeteiből is 
táplálkoznak: erdélyi, azon belül is szé-
kely ember ő, aki a nyolcvanas évektől 
Budapesten él.

Alkotásmódjára jellemző ez az új kö-
tete. Egy gyermekkorától kezdve 
Genfben élő ember szempontjából 
mutatja be az európai világot. Ő maga 
sem tudja pontosan családi eredetét, és 
nem is származási önazonossága sze-
rint határozza meg önmagát, s emel-
lett a környezete is nagyrészt más 
országokból érkező, 
gyakran vándorló, kü-
lönböző államokban 
élő emberekből áll.

A főhős, Henri Durand 
különös személyiség, sa-
játos tűnődéssel, passzív 
módon viszonyul a vi-
lághoz, késő öregkoráig 
ki sem mozdul a svájci 
városból, de mindig uta-
zásról ábrándozik. Már 
serdülőkorában is a kon-
tinensre kiható politikai 
erők szerveződnek Genf-
ben, a városon átmennek 
az első, majd a második világháború 
eseményeinek visszhangjai. Henri Du-
rand felcseperedik, felnőtté válik, 
akárcsak körülötte a többi szereplő, 
gyermekek születnek és nőnek fel, so-
kan meg is halnak – különös karakte-
rek, akik sodródnak a zűrzavaros Eu-
rópában. Durand lényegében egyedül 
marad,  de befolyásolják életét a nők, 
akik a szexuális partnert, a gyengéd és 
fáradhatatlan szeretőt keresik benne. 
Egy fiatal asszony már 13 éves korában 
bevezeti a nemiségbe,  majd amíg csak 
él, szeretője marad. Durand álmodo-
zik, barátaival és szerelmeivel sokat be-
szél érdekes tájakról, országokról, 
Odesszáról, a Kárpát-medencéről és 
más vidékekről, mindig tervez utazá-
sokat, de végül helyben marad.

A cím arra utal, hogy fantáziái összeol-
vadnak mások életével és élményeivel, 
így képzeletbeli csodálatos országokba 
vezetik egymást. A nagy tabló elvisz ko-

runkig, Henri Durand meghal, de a 
környezetében élők részt vesznek a svájci 
és európai lélektan kialakításában, a pszi-
choanalízis korai eseményeiben, megje-
lenik az utalás Courbet híres képére, 
amelyet a szöveg A világ kezdete címmel 
említ, s amelyet ma A világ eredete címen 
ismerünk (L’origine du monde”) – ezt, a 
női nemi szervet ábrázoló képet szeretné 
az egyik szereplő Magyarországról meg-
szerezni, és szóba kerül sok más különös 
kérdés is. A fő téma a szerelem, a férfi és 
a nő viszonya, amely szinte mindig meg-
fogalmazhatatlan, valamilyen sablonban 
fejezhető csak ki.

Az írás érdekes, az olvasóban még so-
káig visszhangzik, hiszen az időrendben 
haladó, de szerteágazó, kissé szürrealista 
szöveget nehéz értelmezni vagy elhe-

lyezni szokott irodalmi sé-
mákba, viszont sokaknak 
rácseng a saját múltbeli 
vagy a jelen élethelyzeti él-
ményeire.

A kötet a kiadó Conflux 
elnevezésű nemzetközi 
programjának keretében 
tervezett sorozatában je-
lent meg. Ez utóbbiban a 
lassan egymásba folyó és 
valami új létformát te-
remtő európai kulturális 
kölcsönhatásokról van 
szó, ezeket megjelenítő 
irodalmi művek jelen-

nek majd meg. (Csodálatos országokba 
hoztalak. 2013. Pont Kiadó, Budapest, 
209 oldal, 2625 forint)

BUDA BÉLA

Fokhagymaszagú történet

„Medvehagymának vélte a gyöngyvirág le-
velét, s a belőle készített saláta elfogyasztá-
sát követően meghalt” – adta hírül a mé-
dia egy elővigyázatlan honfitársunk 
minap megtörtént tragédiáját. Bizo-
nyára nem olvasta e divatba jött vad-
hagymánkról a Nagy Bandó András 
szerkesztette könyvet, különben felfi-
gyelt volna annak intelmeire: bár leve-
leik hasonlók, a mérgező gyöngyvirág 
kellemes illata merőben eltér a medve-
hagyma jellegzetes, ám a kellemes he-
lyett leginkább a fokhagymára emlé-
keztető szagától, és kicsiny harangocs-
kái sem téveszthetők össze az utóbbi 
nagy fehér gömböt alkotó virágzatával.  

Ezekben a napokban már csak elvétve 
látni a piacokon, csarnokokban medve-
hagymát, hiszen a megkésett (vagy el-
maradt) tavaszt is 
beleszámolva, röpke 
föld feletti vegetatív 
élete az idei eszten-
dőre bevégeztetett. 
Legföljebb egy-egy 
fejlődésében lema-
radt tő virít még, de 
az erdő alját össze-
függően beborító 
szőnyegét már las-
san hiába keressük: 
ahogy egy tisztessé-
ges geofiton nö-
vényhez illik, virág-
ba borulása, majd gyors magérlelése 
után a következő tavaszig visszahúzó-
dik az avar alá. 

