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Kedves Olvasónk!
A zsűri a pályadíjakat visszatarthatja, megoszthat-

ja. A díjban részesült és a nem díjazott, de közlésre 
érdemesnek ítélt írásokat az Élet és Tudomány szer-
kesztett  formában,  ellenszolgáltatás  nélkül  megje-
lentetheti. 
A pályázat jeligés; a pályázó zárt, jeligével ellátott 

borítékban mellékelje nevét, lakáscímét (telefonszá-
mát, e-mail címét), anyja nevét és OTKA-kutatási 
pályázatának nyilvántartási számát is. 
A  9000-10 000  karakter  szövegterjedelmű  cikket 

egy  nyomtatott  példányban,  valamint  CD-n,  doc 
formátumban,  illusztrációval  (az utóbbiakat külön-
külön fájlban és képformátumban) ellátva kérjük. 
A pályamunkákat az Élet és Tudomány szerkesztő-

ségébe  (1088  Budapest  VIII.,  Bródy  Sándor  u.  16.) 
vagy levélcímére (1428 Budapest, Pf. 47.) várjuk. 
A pályázatok feladásának határideje: 
                          2013. október 7.
A díjátadásra 2013 novemberében, a Magyar Tudo-

mány Ünnepe rendezvénysorozat keretében kerül sor 
az OTKA Irodán.

Élet és Tudomány Szerkesztősége
Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok

Egyetlen nemzet sem fejlődhet saját tudományos kutatások 
nélkül. A kutatást minden fejlett állam támogatja. Mivel a 
költségvetés  az  adófizetők pénzéből gazdálkodik,  fontos, 
hogy minél szélesebb nyilvánosság ismerje meg, milyen ku-
tatásokra  fordítják  ezt  a  támogatást,  s milyen  eredmény 
várható azoktól. Ezért is nélkülözhetetlen, hogy a kutatók 
közreadják munkájuk eredményeit. Csak ettől remélhető, 
hogy az adófizetők és képviselőik megbecsüljék a kutató-
munkát. Erre gondolva az Országos Tudományos Kutatási 
Alapprogramok (OTKA) lapunkkal közösen 

pályázatot hirdet tudományos kutatóknak.

Olyan (máshol még nem publikált) ismeretterjesztő írásokat 
várunk a kutatóktól, amelyekben közérthető módon mutat-
ják be saját, az OTKA által támogatott kutatásukat, annak 
célját, módszerét, eddigi vagy várható eredményeit és tudo-
mányos vagy gyakorlati hasznosíthatóságának lehetőségét. 
A pályadíjak: I. díj:          100 000 forint 

II. díj:           75 000 forint 
III. díj:          50 000 forint
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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:

Ú

A többi fiatal állat neve, az 
ártány herélt sertés.

ERPSÍTÉS: 

N

A sorozat elemei felváltva 
színt cserélnek, illetve 
90 fokot fordulnak az 
óramutató járásával 
ellenkezQ irányban.
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Egy kétbet_s szót keresünk, melynek jelentése
megegyezhet a zárójelen kívüli szavakéval.

Mogrib vagy Peteca?

A felsQ sorban eddig ismeretlen indiántörzsek 
(Mikusi, Mataco, Mixtec) szent tetoválásai;

az alsó sorban, az ugyancsak felfedezetlen nemzetségek  
(Paitru, Papago, Piguar) szent tetoválásai láthatóak.

Melyik törzshöz tartozhat az, akinek a tetoválása alul van,

Melyik illik legkevésbé a többihez?
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 Vírusmentessé vált HIV-
fertWzöttek 

A  HIV-fertőzöttség  (és  a  vírus 
következtében  kialakuló  szerzett 
immunhiányos  tünetegyüttes, az 
AIDS) végleges gyógyítása széles 

körben sajnos továbbra sem lehetséges. 
Három  olyan  betegről  azonban  már 
tudunk,  akiknél  –  feltételezhetően 
–  mégis  sikerült  elérni  a  gyógyulást. 
2009-ben  a  New England Journal of 
Medicine című orvosi folyóiratban pub-
likáltak egy esettanulmányt, amelyben 
egy HIV-fertőzött férfi sikeres kezelé-
séről számoltak be. A „berlini 
páciensként”  ismert  Timothy 
Ray  Brown  szervezetében 
–  HIV-ellenes  gyógyszerek 
adása nélkül – immár hat éve 
nem tudták kimutatni a vírus 
jelenlétét,  így  nála  talán már 
nem elhamarkodott azt állíta-
ni, hogy meggyógyult.
A malajziai Kuala Lumpur-

ban  idén  nyáron  megrende-
zett  AIDS-konferencián  két 
újabb, mostanáig vírusmentes 
férfiről  számolt  be  Timothy 
Henrich,  a  bostoni  Brigham 
and Women’s Hospital  HIV-vírussal 
foglalkozó  szakorvosa. A  két  beteget 
a  „bostoni  páciensekként”  emlegetik, 
kezelésük  körülményei  pedig  sok  te-
kintetben hasonlítanak a berlini bete-
gére.  Mindhármukban  közös  vonás, 
hogy a HIV-vírussal történő fertőző-
désüket követően daganatos  betegség 
(a berlini páciensnél leukémia, a bosto-
ni  betegeknél  pedig  limfóma)  alakult 
ki.  A  leukémia  és  a  limfóma  egyik 
lehetséges  kezelési  módja  az  idegen 
donortól  származó  csontvelői  őssejtek 
átültetése. A módszer során a betegek-
nél nagyrészt – vagy akár teljesen – ki-
irtják a vérképzőszervi daganat miatt 
elégtelenül működő csontvelői sejteket, 
majd ezeket a donortól vett csontvelői 
őssejtekkel helyettesítik.
Mindhárom  páciensnél  ezt  a  mód-

szert  választották  a  daganat  leküzdé-
sére,  a  betegek  emellett  a HIV-vírus 
elleni,  antiretrovirálisnak nevezett  ke-
zelésben  is  részesültek.  Timothy  Ray 
Brown-nál – akit egy német hemato-
lógus, Gero Hütter és kollégái kezeltek 
– különleges őssejt-donort választottak 
a beavatkozáshoz. A donornál ugyanis 
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a CCR5 nevű gén mind-
két példányában jelen volt 
egy olyan mutáció, amely 
hordozójának  természe-
tes  védelmet  biztosíthat 
a  HIV-vírussal  szemben. 
Ez úgy lehetséges, hogy a 
HIV-vírus  a  CCR5  által 
termelt  fehérjét  is  majd-
nem  mindig  felhasználja 
ahhoz,  hogy  bejusson  az 
immunvédekezést  bizto-
sító  T-sejtekbe. A CCR5 

említett génhibája esetén azonban ez 
a fehérje nem lesz jelen aktív formá-
ban a T-sejtekben,  így a HIV-vírus 
sem fog tudni bejutni. Hütter elkép-
zelése bevált, hiszen azóta, hogy be-
tegében kialakultak a HIV-vel szem-
ben  ellenálló  immunsejtek,  majd  a 
gyógyszeres kezeléssel is leálltak, nem 
lehetett kimutatni a vírus jelenlétét.
A  Kuala  Lumpurban  idén  nyáron 

ismertetett eredmények szerint elkép-
zelhető, hogy ugyanezt az eredményt 
CCR5-mutáns donorok nélkül  is el 
lehet érni. Timothy Henrich és kollé-
gái ugyanis olyan donorokat válasz-
tottak  az őssejt-átültetéshez,  akiknél 
nem voltak jelen a CCR5-géneknek 
a HIV ellen védő mutációi. Henrich 
konferenciabeszámolója szerint a két 
beteg  szervezetében  többféle  mód-
szerrel sem sikerült kimutatni a HIV-
vírus  jelenlétét  azt  követően  sem, 
hogy 15, illetve 7 hete leálltak náluk 
a HIV-ellenes antiretrovirális  szerek 
adásával. Ez eddig igen lelkesítő ered-
ménynek  számít,  és  arra  utal,  hogy 
az  átültetett  őssejtekből  kialakult  új 
immunsejteket hatékonyan védték a 

korábban adott antiretrovirális gyógy-
szerek. Henrich ezen kívül egy további 
mechanizmusról  is  beszélt.  A  bostoni 
betegeknek  –  Timothy Ray  Brown-
nal szemben – a saját immunsejtjeiből 
is  megmaradt  valamennyi,  az  őssejt-
átültetés előtt ugyanis csak csökkentett 
intenzitású  kemoterápiát  alkalmaztak 
náluk.  Ezeket  a  sejteket  –  amelyek  a 
HIV-vírus  menedékéül  szolgálhattak 
–  a  beültetett  őssejtekből kialakuló új 
immunsejtek  tüntethették  el  végleg, 
vírusmentessé  téve  a  betegeket.  (Ezt 
a  reakciót  illetik  a  szakemberek  graft 
versus host névvel, miszerint az újonnan 
termelődő  immunsejtek  a  beteg  saját 
sejtjeit  kezdik  idegennek  tekinteni, 
majd elpusztítani.) 
A bostoni betegek esetében mind-

ezek  ellenére  sem  állítható  teljes 
biztonsággal,  hogy  meggyógyul-
tak. A HIV-vírus ugyanis  több he-
lyen  –  a  bélcsatornában  vagy  akár 
az  agyban  is  –  elrejtőzhet,  és  éve-
kig  inaktív  maradhat.  Az  eljárás 
komoly  korlátja  továbbá,  hogy  az 
őssejt-átültetés kockázatos volta mi-
att  ez  sosem  lesz  egy  széles  körben 
is  alkalmazható  módszer.  Ennek 
ellenére  fontos  eredményekről  van 
szó, hiszen ahogy Christine Durand, 
a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem 
transzplantáció-specialistája mondta 
a  Nature  hírportáljának,  „minden 
lépés számít, és ezekből az esetekből na-
gyon sokat tanulunk”.
Források: http://www.ias2013.org/, http://www.
nature.com/news/stem-cell-transplants-may-
purge-hiv-1.13297
h t tp : / /www.ne jm.o rg /do i / fu l l / 10 .1056 /
NEJMoa0802905

Timothy Henrich,  

a bostoni Brigham and 

Women’s Kórház HIV- 

specialistája

A bostoni Brigham and Women’s Kórház



E
LS

V
 K

É
Z

B
V

L
A T

UD
OM

ÁN
Y 

ÚJ
 E

RE
DM

ÉN
YE

I  

ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2013/37  1157

szívesen beajánlom magukat”. S ami-
kor becsöngetnek hónuk alatt a mű- hónuk alatt a mű-alatt a mű-
veiket  rejtő mappával  – Ámos  nap-
lójában  olvashatjuk  –,  Chagall  ked-
vezően  értékeli  képeiket,  maradásra 
bíztatja  őket,  hozzák  majd  el,  mu-
tassák meg újabb képeiket. (Azt csak 
zárójelben említem meg, hogy Anna 
Margit  visszaemlékezése  szerint  ő  a 
gáláns Chagall kézcsókjától vált igazi 
művésszé.) A  párizsi  találkozás  igaz, 
ám Ámosnak már korábban, itthon is 
fontos volt Chagall. Hogy mikor vet-
te kezébe a Múlt és jövő 1928. januári 
számát s olvasott abban a zsidó-orosz-
francia  művészről,  nem  tudjuk.  De 
látta-olvasta, hiszen a Chagallról gon-
dolkodom  című  akvarellen  élethűen 

köszön  vissza  a  folyóiratban  közölt 
„sztárfotó”.  Aztán  néhány  hónap 
után a saját és Bedő Rudolf műgyűjtő 
támogatásából való pénzük elfogyott, 
és az egyre erősödő háborús hangulat 
miatt is hazatértek.
Nos, e találkozás az egyik ok kette-

jük közös kiállítására. A másik, hogy 
Ámost  nemritkán  s  nem  ok  nélkül 
nevezik  magyar  Chagallnak.  Az 
álomképes,  a  kicsit  szürrealista  lá-
tásmód mindkét művészre jellemző. 
Chagall líraibb (igaz, ő védettebben 
élte  meg  a  II.  világháború  poklát), 
míg Ámos  sokkal  drámaibban dol-
gozta  fel  ezt  az  időszakot,  amely 
számára az üldözést, a koncentrációs 
tábort, a halált jelentette.  A harma-
dik közös vonás pedig, hogy mind-
ketten  fontosnak  tartották  zsidósá-
guk gyökereit. Ámosnál Nagykálló, 
Chagallnál  Vityebszk  a  gyakran 
visszatérő emlék.      