Nagy Bandó Andrástól – mondhatni –  
első kézből szerezhetünk információkat 
e sokat tudó növényről, hiszen annak 
legnagyobb hazai élőhelyén, a Dél-Du-
nántúlon, Orfűn él. Meseírásra ihlette e 
növény, s bár ő maga is megszégyenítő-
en sokat tud róla, ökológusok, termé-
szetföldrajzosok, gyógyszerészek, méhé-
szek ide vonatkozó tanulmányainak 
adott helyet könyvében. S nem utolsó 
sorban hazánk legnagyobb medvehagy-
ma-monográfusa, a Pécsi Egyetemen 
tanító Kevey Balázs írása teszi komoly 
botanikai munkává e könyvet. Az iro-
dalmi és képzőművészeti esszék mellett 
jó érzékkel gasztronómiai szakértőket is 
bevont a humorista e hagymás könyvbe, 
bőséges receptkínálattal. 

Próbáljuk ki bármelyiket, akárcsak 
Nagy Bandó meséjének szereplői: 
„Kanga fölkiáltott: – Akkor a hagyma 
meg medvehagyma? – Akár – fintorgott 
elégedetten Micimackó, és beleharapott a 
róla elnevezett élénkzöld levelek egyiké-
be. Estig falták a leveleket, aztán tele 
hassal indultak el Róbert Gida felé. 
Érezték, hogy hatott rájuk a medvehagy-
ma, és hogy ennél jobb már nem is lehet a 
memóriájuk. Emlékeztek egy régi dalra.” 
Mi magunk is megtapasztalhatjuk, 
hogy a fokhagymához hasonlóan vé-
di a szív- és érrendszerünket, csök-
kenti a vércukorszintet, miközben 
élénkítő hatással van ránk. (Orfűi 
medvehagyma kincseskönyv, Szamárfül 
Kiadó, Orfű, 128 oldal, 1900 forint)

MICHELE ALBERT



Grand Slam-tenisztornák Európában 
– Roland Garros

A francia nyílt teniszbajnokság, vagy egyszerűen: a Ro-
land Garros egyike a világ négy legnagyobb teniszverse-
nyének (a másik három: az amerikai, az ausztrál nyílt te-
niszbajnokság és a Wimbledon-bajnokság). A Roland 
Garros a világ első számú salakpályás teniszversenye, 
amelyet évente, május második felében és június elején 
rendeznek meg Párizsban. A sala-
kos pályán a labda lelassul és – a fü-
ves, valamint kemény borításhoz 
képest – magasabbra pattan, így 
azok a versenyzők, akik a játéku-
kat a gyorsaságra építik, általában 
gyengébben teljesítenek ezen a ver-
senyen. Az első ízben 1891-ben le-
bonyolított torna a későbbi nevét 
Roland Garrosról kapta, aki 1913-
ban elsőként repülte át a Földközi-
tengert, majd az I. világháborúban 
vadászpilótaként szolgált a francia 
légierőnél. A gépét lelőtték, de 
megszökött a németországi hadifogolytáborból, s újból a 
francia hadsereg szolgálatába állt. 1918-ban, nem sokkal 
a háború vége előtt újra találat érte a repülőgépét, s ez-
úttal életét vesztette. A férfi párosok versenye ugyanúgy 
1891-ben debütált, mint a férfi egyes, a női egyes ver-
senyszám 1897-ben, a vegyes páros 1902-ben, a női páros 
pedig 1907-ben került be a programba. 1925-ig a ver-
seny nem volt nemzetközi, a tornán csak francia klubok 
versenyzői indulhattak el, ideértve a francia gyarmatok-
ról érkező sportolókat is. A női egyes mezőnyben az első 
külföldi győzelem 1927-ben, a férfi egyesben pedig 
1933-ban született meg – ha az utóbbinál eltekintünk az 
első versenytől, amit egy brit játékos nyert meg. A férfi-
ak esetében tehát később jelentek meg a külföldi bajno-
kok, ami a „négy muskétás” néven híressé vált francia 
játékosoknak tulajdonítható ( Jean Borotra, Jacques 
Brugnon, Henri Cochet, valamint a „krokodilos” ruha-
márka névadója, társalapítója, René Lacoste). A muské-
tások azonban nemcsak a francia bajnokságban jelesked-
tek (1922 és 1932 között – 1923 kivételével – összességé-
ben tízszer nyert Borotra, Cochet és Lacoste), hanem a 
Davis-kupában is: 1927 és 1932 között sorozatban hat-
szor nyertek. A TV-képernyőről talán ismerős az olva-
sók számára a Roland Garros-stadion központi pályája, 
amit eredetileg nem a francia teniszbajnokság hely-

színéül, hanem a Davis-kupa 1928. évi döntőjének le bo-
nyolítása céljából építettek meg a Párizs tüdejeként 
számon tartott Bois de Boulogne peremén.

A tenisz történetében fontos mérföldkő volt az 1968. 
esztendő, amikortól a Grand Slam-versenyeken már 
nemcsak az amatőr, hanem a hivatásos versenyzők is 
elindulhattak, a versenyek pedig pénzdíjasakká váltak. 
Ezt az úgynevezett nyílt korszakot tekintve a férfiak 
mezőnyében a legtöbb, szám szerint hét tornagyőzelmet 

Rafael Nadal aratta (2005–2008, 
valamint 2010–2012). A legtöbb, 
egymást követő győzelem címén 
ugyanakkor osztoznia kell a svéd 
Björn Borggal, aki a balkezes spa-
nyolhoz hasonlóan négyszer nyert 
zsinórban (1978–81). A női verse-
nyek történetében is hét győzelmet 
ért el a legsikeresebb versenyző, az 
amerikai Chris Evert-Lloyd az első 
bajnoki címét még 1974-ben, az 
utolsót pedig 1986-ban aratta. A 
nők mezőnyében az egymást köve-
tő győzelmeket tekintve „csak” 

triplázókat találhatunk, ami az amerikai Helen Wills 
Moody (1928–30), a német Hilde Sperling (1935–1937), 
Szeles Mónika (1990–92) és a belga Justine Henin (2005–
2007) nevéhez fűződik. Szeles nevével egyébiránt még 
egy rekord összekapcsolódik: az első tornagyőzelmének 
elérésekor 16 éves és 6 hónapos volt, amellyel máig ő a 
legfiatalabb bajnok.

A tenisz nyílt korszakában mindössze kétszer ünnepel-
hettek hazai győzelmet az egyéni küzdelmekben a fran-
ciák. A férfiak mezőnyében Yannick Noah 1983-ban 
emelhette magasba a Muskétások Kupáját, míg a nők 
között Mary Pierce 2000-ben tehette meg ugyanezt a 
Suzanne Lenglen-kupával. (Lenglen az első nemzetközi 
sztár volt a női teniszben, Párizsban és Wimbledonban 
egyaránt hatszor diadalmaskodott a húszas években, 
amelyen kívül kétszeres olimpiai bajnok is volt.)

Hazánk képviseletében az egyéni versenyekben 1947-
ben Asbóth József, 1958-ban pedig Körmöczy Zsuzsa 
szerzett bajnoki címet a Roland Garroson. A páros 
versenyekben is két magyar – pontosabban félig ma-
gyar – elsőség született: Taróczy Balázs és a svájci 
Heinz Günthardt 1981-ben, a Temesvári Andrea–
Martina Navratilova duó pedig 1986-ban végzett a 
mezőny élén.

HERZOG TAMÁS

ADATOK ÉS TÉNYEK
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Szupernóvarobbanás 
baktériumfosszíliákban

Német kutatóknak a Csendes-óce-
án mélyét borító üledékrétegek-

ből vett fúrásmintákban sikerült 
vaskedvelő baktériumok foszzíliáit 
kimutatni, amelyekben azonosítható 
a vas ritka, 60-as tömegszámú ra-
dioaktív izotópja (Fe-60). Mivel ez 
az izotóp kizárólag szu per nó va rob_
ba ná sokban jön létre, a bak té rium-
fosszíliákban való jelenléte az első 
biológiai bizonyíték arra, hogy a 
szupernóvarobbanások hatása a földi 
élővilágot is befolyásolhatja.

A mostani kutatást megelőzően 
már 2004-ben kimutatták kutatók 
az Fe-60 jelenlétét a Csendes-óce-
án mélyéről vett üledékmintákban, 
s az izotóp relatív gyakoriságából 
és bomlásidejéből kiszámították, 
hogy az egy 2,2 millió évvel ezelőtt 
a kozmikus szomszédságunkban 
végbement szupernóvarobbanásból 
származhat. 

Shawn Bishop, a Müncheni Műsza-
ki Egyetem fizikusa ennek ismere-
tében vetette fel, hogy a robbanás 

antropológusprofesszora vezette ku-
tatócsoport a kenyai Kanjera South- 
(KJS-) régészeti lelőhelyen végzett 
feltárásának eredményeiről a PLOS 
One szakfolyóiratban számolt be.

A Viktória-tó mellett fekvő KJS-
lelőhelyen eddig három nagy, egymástól 
elkülönülő, jól megőrzött régészeti réte-
get tártak fel az immár több mint egy 
évtizede ott dolgozó kutatók, s eközben 
sok ezer állati csont- és kezdetleges kő-
eszköz-maradványt gyűjtöttek össze.

A leletek a kutatók szerint arról tanús-
kodnak, hogy az ott élő emberfélék nö-
vekvő energiaszükségletüket egyre több 
hús fogyasztásával elégítették ki, amely-
hez részben a ragadozók által otthagyott 
maradványok összegyűjtéséből, részben 
saját vadászatuk révén jutottak. 

„Szakemberek között régóta vita tárgya, 
vajon a korai paleolit korban élő elődeink 
dögevéssel vagy vadászattal jutottak-e hús-
hoz? A KJS-lelőhelyen végzett régészeti fel-
tárásunk azt bizonyítja, hogy az ott 2 millió 
éve élt hominidák esetében ez nem vagyla-
gos kérdés: a helyes válasz is-is” – mondta 
Ferraro.