 Hol azelWtt az angyal 
állt...

Marc Chagall és Ámos Imre al-
kotásaiban  gyönyörködhetünk 
szeptember  12-től  a  Magyar 
Nemzeti Galériában. 
– Hogy sikerült megszerez-

ni a Chagall-anyagot? – kérdeztem 
Kolozsváry Marianna művészettör-
ténészt, a kiállítás rendezőjét. 
– Varga Csaba nemzetközi koordiná-
tor  segítségével  nyílt  lehetőség  arra, 
hogy  a  párizsi  Musée  du  Luxem-
bourgban júniusban záródó hatalmas 
Chagall-kiállítás (300 000 látogatója 
volt)  egy  részét  megkapjuk.  Egyéb-
ként  az  anyagot  a  francia  kollégák 

segítségével  más  Chagall-képekkel 
is kiegészítettük. Aztán jött az ötlet, 
hogy ha már Chagall  itt  lesz, akkor 
művészetét  helyezzük  egyfajta  ma-
gyar  kontextusba.  Vagyis  ugyanak-
kor Ámos Imre művészete is jelenjen 
meg nemzetközi összefüggésben.  
– Mi köti össze Chagall és Ámos 

művészetét?  
– Párizs mindig  is  a magyar művé-
szek Mekkája volt. Munkácsy, Rippl-
Rónai, Ady, József Attila – soroljam 
még? Kihasználva  a Párizsi Világki-
állítás alkalmával kínált utazási ked-
vezményeket Ámos  Imre  is  fölkere-
kedett  feleségével,  Anna  Margittal 
együtt. Nos, legendáriumunk szerint 
itt kezdődik e kettős kiállítás történe-
te. Amikor 1937 októberében a fran-
cia fővárosba megérkező fiatal párról 
szállásadójuk megtudja, hogy művé-
szek,  örömmel  fitogtatja  tájékozott-
ságát:  „Lakik  a  közelben  egy  festő, 
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– Együtt? Egymás mellett látjuk a 
képeket? 
–  Nem.  Külön-külön.  Chagallnál 
követjük  a  párizsi  kiállítás  időrendi 
beosztását.  Elsőként  bemutatjuk  az 
oroszországi időket, az I. világhábo-
rú körül keletkezett korai alkotásait. 
Ezt követik az emigráció párizsi ké-
pei,  amelyek  közt  külön  teret  kap-
nak  könyvillusztrációi.  Aztán  újabb 
menekülés, a II. világháború borzal-ilágháború borzal-
mai  elől  Spanyolországon  és  Portu-
gálián át Amerikába. Ezen képekből 
áll a harmadik csoport. A negyediket 
pedig a választott hazájába, Francia-
országba  való  visszatérést  követően 
élete végéig keletkezett  alkotásai  te-
szik ki.   Ámosnál nem a kronológia 
szerint haladunk, hisz az ő 37 éve nem 
állítható párhuzamba a 98 évet meg-
élt  Chagalléval.  Művészetének  csak 
1937-től,  példaképével  való  találko-
zásától  haláláig,  1944-ig  tartó  részét 
mutatjuk be, már csak azért is, mert 
a nyilvánvaló chagalli  és más felsza-
badító hatások okán  innentől volná-
nak egymás mellé állíthatók a képek. 
Például  az  addig  viszonylag  statikus 
alakok a találkozást követően sokkal 
oldottabbakká válnak. Anna Margit 
szerint  Ámos  vonalai  megmozdul-
nak. Így tehát az első szekcióba Ámos 
Önarcképei  kerültek.  A  másodikba 
a  kettős  portrék  Mi ketten  címmel.
(Mindkét  művésznél  nagy  szerepet 
játszott a társ.) Külön csoportot alkot-
nak a Párizsban, illetve a közvetlenül 
az azt követő időszakban készült ké-
pek. Az Álomképek vagy lélekképekben 
azok  az  alkotások  láthatók,  amelye-
ken –  a mindkét művészre  jellemző 
–  kicsit  szürreális  repülő  angyalok, 
szálldosó  figurák  jelennek meg. Vé-
gül  pedig  az  Apokalipszisban,  ahogy 
Ámos  művészetében  visszatükröző-
dik az egész világégés borzalma. 
– Összesen hány kép látható? 
– Chagalltól hatvanöt, közte egy na-
gyon korai önarckép, az ugyancsak 
korai Bella és Ida, a Vörös ló, a Kakas-
háton és a kiállítás egyik szenzációja, 
a  hatvanas  években  festett  Életem 
című alkotás, amelyben megpróbálja 
összefoglalni  művészetét,  életét.  A 
hatalmas  kép  még  sohasem  hagy-
ta  el  Franciaországot,  mi  vagyunk 
első  külföldi  „föllépése”. Ki  is  kel-
lett bontanunk a Galéria falát, hogy 
beférjen, bemutatkozhasson. Ámos 
Imrétől  negyvenöt  képet  láthat 
majd a közönség.  

HAY ANDRÁS

Marc Chagall: A tánc (részlet) Ámos Imre: A festQ
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A Majna melletti Frankfurt 
messze földön híres Földtani 
Intézetében 1912. január hato-

dikán  este  hét  órára  érdekes  előadást 
hirdettek meg, miszerint a Grazi Egye-
tem 32 éves meteorológiaprofesszora, bi-
zonyos Alfred Lothar Wegener fog érte-
kezni  a  kontinensek  keletkezéséről. 
Wegenert (1880–1930) jól ismerték sa-
ját tudománya művelői körében, a fel-
hőfizika területén, de ismeretlen volt a 
geológia  tudománya  területén,  és  a 
geológusok nem vették jónéven, hogy 
az  ő  területükre  tévedt  mint  amatőr 
kutató.
Az intézet előcsarnokában egy 17 mé-

teres Tyrannosaurus rex  csontváza  fo-
gadta a látogatókat, alatta eltörpültek a 
gyülekező  emberek. Az  igazgató  né-
hány mondatos bevezetője után az elő-

A L F R E D  W E G E N E R ,  A  L E M E Z T E K TO N I K A  AT Y J A

A FELHPFIZIKUS 
ELMÉLETÉNEK 
MAI HOZADÉKA

Wegener fölismerése óta, miszerint a kontinensek vándorolnak, száz 

év telt el, s ma már elmélete iskolai tananyag. TételeibWl kiindulva 
napjaink éghajlatváltozása is árnyaltabban fogalmazható meg. 

adó megkapta a szót, beszélni kezdett, 
és közben a táblára krétával rajzolt.
Már első mondatai botrányt okoztak. 

Azzal kezdte ugyanis, hogy még a lai-
kusok  számára  is  feltűnő  az  a  tény, 
hogy a kontinensek egymással szem-
ben  levő partvonalai mennyire  illesz-
kednek egymáshoz. Ha kivágjuk őket 
a térképből és összecsúsztatjuk, egysé-
ges egészet alkotnak. Sőt, ha követke-
zetesen elvégezzük e műveleteket, ak-
kor azt látjuk, hogy egyetlen hatalmas 
őskontinensből  szakadt  szét  a  ma  is-
mert hat földrész. Ezt az őskontinenst 
rögtön el is nevezte Pangeának, amely 
szerinte úgy 200 millió  évvel  ezelőtt 
kezdett darabokra töredezni. A hall-
gatóság  soraiban  ekkor  már  gúnyos 
megjegyzések hangzottak el: „nevet-
séges”, „botrány” stb. 

Wegener felhívta a figyelmet arra, 
hogy a karbon időszak hatalmas kő-
széntelepei  csakis  a  trópusokon  ala-
kulhattak ki, mégis azt látjuk, hogy 
ettől jóval északabbra, Eurázsiában és 
Észak-Amerikában találhatók. Ez 
csak úgy lehetséges, ha az Egyenlítő 
vidékéről sodródtak egészen odáig – 
fejtette ki.

Mocorgó hallgatóság 

Újságírók is voltak a teremben, 
ezért tudjuk, hogy némelyek már 
ekkor felálltak és távoztak, a Porosz 
Tudományos Akadémia alelnöke 
pedig  tüntetően  hátrafordult,  és 
valakivel  hangosan,  zavaróan  cse-
vegni kezdett. 

Apósa és kutatótársa, a klimatológus 

Wladimir Köppen
Úton Grönlandra
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déli része, a Kongó folyótól délre, 
Ausztrália dél-nyugati vékony szegé-
lye, illetve a jóval északabbra levő In-
dia teljes egésze eljegesedett. Ebből is 
érzékelhető,  hogy  Indiának  időköz-
ben jóval északabbra kellett nyomul-
nia, de a többi kontinens is máshol le-
hetett, mint ahol ma van. Ha ugyan-
is ezeket a területeket összetoljuk, ak-
kor megkapjuk az akkori jégkorszak 
déli eljegesedésének szabályos körvo-
nalait, a mostani hektikus rajzolattal 
szemben. 
Az  előadás  végén  egyetlen  ember 

tapsolt, egy fiatalember, róla még ej-
tek szót. A Földtani Intézet igazgató-
ja  megköszönte  Wegener  előadását, 

de rögtön maliciózus megjegyzéseket 
is fűzött hozzá a vita előtt: „… néha 
bizony túlszaladt a tudományos realitá-
sok határain, … olyan tájakra tévedt, 
amelyek már a fantázia birodalmába tar-
toznak”, „…nagyszerű a képzelőere-
je…” stb.
Ezt követően Walter Gothan, az ős-

lénytan professzora emelkedett szó-
lásra,  és  megsemmisítő  bírálatot 
mondott az elhangzottakról. Felhív-
ta a figyelmet arra a veszélyre, ame-
lyet a laikusok illetéktelen behatolása 
jelent a különböző tudományágak te-
rületére. Szerinte az előadó teljesség-
gel  járatlan  a  geológia,  az  archeo-
zoológia és az archeobotanika terüle-
tén, a megalapozatlan előadás szerte-
len  fantáziára  épült  stb.  Majd 
hozzátette, hogy bár még messze van 
április  elseje,  de  nyilván  az  előadó 
csak áprilisi tréfának szánta előadását. 