Már az emberfélék is 
vadásztak

Egy 2 millió éves kenyai régészeti 
rétegben a Baylor Egyetem (Te-

xas) kutatói meggyőző bizonyítéko-
kat találtak arra, hogy a hajdan ott 
élő, az olduvai kultúrához tartozó 
emberfélék már vadásztak, maguk 
ejtettek el kisebb vadakat, miközben 
a ragadozók által otthagyott marad-
ványok elfogyasztását sem vetették 
meg. A Joseph Ferraro, az egyetem 

A kutatók szerint a vadászat tényét a 
kisebb antilopok teljes – orrhegyüktől 
a farkuk végéig hiánytalan – csontváz-
maradványai egyértelműen bizonyítják. 
A csontokon található karcolások, vá-
gásnyomok a hús kőeszközökkel való 
lefejtésének, a feltört csontmaradványok 
pedig a csontvelőhöz való hozzájutásnak 
a nyomai.

az élővilágban is maradandó nyo-
mokat hagyhatott, nevezetesen az 
ócánmélyi üledékben élő vaskedvelő 
baktériumok fosszilis maradványai-

ban. E baktériumok a környezetük-
ből felvett vasból sejtjeikben parányi, 
50-100 nanométeres magnetit-kris-
tályokat képeznek, melyek a sejtben 

Egy idQben hozzánk sokkal közelebbi szupernóvarobbanás látványos maradványa,  
a Cassiopeia A (KÉP: NASA/JPL-CALTECH/STSCI/CXC/SAO)  

Egy kis antilop combcsontja,  
rajta kQeszköz hagyta vágásnyomokkal 

KÉPEK: BAYLOR UNIVERSITY

A KJS-lelQhely
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Megerősítik ezt a szomszédos, 2 
millió évvel ezelőtt hasonló élővilágú 
Serengetiben végzett feltárások, ahol a 
KJS-sel egyidejű rétegek vizsgálata azt 
mutatja, hogy az ilyen kisméretű zsák-
mányállatokat a ragadozók percek alatt 
teljen felfalták. A hominidák tehát csak 
vadászat révén juthattak teljes, ép tete-
mekhez.

A korabeli szavannákon azonban él-
tek nagyobb, gnú-méretű antilopok is: 
a KJS-lelőhelyen nagy számban találtak 
ezektől származó, feltört koponyákat. 
Ennek magyarázata a kutatók szerint 
abban rejlik, hogy még a legnagyobb 
ragadozók sem voltak képesek e kopo-
nyák feltörésére, a hominidák viszont 
összegyűjtötték és „hazavitték” őket, 
majd kezdetleges kőeszközeik segítsé-
gével sikerült hozzájutniuk az értékes 
agyvelőhöz.  

„Ezekből a nagyobb testű állatokból teljes, 
ép csontvázak nem maradtak a rétegben, 
ami megerősíti, hogy ez esetben a ragadozók 
által elejtett állatok maradványainak tudatos 
begyűjtéséről és elszállításáról volt szó” – 
mondta Ferraro. (ScienceDaily) 

Eu-robotok

A z európai robotika jövő-
jének megteremtése 

mottóval rendezték meg a 3. 
Európai Robotikai Fórumot 
a Rhône-Alpes régió szívé-
ben, Lyonban. A fórumra 
több mint 300 szakember 
érkezett a kontinens minden 
tájáról. A háromnapos ren-
dezvény keretei között több 
mint 30 workshop gazdag 
programjából választhattak 
a részvevők, ezzel együtt 
megtartották a legnagyobb 
európai robotikai platform, 
az euRobotics éves közgyű-
lését, illetve lehetőség volt az 
INNOROBO regionális 
szakmai kiállítás megtekin-
tésére, ahol találkozni lehetett élőben 
a jelen és a jövő legígéretesebb robot-
fejlesztéseivel. Európa legnagyobb 
egyetemeinek, kutatóközpontjainak 
vezetői, szakemberei mellett szép 
számmal képviseltették magukat a 
KKV-k és a legnagyobb ipari kon-
szernek is. A rendezvény jelentőségét 
mutatja, hogy még a tengerentúlról is 
érkeztek vendégek. Itt osztották ki a 
kontinens legrangosabb robotikai dí-
jait, a legjobb doktori disszertációért, 
valamint az év legjobb tech-
nológiai innovációjáért járó 
díjat. 

Az eseménnyel párhuza-
mosan rendezték meg az 

INNOROBO-szakkiállítást, ame-
lyet Arnaud Montebourg, francia 
ipari miniszter nyitott meg, és rög-
tön bejelentett egy új francia, 100 
millió eurós robotikai K+F progra-
mot.

A folyamatos szakmai progra-
mok mellett, amelyek lefedték a 
robotika teljes spektrumát a gyár-
automatizálástól a cloud robotokig, 
a legfontosabb momentum a szer-
vező euRobotics aisbl-közgyűlése 

volt. A szervezetnek 110 
tagja lett, és egész Európa 
legjelentősebb robotikai 
ernyőszervezetévé vált. 
Az euRobotics jövő évtől 
hivatalosan is PPP (public-
private-partnership) kap-
csolatba lép az Európai 
Bizottsággal, és külső 
szakértőként, lobbierőként 
részt vesz a Horizon2020 
finanszírozási program ro-
botikai részének kidolgo-
zásában. 

láncba rendeződnek: segítségükkel a 
baktériumok a Föld mágneses teré-
hez igazodva tájékozódnak. (Ezért 
magnetotaktikus baktériumoknak 
is nevezik őket.) A magnetit-kristá-
lyok az élő sejtek pusztulása után is 
megmaradnak (magnetofosszíliák).  