Még jöttek olyan gúnyos megjegyzé-
sek  is,  mint  „túlvilági  geológia”, 
„kontinenscsúsztatási csodabogár” és 
hasonlók. Egy másik hozzászóló sze-
rint egy francia tudós, bizonyos Anto-
nio Snider  évtizedekkel  ezelőtt,  az 
1850-es években már előállt hasonló 
ötlettel. Alfred Wegener szegénységi 
bizonyítványához tartozik – támadta 
meg a fiatal tudóst –, hogy még a 
szakirodalom áttanulmányozására 
sem vett fáradtságot, mert akkor is-
merhette volna Snider ósdi, rég elfe-
ledett fantáziálását a kontinensek 
„csúszkálásáról”. 
Végül  egy  kevésbé  intoleráns  hall-

gató emelkedett szólásra, és feltette a 

nagyon  is  kézenfekvő  kérdést:  „Ha 
mindez igaz, magyarázza meg Wegener 
úr, hogy milyen erők mozgatják a konti-
nenseket?” Az előadó itt széttárta kar-
ját és elismerte, hogy nem tud a kér-
désre  válaszolni,  fogalma  sincs,  mi-
lyen erők tartják mozgásban a földré-
szeket. Ám hozzátette, hogy 
túlságosan  kevéssé  ismerjük  még  a 
Föld belsejét, az ott zajló folyamato-
kat, ezért csak későbbi kutatások tisz-
tázhatják megnyugtatóan a konti-
nensek vándorlásának okait, mecha-
nizmusát. Viszont hogy ez a mozgás 
létezik, abban ő egészen bizonyos to-
vábbra is, és felszólította a geológuso-
kat: keressék meg a kontinensek ván-
dorlásának okait, tárják föl a mecha-
nizmusát. 

Ekkor emelkedett szólásra az a fiatal-
ember,  aki  tüntetően megtapsolta  az 
előadást,  s  bemutatkozott:  Alexander 

Az  előadó  ekkor  olyan  részletekbe 
ment bele, mint Madagaszkár part-
vonala, amely tökéletesen illeszkedik 
a Mozambik-csatorna túloldalán Af-
rika partvonalának egy tőle délnyu-
gati  irányban  levő  részéhez.  Ám 
ugyanígy  megfigyelhető  –  vallotta 
–, hogy a Vörös-tenger két oldalán az 
Arab-félsziget és Afrika partvonala 
milyen jól egymásba ékelődik, vagyis 
ezek úgy távolodtak el hajdanán egy-
mástól, mint egy olló két szára, és az 
olló forgáspontja a Sínai-félszigetre 
esik. Az Indiai-félszigetről úgy véle-
kedett, hogy eredetileg Afrikához 
tartozott, onnan vált le, és jóval hosz-
szabb volt, mint ma. Az Antarktisz, 
Afrika, India, Dél-Amerika, vala-
mint Ausztrália ennek a Pangea nevű 
szuperkontinensnek a déli régióját al-
kotta egy összefüggő területként. Ezt 
a részt Wegener Gondwanának ke-
resztelte el előadásában.
Egyszer  csak  „Ezt a sületlenséget 

nem hallgatom tovább” felkiáltással az 
Akadémia  nagytekintélyű  alelnöke 
távozott  a  teremből,  de  Wegener 
nem zavartatta magát, folytatta elő-
adását. A Pangeát, az Össz-Földet a 
Panthalassza, vagyis az Össz-Óceán 
vette körül minden oldalról. Az észa-
ki szárazföld, Eurázsia, Észak-Ame-
rika és Grönland összefüggő együt-
tese a Laurázsia  nevet kapta  az  elő-
adásban. Majd tudósunk elővett egy, 
az előző esztendőben megjelent cik-
ket, amely azzal foglakozott, hogy 
Dél-Amerika és Afrika állat- és nö-
vényvilága sok rokon vonást mutat. 
Holott – érvelt tovább az írás részle-
teivel – áthidalhatatlan távolság vá-
lasztja el egymástól a két élővilágot. 
Sőt, a 200 millió évvel ezelőtti réte-
gekből  származó  kövületek  alapján 
még teljesen megegyezett a két kon-
tinens faunája és flórája.

Csúszkáló kontinensek
Mindehhez tudnunk kell, hogy 
Wegener esetében volt egy szerencsés 
körülmény:  menyasszonyának  édes-
apja, Wladimir Köppen professzor a 
klimatológiatörténet elismert tudó-
sának számított, és az ő révén az ifjú 
kutató is elmélyült ebben a diszciplí-
nában. Az eljegesedési periódusok 
vizsgálata szerint a jégtakarók elosz-
lása a kontinenseken furcsa rajzolatot 
alkot, például a déli féltekén Dél-
Amerika délkeleti része, Afrika egész 

Aki végére 

járt Wegener 

elméletének: 

Alexander du Toit

Wegener 

ábrasorozata 

a földrészek 

mozgásáról
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főként bazalt, a kontinentális litoszfé-
ra anyaga gránit. Az egyes lemezek 
elkülönülő,  merev  egységet  alkot-
nak, egy tömbben mozognak.
A lemezek között levő rések az óce-

ánokban találhatók, itt törekszik föl-
felé a forró, viszkózus köpeny anyaga 
(„magma”), és itt bukik az egyik le-
mez  a  másik  alá.  Ezt  nevezzük 
szubdukciónak. Ezeket a réseket a hí-
res Glomar Challenger-kutatóhajó fe-
dezte föl, majd pedig a szintén híres 
Alvin-búvárhajó filmezte, fényképezte 
le még az 1960-as, 70-es években. 
Kiderült,  hogy  a  felfelé  törő,  400 
Celsius-fokos forró kénes gáz-víz 
elegyben  élőlények  élnek,  éspedig 
nemcsak  mikroorganizmusok,  ha-
nem  sajátos,  több méterre megnövő 
csőférgek is. Ezeknek a lényeknek az 
energiatermelése független a Naptól.
Érdekes  képződmények  az  úgyne-

vezett forró pontok, ezek a stabil, nem 
elmozduló feláramlási helyek, ahol a 
forró köpeny anyaga feljut a felszínre, 
vulkáni láva formájában. Fölötte vi-
szont elmozdul a lemez, amelyen ki-
alakulnak  a  vulkáni  láncok,  mint 
például  Hawaiin.  A  feltörő  magma 
ugyanis újabb és újabb vulkáni kúpo-
kat képez a fölötte eltolódó lemezen, 
afféle sebhelyként.

Finom önszabályozás 
A Föld légkörében levő szén-dioxidot 
főként  a  mikroszkopikus  méretű 
mészvázas tengeri élőlények építik be 
szervezetükbe,  kalcium-karbonát 
formájában. Amikor elpusztulnak, 
lesüllyednek a tengerfenékre, s töme-
gesen üledéket alkotnak. A tengerfe-
nék elmozdul, ahogy a lemezek mo-
zognak, és a szubdukciós zónában az 
egyik lemez a másik alá bukik. Így 

hatalmas  tömegű,  bioló-
giai eredetű kalcium-kar-
bonát  merül  alá  a  forró 
köpenybe, ahonnan vul-
káni tevékenység révén a 
felszabadult  szén-dioxid 
újra  a  levegőbe kerül. Ez 
tehát egy körfolyamat, 
amely ragyogóan szabá-
lyozza a légkör szén-di-
oxid-tartalmát  0,036  tér-
fogatszázalék szinten. 
(Összehasonlításul: a Vé-
nuszon ez a szám 14 száza-
lék, vagyis négyszázezer-
szerese a földiének. Ezért 

du Toit geológushallgató Dél-Afriká-
ból, a Witwatersrandi Egyetemről. El-
mondta,  hogy  őt  megragadta  We-
gener  tanár úr  ragyogó,  logikus  elő-
adása, és ez lesz a jövőben az ő legfon-
tosabb kutatási területe. Később ezt az 
ígéretét be is tartotta, 1937-ben kiadta 
Vándorló világrészek című könyvét. Eb-
ben  hatalmas  geológiai,  őslénytani, 
geofizikai és glaciológiai ( jégkorszak-
tani) tényanyaggal támasztotta alá a 
kontinensvándorlás elméletét. Sajnos, 
Alfred Wegener nem érhette meg esz-
méi diadalát, 1930-ben egy grönlandi 
expedíció  során  meghalt,  mindössze 
50  évet  élt. Testét  a  Föld  legidősebb, 
hárommilliárd évesre becsült kőzetré-
tegébe mélyítették munkatársai, ma is 
ott nyugszik.

A lemeztektonika
Wegener fölismerése óta hatalmas 
utat tett meg a tudomány, és ma már 
minden iskolás gyermek számára 
nyilvánvaló  evidencia  a  lemeztek-
tonika. A Föld belsejében egy Hold 
nagyságú  folyékony  izzó mag van, 
amely a bolygó össztömegének egy-
harmadát teszi ki. E fölött található a 
még mindig nagyon viszkózus, forró 
köpeny, az össztömeg 67 százaléka, és 
ezen  úszik  a  szilárd  kéreg, amely 
mindössze a Föld tömegének 0,1–0,4 
százalékát teszi ki  (0,4% a kontinen-
sek alatti kéregrész, 0,1% az óceánok 
alatti kéregrész).

  A litoszféra (kőzetszféra) nem azo-
nos a kéreggel, tulajdonképpen a ké-
reg és az alatta levő legfelső köpeny-
rész együttese, tehát több, mint a szi-
lárd kéreg. Vastagsága átlagosan 100 
kilométer, ebből a kéreg 10–60 kilo-
méter,  a  többi  a  köpeny  felső  része. 
Az  óceánok  alatti  litoszféra  anyaga 

olyan erős a Vénuszon az üvegházha-
tás: a légkör hőmérséklete 400 Celsi-
us-fok.)
A szén-dioxid-tartalom növekedé-

sével – például az emberi tevékeny-
ség következményeként – fokozódik 
a  biológiai  aktivitás  is  az  óceánok-
ban, így a szaporodó mészvázas 
mikroorganizmusok több szén-di-
oxidot kötnek meg. Ennek a mecha-
nizmusnak a pontos feltárása, mate-
matikai modellezése egyre fontosab-
bá vált napjainkban. Ha megnyug-
tatóan  sikerül  a  végére  járni, 
valószínűleg véget érhet az a klíma-
változás-hisztéria, amely ennyire el-
uralkodott  az  emberi  civilizáción. 
(Bizonyított, hogy a legutóbbi évti-
zedben már nem nőtt a Föld átlag-
hőmérséklete.) A kaliforniai Caltech 
Egyetem tudósgárdája szerint boly-
gónk  összefüggő  geo-aero-bio rend-
szere sokkal finomabb önszabályo-
zásra képes, mint ahogy eddig felté-
teleztük, nem kell tehát apokaliptikus 
jóslatokkal riogatni ön ma gunkat.
Ugyanakkor  érvényesülnie  kell  a 

környezetgazdálkodás alapelvének: az 
előzetes  elővigyázatosságnak! Ez  azt 
jelenti, hogy akkor is csökkentenünk 
kell a káros anyagok kibocsátását, ha 
még nem vagyunk tisztában azok va-
lós hatásaival. A szén-dioxid, kén-di-
oxid  stb.  kibocsátását  kötelesek  va-
gyunk mérsékelni akkor is, ha meg-
nyugodhatunk egyszer: nincs akkora 
veszély, mint amekkorát a XX–XXI. 
század fordulóján még elképzeltünk.