Bishop és munkatársai, miután sike-
rült hozzájutniuk egy a Csendes-óce-
án mélyéről, az 1,7 millió és 3,3 millió 
évvel ezelőtti időszakaszból származó 
fúrásmintához, azt mintegy 100 ezer 
éves periódusú szakaszokra bontot-
ták, majd kémiai eljárással kiválasz-
tották belőlük a biológiai eredetű 
magnetit-kristályokat. Végül a kü-
lönböző időszakokból eredő minták-
ból kiválasztott magnetofosszíliákban 
ultraérzékeny tömegspektrométerrel 
vizsgálták meg a Fe-60 izotóp előfor-
dulását, illetve részarányát. Érzékelhe-
tő (bár nagyon csekély) mennyiségben 
az izotópot csak a 2,2 millió évvel 
ezelőtti mintákban sikerült azonosíta-
ni, a korábbi és későbbi mintákban az 
Fe-60 szintje nem érte el a kimutatha-
tóság határát. Bishop szerint ez – túl 
azon, hogy megerősíti az üledékmin-
ták vizsgálatából levont korábbi kö-
vetkeztetést – azt is bizonyítja, hogy 
a szupernóvarobbanás hatása az élővi-
lágra is kiterjedt. 

(Nature)
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A nyári meleg beköszönté-
vel kezdte meg működését 
Bécs legnagyobb hűtője, a 

schottenringi távhűtőmű. 
Ezentúl klímák nélkül is kellemesen hűvös lehet a bécsi 

Ringstrassén található szállodákban, oktatási intézmé-
nyekben és cégeknél, mivel 
nemrég üzembe helyezték a 
schottenringi távhűtőművet. 
Az új létesítmény egy év alatt 
készült el, 15 millió euróba 
került. Segítségével évi 1 447 
tonnányi szén-dioxidtól lehet 
megkímélni a környezetet. 

A Bécs belvárosában, 
a föld alatt található 
távhűtőmű teljes teljesít-
ménye 15 megawatt, hű-
tési kapacitása 100 ezer 
hagyományos hűtőszek-
rényének felel meg. A 7 
Celsius-fokosra hűtött vi-
zet 2,4 kilométernyi vezetékhálózaton juttatják el a 
fogyasztókhoz és három módszerrel hozzák létre. A 
létesítmény javarészt a spittelaui termikus hulladék-

kezelő hulladékhőjét használja abszorpciós hűtésre, 
bár elektromos áram segítségével kompresszoros hűtésre 
is lehetőség van. A harmadik módszer, a free cooling 
során a Duna-csatorna vizét használják fel. Marc Hall, 
a Bécsi Közművállalat (Wiener Stadtwerke) elnökségé-
nek tagja a létesítmény átadása alkalmából elmondta, 

hogy „a távhűtéshez összessé-
gében 50 százalékkal kevesebb 
primer energiára van szükség, 
mint a decentralizált megoldá-
sokhoz”. 

Az osztrák főváros első táv-
hűtőközpontja 2009-ben kezd-
te meg működését, amely Bécs 
nagy kórházának, az AKH-
nak, egy főiskolának és az Ö3 
közszolgálati rádiónak szol-
gáltat távhűtést. Azóta további 
hűtőműveket adtak át példá-ul 
a Schwarzenbergplatzon és az 
SMZ Ost Kórháznál; ezek össz-
teljesítménye 57 megawatt. Az 

osztrák főváros célja, hogy 2020-ig 200 megawattra növelje 
távhűtési kapacitását például a Főpályaudvarnál vagy a bel-
városban helyet kapó hűtőközpontokkal. (www.greenfo.hu)
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MdKÖDIK BÉCS LEGNAGYOBB HdTVJE

Közös Wsnyelv?

Európa és Ázsia mai népeinek ősei 
az utolsó jégkorszak végén, mint-

egy 15 ezer évvel ezelőtt még közös 
nyelvet beszélhettek, amelynek nyo-
mait az azóta erősen differenciáló-
dott modern nyelvek máig őrzik – 
állítják brit kutatók a 
Proceedings of the National 
Academy of Sciences szakfolyó-
iratban megjelent tanulmá-
nyukban, amelyben egy rövid 
listát is közölnek azokról a sza-
vakról, amelyek feltehetőleg 
ebből az időszakból erednek.

Mark Pagel, a Readingi Egye-
tem fejlődésbiológusa, a kutató-
csoport vezetője szerint a nyel-
vek közös gyökereinek, illetve 
szétválásuknak és továbbfej-
lődésüknek nyomon követése 
hozzájárulhat az eurázsiai népek 
történelem előtti vándorlásai-
nak és kulturális kapcsolatainak 
alaposabb megismeréséhez.

Az az elképzelés, hogy az embe-
riség valaha egyetlen közös nyelvet 
beszélt, legkorábban a bibliai Bábel 
történetében jelenik meg. Esze-
rint az égig érő tornyot építő, még 
egyetlen nyelvet beszélő népet elbi-

zakodottságáért Isten azzal büntette, 
hogy összezavarta a nyelvüket, hogy 
többé ne érthessék meg egymást.

A valaha létezett egyetlen közös 
nyelv elképzelésével számos nyelvész 
nem ért egyet, azt meg végképp le-
hetetlennek tartják, hogy 3—4000 
évnél régebbre bármely nyelv is 

visszavezethető lenne. (Ennek el-
lentmond, hogy nemrégiben meg-
jelentek olyan elemzések, amelyek 
számos eurázsiai nyelvet vezetnek 
vissza közös, 8000–9500 évvel ez-
előtt a mai Anatólia területén beszélt 
nyelvre.) 