GAZDAG LÁSZLÓ

Wegener jégmintát vesz

Utolsó – halálos – grönlandi expedícióján
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Mi az oka annak, hogy az an-
tibiotikumok sok esetben 
teljesen elvesztették gyó-

gyá  szati hatékonyságukat? A válasz 
egy egyszerű evolúciós alkalmazko-
dási folyamatban rejlik. Az antibio-
tikumnak  való  kitettség  egy  erős 
stressztényezőt  je-
lent a kórokozó 
mikroorganizmu -
sok (baktériumok, 
gombák, egyéb 
egysejtűek)  számára,  amit  természe-
tesen csökkenteni próbálnak. Ezt kü-
lönböző,  egyszerű  mechanizmusok 
segítségével érik el. A legtöbb esetben 
rendkívül  sikeresnek  bizonyulnak 
védekező mechanizmusok kiépítésé-
ben, aminek eredményeképpen ellen-
állóvá vagy más szóval rezisztenssé 
válnak az antibiotikummal szemben. 
Ettől kezde az adott antibiotikum el-
veszti hatékonyságát a kórokozó el-
len. Már Fleming is belátta 1946-ban, 
hogy valószínűleg nem létezik olyan 
terápiás szer, amellyel szemben a bak-
tériumok  megfelelő  körülmények 
között  ne  válnának  előbb-utóbb  el-
lenállóvá. Fontos megjegyezni azon-
ban, hogy a nagyon ellenálló, „szuper 
kórokozók” megjelenéséhez mi, em-
berek is nagymértékben hozzájárul-
tunk. Az antibiotikumok helytelen, 
mértéktelen és gyakran kontrollálat-
lan használata nemcsak a gyógyászat-
ban,  hanem  például  az  állattenyész-
tésben is jelentősen elősegítette az el-
lenálló kórokozók széles körben való 
elterjedését. A mikroorganizmusok a 
kialakított és „jól bejáratott” védeke-
ző mechanizmusaik révén alkalmaz-
kodtak  az  antibiotikumok  tömeges 
jelenlétéhez a környezetükben.

Az antibiotikumokkal szembeni re-

zisztencia  jelensége egy globális mé-
retű  egészségügyi  problémává  duz-
zadt és azzal fenyeget, hogy elveszít-
jük kontrollunkat a fertőző megbete-
gedések  felett.  Sürgetővé  vált  tehát 
olyan kiegészítő  terápiás  stratégiákat 
kidolgozni,  amellyekkel  csökkenteni 
lehetne az ellenálló baktériumtörzsek 
megjelenésének az esélyét, és ezáltal 
növelni  az  alkalmazott  antibiotiku-
mok hatékonyságát.

Stratégiák
Az antibiotikumok (elnevezésük alap-
ján „élet elleni” ágensek) olyan vegyü-
letek, amelyek a mikrobákban (bakté-
riumok,  gombák,  más  egysejtűek) 

olyan  specifikus  célpontokat  támad-
nak, amelyek a sejt életben maradása 
szempontjából létfontosságú folyama-
tokban  játszanak  szerepet.  Lehetnek 
természetes, más mikroorganizmusok 
által termelt vegyületek, mint például 
a Penicillium notatum penészgomba ál-
tal termelt penicillin, vagy pedig em-
ber által létrehozott félszintetikus 
vagy szintetikus származékok.
Az  antibiotikumok  több  érzékeny 

ponton  is  támadhatják  a  mikrobá-
kat,  jelentősen  beleavatkozva  azok 
normális  életműködéseibe.  Gátol-
hatják a DNS másolását és ezáltal 
sokszorozódását, ami lehetetlenné 
teszi a genetikai anyaguk tovább-

A N T I B I OT I K U M - R E Z I S Z T E N C I A  É S  A Z  OX I DAT Í V  S T R E S S Z

VÉDEKEZV MIKROBÁK
Az antibiotikum szóról legtöbbünknek ma már nem a „csodagyógyszer” kifejezés jut az eszébe, aho-

gyan felfedezésüket követWen nevezték Wket. Sokkal inkább azok a sajtóban is sokat emlegetett 
„szuper kórokozók”, amik látszólag könnyedén ellenállnak szinte minden gyógyászatban használt 

antibiotikumnak. Ezek a veszélyes kórokozók pedig a mi egészségünket fenyegetik világszerte. 
Statisztikai adatok szerint az Egyesült Államokban a Staphylococcus aureus baktérium egyik ellenálló 

„szuper” törzsének magasabb mortalitás tulajdonítható, mint a HIV-fertWzéseknek. 

A legfontosabb mechanizmusok, amelyek révén a mikrobák ellenállóképességet  fejlesztenek 

ki az antibiotikumokkal szemben

(ALLEN ÉS MTSAI., NATURE REVIEWS MICROBIOLOGY, 2010 NYOMÁN)

Az antibiotikum kipumpálása

Nehezen átjárható sejtfal

KülsQ membrán

Peptidoglikán-réteg

BelsQ membrán

Rezisztencia-mutáció

Az antibiotikum hatástalanítása
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stratégiával az antibiotikum okozta 
stressz mértékét próbálják minima-
lizálni.

Néhány éve a James Collins által 
vezetett  kutatócsoport  eredményei 
jelentősen  megváltoztatták  az  anti-
biotikumok  hatásmechanizmusairól 
alkotott képünket. Kiderült ugyan-
is, hogy az antibiotikumok egy je-
lentős csoportja, az ölő hatású anti-
biotikumok oxigén jelenlétében ha-
sonló módon fejtik ki hatásukat, 
függetlenül attól, hogy a sejt milyen 
specifikus életműködésébe avatkoz-
nak bele. Ez a közös jellemvonás az, 
hogy  a  baktériumsejtben  növelik  a 
káros  oxigéngyökök  mennyiségét, 
ami oxidatív stresszt idéz elő.
Oxigén  jelenlétében  minden  élő 

organizmusban (így a baktériumok-
ban  is)  a  légzés  melléktermékeként 
káros  oxigéngyökök  keletkeznek, 
amelyek hatástalanítására különböző 
enzimeket használnak a sejtek. Ha a 
veszélyes oxigéngyökök mennyisége 
meghalad egy bizonyos szintet, a sejt 
képtelen  hatástalanítani  ezeket.  Ezt 
az  állapotot  nevezzük  oxidatív 

adását  az  utódgenerációnak.  Tá-
madhatják a sejtet határoló és védel-
mi szerepet betöltő sejtfalukat, ami-
nek hatására védtelenné válnak a 
környezeti  behatásokkal  szemben. 
Számos  antibiotikum  pedig  a  sejt 
életműködései szempontjából nélkü-
lözhetetlen  molekulák,  a  fehérjék 
szintézisének különböző lépéseit gá-
tolja.  Attól  függően,  hogy  milyen 
mértékben avatkoznak bele a mik-
robák életműködésébe, az antibioti-
kumok  lehetnek  ölő  hatásúak  vagy 
osztódást  gátló  hatásúak. A  külön-
böző hatásmódok pontos megértése 
jelentős előrelépést jelenthet a rezisz-
tencia elleni küzdelemben.
A  mikrobák  az  örökítőanyaguk 

módosításán  keresztül  képesek  vé-
dekezési mechanizmusokat kiépíte-
ni, és ezáltal ellenállóvá válni az an-
tibiotikumok hatásaival szemben. 
A  legtöbb  esetben  két  típusú  utat 
használhatnak. Az egyik az, ami-
kor a túlélésüket bármilyen módon 
elősegítő,  számukra  jótékony hatá-
sú mutációkat halmoznak fel örökí-
tő anyagukban.  A másik  lehetséges 
út pedig a genetikai anyaguk kicse-
rélése egy másik, már rezisztens 
mikroorganizmussal. Jelen írás az 
első  jelenségre  fókuszál,  amikor  a 
kórokozók újonnan megjelenő mu-
tációk  révén  válnak  ellenállóvá  az 
antibiotikumokkal szemben.

A mikrobák legismertebb védeke-
zési  stratégiái  a  következők:  1)  az 
antibiotikum hatástalanítása (le-
bontása vagy  átalakítása)  különbö-
ző  enzimek  által,  2)  az  antibioti-
kum  célmolekulájának  módosítása 
olyan módon, hogy az antibioti-
kum nem képes hozzákapcsolódni, 
3) az antibiotikum sejtbe  jutásának 
meg aka dályozása  vagy  sejtből  való 
fokozott kipumpálása. Mindhárom 

stressznek.  Ekkor  a  káros  gyökök 
diszkrimináció  nélkül  támadják  a 
sejt  létfontosságú  molekuláit,  a 
DNS-t,  lipideket  és  fehérjéket,  ami 
végső  soron  a  sejt  halálához  vezet. 
Fény derült arra, hogy az antibioti-
kum  kapcsolódása  a  célmolekulájá-
hoz felgyorsítja a sejt légzését, ami-
nek eredményeként a szokásosnál 
több káros  oxigéngyök  termelődik. 
Ezt a sejt már képtelen hatástalaníta-
ni és oxidatív stressznek lesz kitéve.

ElWny a baktériumoknak
Az  ölő  hatású  antibiotikumok  által 
kiváltott oxidatív  stressznek két fő, 
a baktérium sorsa szempontjából el-
lentétes következményekkel járó ha-
tása lehet. Az egyik kézenfekvő ha-
tás a sejtölő hatás, azaz a keletkezett, 
mindennel  reakcióba  lépő  oxigén-
gyökök a legfontosabb sejtalkotókat 
károsítják, és ez a baktériumsejt ha-
lálához vezet. A másik hatás viszont 
a  mutációk  keletkezését  elősegítő 
hatás, amit a baktériumok előnyük-
re tudnak fordítani. Amikor a káros 
oxigéngyökök  közvetlenül  kapcso-
latba  lépnek  a  baktérium  örö-
kítőanyagával,  a  DNS-sel,  változá-
sokat  idéznek  elő  benne  és  ezáltal 
mutációk  keletkeznek.  A  véletlen-
szerűen keletkezett mutációk között 
előfordulhatnak  olyanok,  amelyek 
valamilyen módon elősegítik a bak-
térium túlélését, tehát előnyösek szá-
mára. Ilyen erős stresszkörülmények 
között igen magas szelekciós nyomás 
érvényesül. Ennek eredményeként a 
baktérium  túlélését  elősegítő mutá-
ciók gyorsan elterjednek a populáci-
óban és ellenálló törzsek megjelené-
séhez vezetnek. Számos, klinikumból 
is származó eredmény bizonyítja, 
hogy  az  antibiotikum-rezisztencia 
gyakran újonnan keletkezett mutá-
ciók  révén  alakul  ki  az  antibioti-
kum-kezelés során.
Felvetődik tehát a kérdés, hogy mi 

lehet a jó stratégia a rezisztencia el-
leni  küzdelemben?  Erősíteni  vagy 
gyengíteni az oxidatív stresszt? Ar-
ra alapozva, hogy az ölő hatású an-
tibiotikumok  káros  oxigéngyökök 
termelésével pusztítják el a baktéri-
umokat, számos munka az oxidatív 
stressz fokozását látja egy potenciá-
lis stratégiának az antibiotikum-ke-
zelés hatékonyságának javítására. 
Fontos viszont szem előtt tartani az 

Az ölQ hatású antibiotikumok által generált 
oxidatív stressz kettQs hatása

Laboratóriumi evolúciós kísérlet sematikus ábrája

Oxigéngyök- 
hatástalanítók

Antibiotikum

ÖlQ hatásOxidatív stressz

DNS-károsodás

Mutációk

Antibiotikum-rezisztencia
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oxidatív  stressz  kétélű  jellegét,  azt 
is,  hogy  mutáció-generáló  hatása 
révén „lehetőséget  ad”  a  baktériu-
moknak  védekező  stratégiákat  ki-
alakítani  és  ellenállóképességet  ki-
fejleszteni. 

Csökkenteni a stresszt
Csoportunk  kíváncsi  volt  arra, 
hogy ha csökkentjük az ölő hatású 
antibiotikumok által okozott oxi-
datív stressz mértékét a baktériu-
mokban, ez mennyire fogja meg-
változtatni az antibiotikumhoz való 
alkalmazkodási  képességüket.  Eh-
hez laboratóriumi körülmények kö-
zött vizsgáltuk a rezisztencia evolú-
cióját  Escherichia coli bélbaktériu-
mon. A mikroorganizmusok kiváló-
an  alkalmasak  különböző  evolúciós 
jelenségek közvetlen, laboratóriumi 
körülmények között történő tanul-
mányozására, mert  gyorsan  szapo-
rodnak, nagy a populációméretük, 
kis helyen és könnyen fenntartható-
ak.  Vizsgálható  például,  hogy  egy 
adott baktériumtörzs hogyan képes 
új környezeti feltételekhez (például 
különböző szénforrások hiányához, 
antibiotikumok  jelenlétéhez)  alkal-
mazkodni. Ez úgy valósítható meg, 
hogy  a  vizsgált  populáció  egy  kis 
részét a megfelelő körülmények kö-
zött napi szinten átvisszük friss táp-
oldatba  és  számos  generáció  után 
összehasonlítjuk a kiindulási (ősi) és 
az alkalmazkodott populációkat.
Kísérleteink során az E. coli bak-

térium több száz, párhuzamos po-
pulációjának  evolúcióját  vizsgál-
tuk egyidejűleg. Mindegyik popu-
lációt  magas  koncentrációjú  anti-
biotikummal  kezeltük.  Magas 
koncentrációjú antibiotikum jelen-
létében a populációméretük drasz-
tikusan  lecsökken és  csak  azok az 
egyedek  élik  túl  és képesek  elsza-
porodni,  amelyekben  ellenállóké-
pességet  biztosító  mutáció(k)  ala-
kulnak ki. Három, a baktérium 
különböző  életműködéseit  gátló 
antibiotikumot  teszteltünk. A  ká-
ros  oxigéngyökök  sejten  belüli 
mennyiségének  csökkentésére  egy 
olyan  vegyületet  alkalmaztunk, 
amely megköti és ezáltal hatástala-
nítja a káros oxigéngyököket. Ez a 
molekula (thiourea)  lecsökkenti az 
antibiotikumok által termelt káros 
oxigéngyökök mennyiségét  és  ez-
által a baktériumok szempontjából 
jótékony mutációk megjelenésének 
esélyét is.
Három  különböző  antibiotikum 

esetében is igazoltuk, hogy az anti-
biotikum által kiváltott oxidatív 
stressz minimalizálása  jelentősen  le-
csökkentette a rezisztens populációk 
megjelenésének gyakoriságát. Ered-
ményeink rávilágítanak arra, az oxi-
datív  stressz  fokozása  rövid  távon 
ugyan  erősítheti  az  antibiotikumok 
ölő hatását, hosszabb távon viszont a 
rezisztencia kialakulását segíti elő.

MÉHI ORSOLYA KATINKA

Laboratóriumi evolúciós kísérlet eredménye. Rezisztens baktériumpopulációk megjelenése 
antibiotikum-kezelés hatására magas (kontroll) és csökentett oxidatív stressz mellett.

Az éneklés megfiatalítja  
a patkányokat

A gégeizmok sorvadása miatt idős kor-
ban  patkányban,  emberben  egyaránt 
gyakran izomsorvadásra visszavezethe-
tő  hanggyengeség  (presbyphonia)  lép 
fel, csökken a képzett hang intenzitása, 
nehezebben megy a köhögés is. Kétség-
beesésre azonban nincs ok, mert némi 
tréninggel  megelőzhető,  javítható  az 
egészségromlás. 

A fiatal, egészséges gégében a hang-
szalagok két kinyílás között még tökéle-
tesen  összezárnak.  Időskori  hanggyen-
geség során azonban a hangszalagok 
már nem záródnak jól. Műtéti beavatko-
zással, injekciókkal ugyan újra elérhető a 
hangrés záródása, de idős korban ez nem 
mindenkinél  járható  út.  Tornázással 
azonban lassítható az öregedés, és termé-
szetesen a gégeizmok edzésére is van 
mód.  Aaron  Johnson,  a  Wisconsin 
Egye tem kutatója és munkatársai patká-
nyokon tesztelték le a gégetorna hatását, 
mivel e rágcsálók hangképzése hasonlít a 
miénkhez, és a gége elváltozásai laborál-
latokon közvetlenül is vizsgálhatók.
A  patkányok  ultrahangokkal  kom-

munikálnak,  amit  az  emberi  fül nem 
érzékel,  de  hangrögzítő  eszközök  és 
számítógépes  programok  segítségével 
ez a probléma könnyen orvosolható. A 
kísérletben  hím  patkányokat  használ-
tak.  Megismertették  őket  egy  vonzó 
nősténnyel,  amit  azután  kiemeltek  a 
ketrecükből.  A  vágyakozó  hímek 
hanggal  igyekeztek  visszacsalogatni  a 
nőstényt. Őt ugyan nem, de jutalomfa-
latot  kaptak  a  szerenádért.  A  patká-
nyok hamarosan megtanulták, hogy az 
evésért dalolni kell. Nyolc héttel később 
az  idős  patkányok  gégéje  ugyanolyan 
jól működött, mint a fiataloké, a hang-
intenzitásukban sem volt különbség. A 
kontroll, nem tréningezett idős patká-
nyok hangja viszont  időközben gyen-
gébb lett, amit a gégeizmok beidegző-
désének károsodása okozott. Az  idős-
kori hanggyengeség legjobb ellenszere 
tehát az éneklés – ami a gégeizmok fel-
frissítése mellett a hangulat javításával is 
hozzájárul a fiatalodáshoz.

KubiNyi ENiKŐ

ÉT-ETOLÓGIA
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van jobb, illetve rosszabb növényzet. 
Részben a hazai természetvédelem, 
részben pedig az egyre sűrűsödő eu-
rópai  uniós  kihívások  miatt  nőtt 
meg az igény arra, hogy legyen egy 
adatbázisunk.  Kiszámoltuk,  hogy 
200  millió  Ft  kell  hozzá,  és  azt 
mondtuk,  hogy  ennyi  pénze  sose 
lesz a botanikusoknak. 2001-ben ír-
ták  ki  a  Széchenyi-terv  kereteiben 
azt  a  nagy  tudományos  pályázatot, 
amibe  be  lehetett  tenni  egy  akkori 
viszonyok között  nagyon nagy  bo-
tanikai programot. A MÉTA, a Ma-
gyarország  Élőhelyeinek  Térképi 
Adatbázisa  a  nagy 
projekten  belül  az 
egyik  alprogram 
volt.
– Hogyan fordult a 
hagyományos öko-
lógiai tudás felé az 
érdeklődése? 
–  A  hagyományos 
ökológiai tudás kuta-
tása is a ’90-es évekre 
nyúlik vissza. Akko-
riban  Molnár  V.  Jó-
zsef  népfőiskolájára 
jártunk  feleségem-
mel, Biró Marianná-
val, aki szintén bota-
nikus.  Akkor  éltem 

át igazán, hogy a magyar kultúra mi-
lyen gazdag, de azt is észrevettem, 
hogy a magyar kultúrának az ökoló-
giai  vetülete  alulkutatott.  Ezért 
2003-ban elindítottuk a Táj és ember- 
csoportot  Bárándon.  Ekkoriban  Er-
délyben töltöttük a nyár végét a csalá-
dommal, merthogy parlagfű-allergi-
ás  vagyok. Olyan helyre – Erdélybe 
–  mentünk  nyaralni  két  kicsi  gyer-
mekkel, ahol nincsen parlagfű. Nya-
ralni mentünk, de azért az emberben 
csak nem áll meg a botanika, elkezd-
tem  ott  is  nézegetni  a  növényeket, 
mentünk legeltetni, kaszálni. Megle-

– Miért lett ökológus? 
– Édesapám erdőmérnök, ezért már 
kiskoromban  nagyon  sokat  jártam 
az erdőt. Általános iskolás koromban 
már  madarásztam,  gimnazista  ko-
romban elkezdtem növényeket hatá-
rozni. Sopronban laktunk, Csapody 
Pista bácsival kezdtük járni a soproni 
hegyeket,  a Magas Tátrát. Utána  a 
szegedi  József  Attila  Tudomány-
egyetemre  kerültem.  Sokáig  még 
vacilláltam, hogy inkább az ornito-
lógia  vagy  inkább  a  botanika  felé 
hajoljak, de az utóbbi győzött.
– Idén tavasszal Önt is Pro Natura- 
(magyarul „A Természetért”) díjjal 
tüntették ki. Milyen tevékenységért 
ítélték oda a díjat? 
– Két dologgal indokolták: egyrészt 
„a  hazai  botanika  és  vegetáció-fel-
mérés terén – IBOA, MÉTA – kifej-
tett több évtizedes kiemelkedő tevé-
kenységgel”,  illetve  „a  Hortobágy 
pásztorainak  növényismeretét  és 
ökológiai  tudását  megörökítő  írói 
munkásság elismeréseként”.
– Mit takar a MÉTA-program el-
nevezés?
–  Hazánk  aktuális  növényzetéről 
kevés,  térben  részletes  áttekintő 
munka  született  a  ’90-es  évekig. 
Akkoriban  nem  volt  szinte  semmi 
adat arról, hogy a táj melyik részén 

I N T E R J Ú  M O L N Á R  Z S O LT TA L
a

 h
é

t 
k
u

ta
tó

ja

A PÁSZTOROK TUDÁSA

Bár elsWre talán furcsán hangzik, de létezhet összefüggés 
olyan, általában egymástól távolinak gondolt tudomány-
ágak között, mint az ökológia, a botanika, a néprajz, a 
nyelvészet és az antropológia. Molnár Zsolt, a Magyar 
Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont (MTA ÖK) 
tudományos fWmunkatársa érdekes témákkal foglalkozik: 
növényzeti térképezéssel, a pásztorok hagyományos öko-

lógiai tudásával és tájtörténettel.