Pagel szerint viszont a nyelvek fej-
lődése sok szempontból a biológiai 
evolúcióhoz hasonlítható, márpedig 
ha ez igaz, akkor a leggyakrabban 
használt, emberek közti kapcsola-
tokra vagy egyszerű cselekvésekre 
vonatkozó szavak viszonylag lassan 
változnak.

Ezt bizonyítandó Pagel és 
munkatársai egy korábbi ku-
tatásukban statisztikai mód-
szerekkel vizsgálták meg, 
mennyire gyorsan változnak a 
szavak a modern nyelvekben, 
s e munka során azonosították 
a legstabilabb szavakat, illetve 
a ma beszélt nyelvek közti el-
térések fő vonásait, például az 
egyes hangok kiejtésbeli vál-
tozásainak jellemzőit (mint a p 
és f hangok közti váltásokat a 
pater-father stb. szóban).

Miután az elemzés igazolta, 
hogy a leggyakrabban hasz-
nált szavak valóban rendkívül 

lassan, s inkább csak kiejtésükben 
változnak, a kutatók összeállítottak 
egy közel két tucat egyszerű szót 
tartalmazó „szótárt”, amelynek sza-
vai Pagel szerint 15 ezer éve élt elő-
deink számára is érthetők volnának. 

(LiveScience)

Bábel tornya (id. Peter Bruegel festménye, 1563) 
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A Tinta Kiadó nyelvészeti enciklopédiasorozatában jelent meg Grétsy László: 
Nyelvi játékaink nagykönyve cím_ munkája. A Névcsúfolók fejezetbQl hat 
nevet adunk meg (vízszintes 1., 5., 24., 26., 41. és 42.), amelyek egyetlen 
bet_jének megváltoztatásával egy tulajdonságot kapunk. A megfejtést bekül-
dQk között a kötet 5 példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést kívánunk!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét kedd-
je, 2013. június 4-e. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Keresztrejtvény, 
1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu.

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A rejtvény-
ciklus végére e bet_k – helyes sorrendbe rakva – egy 250 éve született 
magyar költQ nevét adják ki. E név beküldQi között az Élet és Tudomány 
negyedéves elQfizetését sorsoljuk ki. 

VÍZSZINTES: 1. MÁTÉ. 5. TÓBIÁS. 11. Fundamentum. 12. Homérosz egyik 
híres eposza. 13. Palák elegyrésze. 15. KettQzve: Csók István lánya és modellje. 
16. Norvégia NOB-jele. 18. Ormánsági község. 20. ... ovo; eleve. 21. Szignál. 22. 
Török evezQs csónak. 24. KOLOS. 26. LENKE. 27. Den ...; Hága. 28. ... Blas; a 
királyasszony (Mária) lovagja Victor Hugónál. 29. Az egyik vércsoport. 30. ElQre 
gyártott épületelem. 32. A fölé ellentéte. 33. A -re ragpárja. 35. Alászáll a falevél. 
37. Miniállam Mikronéziában. 39. Iram, lendület. 41. ALAJOS. 42. BÉLA.

FÜGGQLEGES: 1. Földnélküli János alkotmánylevele. 2. Talmi, hamis. 3. Hol-
land életképfestQ (Pieter Boddink van). 4. ... most; e pillanatban. 5. Világbajnok 
kajakozó (László). 6. Nehézfém. 7. Kossuth-díjas színm_vész (Tibor). 8. Közé-
pen kiás! 9. Bravúros szerva a teniszben. 10. A Csendes-óceán északi vizeiben 
honos sziláscetfaj. 14. Ilyen ige is van. 17. A Liszt Ferenc-díjas Pongrácz 
Péter (1936–2010) fafúvós hangszere. 19. European Article Number (európai 

vonalkód; tkp. termékszám), röv. 21. Törvényes lehetQség. 23. GyógyfürdQhely 
Somogyban. 25. Újság, magazin. 26. Alban Berg operája. 28. ... Uzor György; 
vb-ezüstérmes súlyemelQ. 31. ... Risi; kortárs olasz költQ, számos magyar vers 
fordítója. 32. Fasor szegélyezte út, utca. 34. Kaukázusi falutípus. 36. A Solaris 
írója (Stanislaw). 38. A -ve képzQpárja. 40. Arc és név is van ilyen!

A 18.  heti keresztrejtvény megfejtése: Kétes gyalogok; Sir Reginald tréfája. A 
megoldást beküldQk közül Raymond Smullyan: Sherlock Holmes sakkrejtélyei 
cím_ könyvét (Typotex Kiadó) nyerte: Juhász Ilona (Kazincbarcika), Lászlófi 
Istvánné (Mogyoród), Sziráki Tamás (Váchartyán), Tóth Ignác (Bratislava, 
Szlovákia) és Tóth István (Miskolc). A könyveket postán küldjük el.
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nyelvbQl már
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nyelvvizsga is!

A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. 1999-ben díjat 
alapított általános, közép- és szakközépiskolai tanárok részére, 
hogy támogassa és erQsítse a kémia színvonalas iskolai 
oktatását. A Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémia 
Oktatásért kuratóriuma a díjazottakat azok közül a jelöltek közül 
választja ki, akik több éve elismerten a legtöbbet teszik a kémia 
iránti érdeklQdés felkeltésére, a kémia megszerettetésére, 
továbbá akiknek tanítványai az utóbbi években sikeresen 
szerepeltek a hazai és a nemzetközi kémiai jelleg_ tanulmányi 
versenyeken. 