Kis József pásztor, természetvédelmi mérnök, aki a két tudás-

területet össze tudja kapcsolni (BAJOMI BÁLINT FELVÉTELE)
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egy Táj és ember  klubunk Keszthe-
lyen, és most indul egy Szegeden.
– Van ennek a tudásnak valamilyen 
gyakorlati alkalmazása? 
– A kutatásnak az a fő célja, hogy a 
magyar kultúrának az ökológiai ve-
tületét feltárjuk. De ez a tudás szinte 
közvetlenül  hasznosítható  a  vegetá-
ciótudományban  és  a  természetvé-
delemben is, merthogy a természet-
védelmi kezelés a táj korábbi haszná-
latára kell, hogy épüljön. A hagyo-
mányos ökológiai tudás azt mutatja, 
hogy  a  régiek milyen  tudás  alapján 
hozták  meg  tájhasználati  döntései-
ket, és ez segít abban, hogy a hagyo-
mányos  tájhasználati  módokat  job-

ban  megértsük,  és  hatékonyabban 
tudjuk adaptálni őket a XXI. száza-
di természetvédelmi kezelésben.
– Vida Gábor akadémikus szerint 
manapság a specialisták dominál-
nak a tudományban, pedig az át-
fogó, áttekintő tudással rendelke-
ző generalistákra is nagy szük-
ség van. Ön specialistának vagy 
generalistának gondolja magát?
– Nem könnyű a kérdés. Ha azt né-

zem, hogy a világban hányan kutat-
juk a táj és ember kapcsolatának nö-
vényzeti  részét  etnoökológiai  mód-
szerekkel,  akkor  specialista  vagyok, 
de ha  azt nézem, hogy  a  botanikai, 
néprajzi  kérdések  mellett  történeti, 
nyelvészeti,  antropológiai  kérdések-
kel is foglalkozunk, akkor generalista. 
A fontos szerintem, hogy az élet gya-
korlati kérdéseihez kellően széles látó-
körrel szóljon hozzá a kutató.

BAJOMI BÁLINT

hogy  szereti-e  a  jószág,  akkor  azt 
válaszolják, hogy „Hát hogyne sze-
retné, augusztusban ez a kedvence!”.
Kiderült  tehát,  hogy  sokféle  nö-

vényt  ismernek,  összesen  172  népi 
növénynevet, azaz növénytaxont ta-
láltunk  eddig  a Hortobágyon,  ami 
durván  250  növényfajt  fed  le.  A 
Hortobágyon 440, a pásztorok  szá-
mára  látható  növényfaj  van.  Ebből 
ők 250-et néven neveznek, ami nem 
egy rossz arány. És ha ráadásul bio-
masszában,  tömegességben  számol-
juk, hogy az előttük levő növényzeti 
tömegnek  hány  százalékára  tudnak 
nevet  mondani,  akkor  bőven  90% 
fölött  vagyunk.  Emellett  a  pászto-
rok  megkülönböztetnek 
élőhelyeket is – a hortobá-
gyi pusztát összesen 30-40 
féle  élőhelyre  osztják  fel. 
Háromfelé osztják a pusz-
tát:  vannak  a  szíkes  ré-
szek, ahol a növényzetnek 
a  növekedését  a  talaj  só-
tartalma  korlátozza,  van-
nak  az  ennél mélyebb  ré-
szek, amiket  tavasszal víz 
borít,  ezek  a  „laposok”, 
vagy „laposak”, és vannak 
a szíkes részből kiemelke-
dő  részek,  amiket  úgy 
hívnak, hogy „partos” ré-
szek. Nem folyópartra kell 
gondolni,  hanem  ezek 
egyszerűen  víz  által  nem 
borított  magasabb  térszínek,  ahol 
pont a  tippan  szokott uralkodni,  és 
ezek elsősorban a jó legelők. A „par-
tos”  részt  is  tovább  lehet  osztani:  a 
legjobbak  a  „telkes”  részek,  ahol 
egyáltalán nem szíkes a talaj. A „la-
posakon”  belül  megkülönböztetnek 
„zsombikosokat”,  vagy  mocsarat, 
fertőt. És a szíkeseken is vannak na-
gyon érdekes nevek, ugye azt ismer-
jük,  hogy  vakszík,  szíkfok,  de  van 
ilyen, hogy „szíkácsos” és „szíksavas 
szűz főd”.
– Van-e még valaki Önön kívül, aki 
ezt a témát kutatja? 
–  Egyrészt  vannak  elődeink,  Her-
mann  Ottó,  Andrásfalvy  Bertalan, 
Péntek János és Szabó T. Attila. Leg-
inkább ők a tanítómesterek. De sok 
hallgató  is  érdeklődik  ezen  téma 
iránt,  például  Babai  Dániel,  Varga 
Anna,  Ulicsni  Viktor,  Gellény 
Krisztina  és Molnár Krisztina. Van 

pődtünk, milyen  sokat  tudnak  ezek 
az  emberek  a  növényzetről,  vegetá-
ciódinamikáról.  Akkor  értettem 
meg, hogy valójában megvan az a tu-
dás, amit a hagyományőrző népfőis-
kolákban  hiányoltam,  csak  ennek  a 
kutatásához  ismerni  kell  azt  a  több 
száz  növényfajt,  amikről  kérdezzük 
az  embereket.  Rájöttünk,  hogy  az 
ökológusok,  zoológusok,  botaniku-
sok  feladata,  hogy  összegyűjtsék  a 
magyar  kultúrának  ezt  a  szeletét. 
2005-től  tudatosan  nekiálltunk  en-
nek, először Gyimesben Babai Dániel 
kollégámmal  a  kaszálók  és  fenyőer-
dők  kezeléséhez  kapcsolódó  hagyo-
mányos  ökológiai  tudást  dokumen-
táltuk.  2008-ban  pedig  Hoffmann 
Károllyal kezdtük el a hortobágyi ku-
tatásokat.  Ez  nagyon  érdekesen  in-
dult: akkoriban már húsz éve jártam a 
tiszántúli szíkes pusztákat.
– Mi a helyes írásmódja a „szík” 
kifejezésnek?
– Régen és ma is a Tiszántúlon hosz-
szú í-vel mondják, de aztán a talajta-
ni irodalomban eltűnt a hosszú í. Én 
ma is hosszú í-vel írom. Sőt azt is el-
értük, hogy a nyelvtani szabályzatba 
bekerüljön:  ma  már  hosszú  í-vel  is 
lehet  írni.  Minderről  írtam  is  az 
e-nyelv.hu  folyóiratba  botanikus-
ként egy cikket.
– Hogyan indult a hagyományos tu-
dásról szóló kutatása?
– Jártam a szíkes pusztákat, és ami-
kor találkoztam pásztorokkal, min-
dig  beszélgettem  velük.  Amikor 
megkérdeztem  néhány  növény  ne-
vét,  akkor  vagy  nem  tudták  őket, 
vagy olyan neveket mondtak, amik 
szerintem nem voltak jók. Például a 
veresnadrág  csenkeszre  azt  mond-
ták, hogy tippan. Aztán egyszer Ba-
bai Dániel talált a Magyar Nyelvőr-
ben  egy  cikket Tikos Béla  tollából, 
amiben sok hortobágyi népi növény-
név szerepelt. Valahonnan csak össze 
tudták  ezt  gyűjteni  –  gondoltam. 
Ezután  egy  pásztorral  kimentünk 
Ágota-pusztára, és néhány óra alatt 
hatvan-hetven  féle  növénynek  tud-
tam meg  a népi  nevét. Több dolog 
derült ki. Többek között, hogy ed-
dig  rosszul  kérdeztem.  Például  ha 
azt  kérdezem  tőlük  a  bárányparéj 
esetében, hogy mi ennek a neve, ak-
kor azt fogják mondani, hogy nem 
tudom. De  ha  azt  kérdezem  tőlük, 

Borjú születésénél segédkezik a pásztor 

(BAJOMI BÁLINT FELVÉTELE)
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szívlelendően  fogalmaz,  amikor  azt 
írja, hogy „az iskolában a gyermekek-
nek az egészséges életmóddal kapcsolatos 
ismeretekről éppúgy hallaniok kell, mint 
akármely tudomány alapvető tételeiről”.
Az  iskolák  egészségügye  a  XIX. 

században vált általános európai kér-
déssé. Magyarországra is hamar elju-
tott  a  téma:  Bene  Ferenc  1833-ben 
Elementa medicinae practicae  című 
munkájában szükséges és égető prob-
lémának nevezte a diákok egészség-
tan  oktatását,  Markusovszky  Lajos 
orvosi disszertációjának témája 1844-
ben az orvos, mint nevelő volt. Ebben 
határozottan  állást  foglalt  amellett, 
hogy a nevelés egyik fontos feladata 
az egészség fenntartása. Ezt  szerinte 
az egészséges életmódra való nevelés-
sel  és  az  iskolák  egészségügyének 
megszervezésével lehet elérni.

A  XIX.  század  második  felében, 
mikor  a  kolerajárvány  több  mint 
egymillió  lakos  halálát  okozta,  Fo-
dor  József,  a  század  kiemelkedő 
orvosegyénisége – ki esélyes volt az 
1901-ben  első  ízben  meghirdetett 
orvosi Nobel-díjra, ennek elnyerését 
csak hirtelen halála akadályozta meg 
–  1876-ban  az  európai  kontinensen 
elsőként javasolta az egészségtan kö-
telező  tantárgyként  való  oktatását. 
Trefort  Ágoston  kultuszminiszter 
nemcsak hogy elrendelte a tantárgy 
kötelező oktatását  az  elemi  iskolák-
tól  az  egyetemekig,  hanem  1882-
ben  kijelentette,  hogy  az  ország 
egészségi  állapotára  tekintettel  az 
oktatandó  tantárgyak  között  az 
egészségtan  a  legfontosabb.  1901 
márciusában váratlanul elhunyt Fo-
dor  József és még azon évben a ta-

ISKOLAI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS, 
EGÉSZSÉGTAN-OKTATÁS

ElkezdWdött az új tanév – a gyerekek újra há-
tukra veszik a nehéz iskolatáskát, és elin-

dulnak az oktatási intézményekbe, ahol 
mindenféle érdekes és hasznos tudás-

sal igyekeznek megtömni a fejüket. Az 
új köznevelési törvény szerint most 
már egészségügyi ismeretekkel is. 
De befér-e ezek közé a defibrillátor 
használata? És elégedettek-e ezzel 

az orvosok?

A z egészség megóvásával kap-
csolatos  ismeretek  oktatásá-
nak szükségességét egyes ki-

váló  pedagógusok,  mint  Apáczai 
Csere  János,  majd  Tessedik  Sámuel, 
már a XVIII. században felismerték. 
Mária Terézia 1777-ben kiadott Ratio 
Educationis: A tanuló ifjúság egészségé-
nek gondozása című fejezetében a ta-
nulók egészséges életmódra való ne-
velését az iskola feladatának tekintet-
te. Ebben az időszakban számos tan-
könyv tartalmazott egészségneveléssel 
foglalkozó fejezeteket.
Az első önálló magyar nyelvű egész-
ségtan tankönyv 1794-ben jelent meg 
Sopronban:  Egészséget tárgyazó 
katechismus a köznépnek és az Oskolába 
járó Gyermekeknek, Hogy tudhassák 
Egésségjetek betsülni és őrizni címmel. 
A szerző, Kis József orvos ma is meg-
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nulók  túlterheltségére  hivatkozva 
megszüntették az egészségtan-okta-
tást.  Az  elvesztett  világháború,  a 
Trianon  okozta  lelki  tragédia,  a 
többszázezres  menekülthullám  kö-
vetkeztében is szaporodó tuberkuló-
zis  hatására,  Johan  Béla  javaslatára 
1928-ban  gróf  Klebelsberg  Kuno 
kultuszminiszter  ismét  kötelezővé 
tette ezen tárgy oktatását. Utasítás a 
középiskolák tantervéhez című rende-
letében írja: „Az egészségtant úgy kell 
tanítani, hogy végeredményben a tanuló 
átérezze saját ép egészséges szervezeté-
nek nagy egyéni, erkölcsi és nemzeti ér-
tékét, hogy megtanulja, miként kell az 
ártalmakat – melyek egészségét veszé-
lyeztetik – elkerülni, miként kell le-

gyengült szervezetét megedzeni, hogy a 
betegség minő nagy kihatással van reá, 
családjára, a Nemzetre, a társadalomra, 
a közvagyonra!”.
Arra való hivatkozással, hogy a ta-

nulók  túlterheltek, hasonlóan, mint 
1901-ben,  a  kötelező  tantárgyként 
való tanítást 1964-ben megint meg-
szüntették.
A Magyar  Egészségügyi  Társaság 

1993. évi megalakulása óta egyik ki-
emelkedő  feladatának  tekintette  az 
egészségtan, egészségnevelés tanítá-

sának elősegítését. 1994 
márciusában  az  akkori 
oktatási  miniszter  sze-
mélyesen  tett  ígéretet 
az  egészségtan  még 
azon  tanévben  történő 
bevezetésére,  az  egész-
ségtan  tankönyv  anya-
gi  támogatására.  Az 
akkori választások után 
azonban mégis kikerült 
a  Nemzeti  Alaptan-
tervből.
A következő  évtized-

ben ismételten írásban fordultunk a 
hivatalban  lévő  oktatási  miniszte-
rekhez.  Javaslatunkkal  az  egészség-
tan-oktatást  illetően  egyetértettek, 

de  nem  önálló  tan-
tárgyként,  hanem  kü-
lönböző,  elsősorban  a 
biológia,  a  testnevelés, 
az  osztályfőnöki  órák 
keretében.  A  közokta-
tási törvény módosítása 
alapján a 2004/2005-ös 
tanévtől az egészségne-
velés  kötelezővé  vált  a 
közoktatási  intézmé-
nyekben. A módosított 
törvény (2003. évi LXI. 
Tv.) környezeti nevelés-
re  és  egészségnevelésre 
vonatkozó  új  előíráso-
kat  is  tartalmazott:  az 
iskoláknak  ezzel  kap-
csolatosan  pedagógiai 
programot  kellett  ké-
szíteniük, a tanórák ke-
retében történő oktatás 
mellett  számos tanórán 
kívüli,  szakköri  vagy 
délutáni  foglalkozás, 
vagy egészségnap, vagy 
egészséghét  szervezése, 

faliújság,  plakát,  versenyek,  rajzpá-
lyázat stb. keretében.
Az előzőknél is jelentősebb előrelé-

pés történt a 2010-es évben, mikor is 
az egészségügy és oktatásügy közös 
vezetés  alatt  egy  minisztériumba 
szerveződött. Ez  a  szervezeti  forma 
úgy is értékelhető, hogy a két ágazat 
szorosabb  együttműködésének  szük-
ségességét is elismerték, s ez az egész-
ségtan-oktatás, illetve az egészségfej-
lesztés gyakorlati megvalósítása elő-
segítését is jelenti.

130 éve a higiéniai ismeretek elsajá-
títása  döntő  jelentőségű  volt  az 
egészség megőrzésében. Ma számos 
más, talán még nehezebben leküzd-
hető veszélyeztető tényező közt nö-
vekednek fel a gyermekek. Ezek el-
sősorban  a  lelki  egészség  ellen  hat-
nak,  ezért  a mai  egészségtan-okta-
tást és egészségfejlesztést olyan tágan 
kell  értelmeznünk,  hogy  abban  az 
egészséges  táplálkozás,  testmozgás 
és számos egészség-ismeret mellett 
a  lelki  egészség  befolyásolása  is 
szerepeljen  (így  a  társadalmi  nor-
mák betartása, az erkölcs és a val-
lás  kérdésköre  is,  ahogyan  erre 
Kopp  Mária  és  Skrabsky  Árpád 
életműve is felhív). 
A 2011 decemberében elfogadott 

új köznevelési törvény tartalmazza 
a teljes körű iskolai egészségfejlesz-
tés minden elemét, köztük a min-
dennapi  testnevelés  fokozatos  be-
vezetésének  kötelező  rendjét  is. 
Ezt  nagyra  értékeljük,  régi  orvosi 
elvárás  teljesült  általa.  Mindezek 
megvalósulását  azonban  segítenünk 
kell  a  továbbiakban  is,  hogy  a  leg-
több  egészségnyereséget  érhessük  el 
általuk.  Az  egészség-ismeretek  ok-
tatásában a legfontosabbnak tartjuk, 
hogy  a  tantestületekben  legyen  a 
tantárgyért egyénileg is felelős sze-
mély,  aki  irányítja,  segíti  az  iskola 
pedagógusait  a  különböző  tantár-
gyakban is történő egészségtan-ok-
tatásban és aki az újra bevezetendő 
önálló egészségtan tantárgyért is fe-
lel. Külön kiemelendő,  hogy  rend-
kívül szükséges lenne az elsősegély-
nyújtás  keretében  az  újraélesztés 
eszközeit,  a  defibrillátor  alkalma-
zását megtanítani. 

ANDRÁSOFSZKY BARNA

Mária Terézia
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A mikor 1545 nyarán Val la do-
lid ban meglátta a napvilágot, 
sorsa még fényes jövővel ke-

csegtetett. Nagyapja, V. Károly császár 
a fél világ fölött uralkodott, és ő volt 
az  elsőszülött  fia  a  17  éves  spanyol 
trónörökösnek,  Fü löp nek.  Ugyanak-
kor Carlos a Habsburgokra oly jellem-
ző „beltenyészet” hendikepjével indult 
az életnek. Nagyanyja, Johanna eszét 
vesztette  a  viszonzatlan  szerelemtől, 
szülei  pedig  unokatestvérek  voltak, 
ami genetikailag nagyban hozzájárul-
hatott feltűnő testi és lelki rendellenes-
ségeihez. Világra jötte után majd 1 óra 
telt el, mire Carlos felsírt. Az orvostu-
domány mai állása szerint már akkor 
végzetes oxigénhiány  léphetett föl az 
agyában. Ezt csak tetézte testéhez ké-
pest túl nagy koponyája, deformáló-
dott gerincoszlopa, lányosan vékony 
hangja  és kóros dadogása. Feljegyez-
ték róla, hogy sebesre harapta szoptató 
dajkái mellbimbóját. 

Don Carlos szellemi és társadalmi fej-
lődését az sem szolgálta, hogy félárván 
nőtt  fel.  Portugál  édesanyja  a  szülést 

D O N  C A R L O S  R E J T É LY E S  É L E T E  É S  H A L Á L A

KÜLVILÁGTÓL ELZÁRVA
Don Carlos, a XVI. században élt, 

tragikus sorsú spanyol trónörö-

kös azt követWen vált a szabad-
ság és az önkényuralom elleni 

lázadás szimbólumává, miután 

1787-ben kikerült a nyomdából 

Friedrich Schiller monumentális 

drámája. Ennek a menek a törté-
nelmi hitelessége azonban erW-
sen megkérdWjelezhetW. Ki volt 
valójában az a mediterrán vér-

mérséklete Habsburg-herceg, 
akinek 23 éves korában bekövet-

kezett haláláról mind a mai napig 

legendák keringenek? 

követően  valószínűleg  gyermekágyi 
lázban halt meg – más források szerint 
egy hatalmas görögdinnye behabzsolá-
sa okozta a végzetét –, apja pedig gya-
korlatilag állandóan külföldön tartóz-
kodott.  Így  szinte  semmiféle  kötődés 
nem alakult ki közöttük. Nem csoda, 
hogy  a  herceg  testileg  és  értelmileg 
visszamaradott, érzelmileg túlfűtött és 
elkényeztetett felnőtté vált. 

Véget nem érW dackorszak
Nevelői szerint a tanulást elhanyagolta, 
ugyanakkor dacos, irányíthatatlan jel-
lem volt. Ha nem kapta meg, amit kí-
vánt, a földre vetette magát, toporzé-
kolt és összekarmolta a saját arcát. 
Dührohamait sokszor szadista módon 
állatok és emberek kínzásában vezette 
le. Hurokkal fogott mezei nyulakat él-
ve húzatott nyársra és égetett meg, kis-
kutyákat herélt ki  saját kezűleg. Egy-
szer dühében leharapta egy kígyó fejét, 
máskor pedig apja istállójában két tucat 
lovat sebesített meg súlyosan. Ugyan-
akkor egyszer a kincstárnak kellett 

kárpótlást fizetnie egy nemesember-
nek, akinek a kislányát Carlos megkor-
bácsolta. Máskor csiz mát csináltatott 
magának, de nem volt elégedett a ci-
pész  munkájával,  ezért  megfőzette, 
majd megetette a mesterrel a jobb sors-
ra érdemes lábbelit. 
Mintha mindez nem lett volna elég, 

1560-ban a trónörökös maláriát ka-
pott,  amiből  valószínűleg  sosem 
gyógyult fel teljesen. Magas láza újból 
és újból kiújult, sokszor félrebeszélt. 
Két évvel később pedig súlyos baleset 
érte: leesett a lépcsőn, és úgy beverte a 
fejét, hogy sokáig félő volt, nem éli túl 
az esetet. Rövid időre a látását is elve-
szítette. Kora egyik legjobb orvosát, 
Andreas Vesaliust hívták el hozzá, aki 
aztán  sikeres  koponyalékelést  hajtott 
végre rajta. Udvari körök azonban ha-
tásosabbnak tartották azt a bizarr 
„gyógymódot”, melynek során egy éj-
szakára a beteg herceg mellé fektették 
a már száz éve halott, szentként tisztelt 
ferences szerzetes, Diego testvér mu-
mifikálódott holttestét. 
A trónörökös felépült ugyan, de visel-

Don Carlos
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helytartóként a  lázongó tar to mány-
ba.  Fülöp  kezdetben  hitegette,  de 
valójában esze ágában sem volt egy 
ilyen fontos posztot rábízni. Helyet-
te Alba hercegét küldte el Flandriá-
ba.  Carlos  őrjöngött,  és  mindenkit 
tőrrel fenyegetett. Talán ekkor hatá-
rozta  el  apja,  hogy  kizárja  a  trón-
öröklésből. 
A sértett herceg ekkor titokban szer-

vezkedni kezdett. 1567 augusztusában 
titkos felhívást intézett a spanyol alatt-
valókhoz,  hogy  pénzzel  támogassák 
egy hadsereg gyűjtését. Egyes feljegy-
zések szerint nagybátyja, Don Juan 
d’Austria  segítségével hajót akart  sze-
rezni, hogy Portugáliába vagy Itáliába 
hajózzon. Ő azonban értesítette Carlos 
tervéről az uralkodót. Egyes  források 
szerint a végsőkig elkeseredett ifjú ek-
kor még a felkelőkkel is felvette a kap-
csolatot, ami mindenképpen felségáru-
lásnak számított volna. Erre azonban 
nincs egyértelmű bizonyíték. 
Az  azonban  biztos,  hogy  annyira 

gyűlölte apját, hogy kezdte teljesen el-
veszíteni realitásérzékét. Szobájának aj-

tajára védőzárat  csináltatott, kivont 
karddal a kezében aludt, és készítte-
tett egy könyv alakú vasdobozt, 
amely alkalmas volt fegyvernek is, 
ha  az  életére  törnének.  A  legna-
gyobb hibát azonban akkor követte 
el, amikor gyóntatójának megval-
lotta, hogy Szent Antal napján meg-
öli a királyt. A jezsuita szerzetes per-
sze azonnal jelentette Fülöpnek. 