Az Alapítvány a díjat a 2013. évre újra kiírja.
Kérjük, hogy a kuratórium munkájának elQ se gí té sé re tegyenek 
írásos javaslatokat a díjazandó tanárok személyére. 

A rövid, legfeljebb egyoldalas, írásos ajánlás tényszer_ 
adatokat tartalmazzon a javasolt személy munkásságára 
vonatkozóan. A díj elsQsorban a magyarországi kémiatanárok 
elismerést célozza, de a határon túli iskolákban magyar nyelven 
tanító kémiatanárok is javasolhatók (ebben az esetben egy 
magyarországi és még egy helyi ajánlás is szükséges). 

Az írásos ajánlásokat legkésQbb 2013. szeptember 10-ig kell 
eljuttatni az Alapítvány címére (Richter Gedeon Alapítvány a 
Magyar Kémia Oktatásért, 1475 Budapest, Pf. 27). A díjak 
ünnepélyes átadására 2013 Qszén, késQbb megjelölendQ 
idQpontban kerül sor.

RICHTER GEDEON ALAPÍTVÁNY A MAGYAR KÉMIA OKTATÁSÉRT



az algoritmikus kereskedés kuriózumait, betekintést 
nyújtva a tőzsde automatizálásának történetébe, a mára 
már elavult technológiáktól a magas frekvenciájú keres-
kedést lehetővé tévő mechanizmusokig.

ANALÓG - 21 magyar foto-
gráfus a 20. századból címmel 
nyílik válogatott kiállítás a 
KOGART Házban. A tárlat két 
szintjén bemutatott mintegy 160 
fotográfia része annak a több 
mint 500 darabot számláló kol-
lekciónak, amely magát a Kör-
mendi-Csák Fotográfiai Gyűjte-
ményt alkotja. A válogatás a kivá-
ló magyar fotográfusok doku-

mentarista, avantgárd és más irányzatú művészfotói 
segítségével mutatja be a XX. század második felének sajá-
tos és egyedi látásmódját. 

Az épület két szintjét magában foglaló kiállítás lehető-
séget nyújt a szemlélő számára, hogy a műveken kívül 
behatóan tanulmányozhassa a művészek pályáját, széles 
körű információt kapjon a kiállított műtárgyak hátteré-
ről, az alkotói folyamat egészéről. Ebben nyújt még bő-
vebb segítséget a tárlat katalógusaként a gyűjtemény 
egészét bemutató angol és magyar nyelvű, műelemzé-
sekkel gazdagon illusztrált, 420 oldal terjedelemben 
megjelenő album. A kiállításon szereplő és a kiadvány-
ban megjelenített fotográfiai anyag kiválasztása Kincses 
Károly fotómuzeológus, a Magyar Fotográfiai Múzeum 
volt igazgatója közreműködésével és szakmai irányításá-
val történt. A képek július 7-ig láthatók.

Megvadult dinoszauru-
szok, szkafanderes foghú-
zás, unikornis-szelet til-
tott gyümölccsel: ezek a 
jelenetek is láthatóak 
a Call it a day (Nevezd 
egy napnak) című képre-
gény-kiállításon a szegedi 
Kass Galériában.

Mi történhet velünk 24 
óra alatt? Észt, finn és ma-
gyar alkotók adnak vá-

laszt a kérdésre képregények segítségével. A kortárs mű-
vészek a mindannyiunk életét meghatározó reggel-
délben-este-éjszaka körforgását dolgozták fel egyedi és 
sokszínű formában, stílusban. A munkák között talá-
lunk egyszerű tusrajzokat, grafikákat és színes, mozgal-
mas képsorokat. 

Az észtországi Finn Intézet ötleteként megszülető tárlat  
június 23-ig üdítő kikapcsolódást ígér a képregény szerel-
meseinek és az érdeklődő laikusoknak egyaránt.

A Janus Pannonius Múzeum 
egy jelentős nemzeti-egyházi 
évforduló, Mindszenty József bí-
boros (1892-1975) születésének 
120. évfordulója, valamint az 

1956-os forradalom és szabadságharc 2013. évi megünnep-
léséhez csatlakozik a Fidelissimus pastor - Mindszenty 
bíboros fehérvértanúsága című tárlat megrendezésével.

A tárlat múzeumi és oktatási felhasználhatósága sokrétű: 
jól kapcsolódik a magyar történelem kritikus pontjainak 
megismeréséhez (őszirózsás forradalom, második világhá-
ború és az azt követő időszak, az ’56-os forradalom, Kádár-
korszak). A 2013/14-es tanévtől az iskolákban bevezetendő 
hit- és erkölcstan órák tematikájához is erős támpontot ad-
hat a kiállítás és a hozzá kapcsolódó múzeumpedagógiai 
foglalkozás, valamint a tervezett előadások. 

A kiállítás része a Hercegprímás két főpásztori látogatása a 
pécsi Székesegyházban, a Boldogasszony Évében meghirde-
tett máriagyűdi zarándoklaton való részvétele és a 
püspökszentlászlói raboskodás időszakának hangsúlyosabb – 
helyi emberek visszaemlékezésein alapuló – megjelenítése is. 
A december 20-ig látható tárlat látogatói megcsodálhatják 
többek között Mindszenty József egyik miseruháját, a VI. 
Pál pápától kapott bíborosi mantellt, egy főpapi kesztyűt és 
egy cipőt, valamint a Mindszenty boldoggá avatását kérvé-
nyező aláírási íveket. 

A párizsi székhelyű inter-
diszciplináris kollektíva, az 
RYBN.ORG magyarországi 
bemutatkozó, Az algoritmi-
kus kereskedés kuriózumai 
című kiállításán szokatlan ke-
reskedelmi algoritmusokkal 

kapcsolatos gyűjteményét mutatja be. Az anonim cso-
port 2000-ben alakult, azóta performanszokat, interak-
tív és hálózati installációkat hoznak létre. 2006-ban 
kezdték el Antidatamining projektjüket, amelyben az 
adatbányászat eszközeit használva szociális és pénzügyi 
folyamatokat képeznek le. Olyan jelenségeket rögzíte-
nek és dolgoznak fel – mint például a 2010. május 6-án 
végbement Flash Crash néven elhíresült tőzsdei össze-
omlás –, melyek a globalizáció és az automatizáció kér-
déseit járják körbe.

Legutóbbi önálló kiállításukra a párizsi Gaîté Lyrique-
ben került sor, 2010-ben pedig rezidensként voltak jelen 
és állítottak ki a karlsruhe-i Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie-ben. Munkáik világszerte szerepel-
tek különböző, főként új, mediális művészeti gyakorla-
tokat bemutató kiállításokon és fesztiválokon, többek 
között Linzben, Berlinben, San Franciscóban, Madrid-
ban, Montrealban, Yogyakartán vagy Aberdeenben.

A budapesti trafóbeli kiállításuk, mely június 13-ig te-
kinthető meg, három installáción keresztül mutatja be 
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Mikrohullámú sütW a laborató-
riumban
Konyhai mikrohullámú sütőkben  le-
leményes vegyészek a 80-as években 
megpróbáltak kémiai reakciókat le-
játszatni. Törekvésüket csak részben 
koronázta siker, ugyanis a kompo-
nensek nemegyszer robbanásszerűen 
reagáltak egymással.

A zöld sziget
1923 márciusában ért véget az a pol-
gárháború, amit az 1921-ben megkö-
tött Angol-Ír Egyezmény váltott ki. 
Innentől kezdve beszélhetünk –Észak-
Írország kivételével – ír függetlenség-
ről, az Ír Szabadállam végleg megsza-
badult az angol fennhatóságtól.

Miért éppen Apponyi?
Amilyen színes összetételű volt a 
trianoni magyar delegáció vezeté-
se, annyira hasonlítottak a tagjai 
egy szempontból. Egyikük sem 
volt tapasztalt diplomata. Apponyi 
sem. De akkor milyen előzmények 
után került a békedelegáció élére? 
Ennek magyarázatát addigi pálya-
futásában kell keresni.

KÖVETKEZV SZÁMUNKBÓL

A hátlapon
A Szent Pál 
a Millennium-hídról

Az Élet és Tudomány a Nemzeti Kulturális Alap, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, 
a Külügyminisztérium, az OTKA és az OTP Bank Nyrt. támogatásával jelenik meg.

PUB-I 106619

É L E T  É S  TU D O M Á N Y   201 3/21   671

 KITAIBEL   
E számunknak a Kitaibel Pál középiskolai biológiai 

tanulmányi verseny anyagát adó cikke:
A kakukk-kutató; Védett növények – lombikból

Európa egyik legcsodálatosabb tem p-
lo mát, amelynek állítólag a milánói és 
a sevillai dóm kivételével nem akadt 
párja, 1087-ben kezdték el építeni, 
ám a Londonban 1666-ban pusztított 
nagy tűzvészben porig égett. A ka-
tedrálist Christopher Wren tervei 
alapján és irányításával építették újjá 
1675 és 1710 között.

A Szent Pál-katedrális alapja latin 
kereszt, a főbejárat feletti timpanon 
domborműve Szent Pál megtérését, 
azt a pillanatot ábrázolja, amikor 
Saulusból Paulussá lett. 

A katedrális kupolájának átmérője 
majdnem akkora, mint a római Szent 
Péter-székesegyházé. A 30 mé ter ma-
gasan, a kupolában húzódó belső kör-
folyosóját Suttogó-folyosónak (Whis-
per ing Gallerynek) nevezik, mivel ál-
lítólag a korlát egyik felén elsuttogott 
szó a túloldalon is tisztán érthető. 

A Millennium nevű gyalogos füg-
gőhidat 1998-ban kezdték el épí-
teni, s 2000 (innen az elnevezés) jú-
niusában adták át. A megnyitást kö-
vető napokban azonban a járókelők 
erős imbolygást éreztek rajta, ezért 
azonnal lezárták, majd a javítások 
után 2002-ben nyitották meg ismét 
a nagyközönség előtt. Habár a ki-
lengések megszűntek, s a híd stabi-
lan áll, a londoniak Woobly Bridge-
nek (Imbolygó hídnak) hívják. 
(2007. január 18-án egy erős vihar 
miatt a hidat ideiglenesen ismét le-
zárták.)

A Millennium-híd déli végének 
közelében található a Globe Szín-
ház, és a Tate Modern múzeum, 
észak felé nézve pedig tisztán látha-
tó a Szent Pál-székesegyház.

Kép és szöveg:  JUHARI ZSUZSANNA



Szent Pál a Millennium-hídról
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