1568. január 11-én este apa és fia még 
békésen együtt vacsorázott a királyné-
nál. Később Don Carlos lefeküdt alud-
ni. Éjjel 11-kor a páncélba öltözött ki-
rály tanácsosai és fegyveresek kíséreté-
ben elindult a herceg  lakosztálya felé. 
Amikor rátörték az ajtót, a fiú álmából 
felriadva kiáltotta: „Meg akar ölni Fel-
séged?”  Biztosították  róla,  hogy  nem 
esik bántódása, de többé nem rendel-
kezhet saját sorsa felől. Elvették iratait 
és eltávolítottak minden eszközt, ami-
vel  árthatna  bárkinek.  Amint  Carlos 
meglátta,  hogy  kezdik  beszögezni  az 
ablakokat, térden állva kérte atyját, 
hogy ölje meg, különben önkezével vet 
véget az életének. Állítólag a kandalló 

kedése nem mutatott sok javulást. A 
nők iránt – a kínzásokat eltekintve – 
nem mutatott különösebb érdeklődést, 
sokan ezért impotenciát, vagy homo-
szexuális  hajlamot véltek a háttérben. 
Ám egy trónörökösnek egyik legfonto-
sabb  kötelessége  a  házasság.  Ezért  apja 
többször is kijelölte a leendő aráját, ám fia 
elmeállapotára hivatkozva folyton visz-
szalépett az elhatározásától, és csak halo-
gatta az esüvőket. Jellemző módon fiá-
nak két jegyesét is maga vette később fe-
leségül, ami könnyen hozzájárulhatott a 
köztük  egyre  inkább  elmérgesedő  vi-
szonyhoz. 
1564-ben – talán kárpótlásul az elma-

radt házasságokért – II. Fülöp kinevezte 
fiát az Államtanács elnökévé. Ám a 
nyughatatlan ifjú ott sem találta meg a 
helyét. Botrányos viselkedésével állandó-
an megzavarta az üléseket, és megaka-
dályozott minden határozathozatalt. 

Halálos ben
1566-ban kitört a Németalföldi sza-
badságharc,  és  Carlos  megpróbálta 
meggyőzni  apját,  hogy  őt  küldje 

Az apa, II. Fülöp spanyol király A fiatalon meghalt anya, Portugáliai Mária
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rosszul  lett  és  szünet  nélkül  hányt. 
Azt is feljegyezték, amikor jeges vi-
zet öntetett a márványpadlóra, és 
mezítláb  mászkált  rajta,  hogy  meg-
hűljön.  Ugyanebből  az  okból  havat 
hordatott  az  ágyába,  és  belefeküdt. 
Állítólag csak magas lázát akarta így 
csillapítani. 

Mindenesetre az önsanyargató 
élet módnak meglett az eredménye. 
Féléves rabság után a csontsoványra 
fogyott herceg halálos beteg
 lett. Utolsó napjaiban végre meg-

nyugodott. Megbánta bűneit, meg-
bocsátott ellenségeinek, majd fel-
vette az utolsó kenetet. Fülöp azon-
ban nem látogatta meg haldokló fi-
át. A herceg július 24-én éjfél után 
hirtelen felült az ágyában, és erőtle-
nül verte a mellkasát. Aztán vissza-
hanyatlott a párnájára, és egy sóhaj-
jal kilehelte a lelkét. 

   Az igazság nyomában
Don  Carlos  élete  és  halála  körül 
még ma is megoszlanak a vélemé-
nyek. Sokan úgy gondolják, na-
gyon is megérdemelte a sorsát. Sze-
rintük ez a zavarodott elméjű, sza-
dista ifjú felségárulást követett el 
azzal,  hogy  rokonszenvezett  az 
eretnekekkel, lázadókkal vette fel a 
kapcsolatot, és megpróbálta meg-
gyilkolni a királyt. 
Mások tragikus hőst látnak benne. 

Szerintük  a  herceg  kitűnő  képessé-
gű, vallási türelemmel megáldott fi-
atalember volt, aki ki akart egyezni 
az elnyomott németalföldiekkel. 

tüzébe akarta vetni magát, vagy szét-
loccsantani a falon saját koponyáját, de 
nem volt hozzá bátorsága. 
Másnap  Fülöp  közölte  fia  fogságba 

vetését, és bizottságot alakítottak az in-
tézkedés jogosságának igazolására. Ki-
mondták, hogy Don Carlos alkalmat-
lan az uralkodásra, és saját érdekében 
háziőrizetben  kell  leélnie  hátralévő 
éveit. Egy héttel később átszállították a 
Madrid közelében álló Arévalo-kastély 
toronyszobájába, amelynek csupán 
egyetlen ablaka volt, és azt is olyan sű-
rűn  berácsozták,  hogy  a  fény  alig 
szűrödött be rajta. 

A királyi parancs értelmében a fogoly 
nem hagyhatta el szobáját, és az őrzésé-
re rendelt őrökön, az orvoson, borbé-
lyon és az inasokon, valamint hat ne-
mesemberen, köztük Ruy Gómez de 
Silva  miniszteren  kívül  senkivel  sem 
érintkezhetett. Az urak közül felváltva 
egynek-egynek mindig a herceg szo-
bájában kellett aludnia, de beszélgetni-
ük nem volt szabad vele. Ráadásul egy 
Biblián  kívül  más  olvasmányt  nem 
tarthatott magánál. 
Jelentések  szerint  a  labilis  idegzetű 

herceg állapotán a magány és a sem-
mittevés még többet rontott. Min-
denáron el akarta pusztítani magát, 
ezért lenyelte a gyémántgyűrűjét, de 
az  néhány  nap  múlva  természetes 
úton  távozott  belőle. Néha  napokig 
nem vett magához ételt, máskor meg 
úgy falta be a négy fogolyból készült 
pástétomot,  hogy  levegőt  sem  vett 
közben. Mindezt több liternyi vízzel 
öntötte le. Nem csoda, hogy ilyenkor 

Ezért került  szembe az apjával  és az 
inkvizícióval, és ezért kellett meghal-
nia. Eszerint a verzió szerint valójá-
ban  gyilkosság  történt,  azaz  Fülöp 
megölette  saját  fiát.  Pierre  de 
Bourdeille  francia  történész  szerint 
megfojtották, mások mérgezésre 
gyanakodtak. Ezt a verziót támasztja 
alá a francia követ is, aki azt írta, 
hogy egy csésze húslevesben adták be 
Don Carlosnak a mérget. Ezen a vé-
leményen volt Antonio Pérez egykori 
államtitkár  is,  aki Fülöp  elől  szökött 
Franciaországba. Jacques Auguste de 
Thou francia történész szerint: „bizo-
nyos szereket használtak”. 

Jelenkori történészek szerint a 
valóság sokkal prózaibb. A testi 
rendellenességekkel világra jött, a 
szülői  szeretetet  nélkülözni  kényte-
len  herceg  rendkívüli  magaviselete 
érthető. Fontossága tudatában, de az 
érzelmek világában elveszve, rövid 
életében csak csapódott ide-oda. 
Minden bizonnyal nem komolyan 
akarta  atyja  halálát,  csak  a  figyel-
mét, a szeretetét akarta kivívni ma-
gának, ezért viselkedett meggondo-
latlanul. Ám azzal, hogy átlépett egy 
bizonyos  határt,  örökre  megpecsé-
telte saját sorsát. Siettetni sem kellett 
a halálát, hiszen lassanként saját ma-
gát emésztette el. 

HEGEDÜS PÉTER

A madridi Arévalo-kastély

Don Carlos
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Nyáron két, távoli országból érkezett fiatal gyakornokot látott 

vendégül lapunk: a Fülöp-szigetekrWl a statisztikus diplomával 
rendelkezW Leana Isabel Sarfati Vibalt és az Egyesült 

Államokban médiaismeretet tanuló Vivian Huangot. 

GYAKORNOKAINK 
SZEMÉVEL A Tudományos  Ismeretterjesztő Társulatnál 

önkéntes nyári munkát vállaló mindkét fia-
tal kiváló fotós. Vivian Huang fényképeit 
már láthatták Olvasóink (ÉT2013/35. szám) 
címlapon és belső illusztrációként: az Uránia 
Csillagvizsgáló Heyde távcsövének felújítá-
sát  örökítette meg képriportban. Ezúttal 
Leana Vibal felvételeiből adunk közre néhá-
nyat – pillanatképek egy filippino diáklány 
szemével.

B E S Z É L V  K É P E K
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A verseny célja: A matematikai tudományos ismeretek ter-
jesztése,  a matematika  népszerűsítése, matematika  tehet-
séggondozás. A matematika ismeretének és alkalmazásá-
nak hangsúlyozása a társadalomban, a gazdasági életben, az 
egyén személyes boldogulásában. Felkészíteni a tanulókat a 
matematika  tantárgyi  alapú  továbbtanulásra és  a későbbi 
pályaválasztásra. A tanulók problémamegoldó 
képességének, kreativitásának összehasonlítá-
sa 3-8. osztályosok körében, matematikai tu-
dás mérésének  lehetősége  objektív  eszközök 
segítségével. A sportszerű verseny és küzdelem 
népszerűsítése.

A verseny rendszere:  a verseny háromfordulós: 
helyi, megyei és országos szervezésű.
1. Helyi első fordulót az iskolák házi verseny 

keretében  szervezhetnek, melyet  öntevékeny 
módon, a korábbi évek tapasztalataira építve, 
a megyei forduló rendezőivel egyeztetve javas-
lunk lebonyolítani. A forduló feladatait a helyi 
tanárok  állítják  össze.  Helyi,  házi  verseny 
megszervezése nem feltétele a megyei/területi 
döntőn  való  részvételnek.  Időpontja:  2014. 
február hónap.
2. Megyei/területi döntő, melyeket a verseny 

helyi  szervezői helyben valósítanak meg. Az 
Egyesület versenyszervezési szándékát kérjük, 
hogy 2014. január 15-ig jelezze a titkarsag@
titnet.hu mail címen. A megyei döntő  lebo-
nyolításáról  a  szervezőkkel  (TIT  Egyesület, 
Alapítvány)  írásos megállapodást kötünk.
A megyei döntő időpontja: 2014. március 22. (szombat) dél-

előtt 10 óra, időtartama 5-8. osztályokban 90 perc, 3-4. osz-
tályokban 60 perc.
A megyei döntő nevezési díja Magyarországon egysége-

sen 1 200 Ft, melyet a verseny szervezője közvetlenül szed 
be a résztvevőktől és abból a helyi forduló lebonyolításának 

és az elkészült feladatok kijavításának költségeit fedezi. A 
helyi javítás után a versenyzők dolgozatát kérjük továbbíta-
ni a versenyközponthoz, ahol azok egy megadott pontszám 
felett újra javításra kerülnek.
3. Országos döntő, melyet a versenyközpont szervez Bu-

dapesten,  ahová évfolyamonként  a  legtöbb pontot  elért, 
legjobb  teljesítményt  nyújtó  versenyzőket 
hívjuk be.
A döntőn a versenyzőnek a részvétel ingye-

nes, kísérők számára önköltséges.
Időpontja: 2014. május 30-31. (péntek délután 

és  szombat  délelőtt)  két  feladat  fordulóval, 
melynek  eredményét  összesítve  alakul  ki  a 
végleges sorrend.
A  verseny  nyerteseit  tárgyjutalommal  és 

oklevéllel díjazzuk. A nyertes diákok felké-
szítő tanárai is elismerést kapnak.

Általános tudnivalók: a verseny egyik fordu-
lójában sem lehetséges elektronikus segédesz-
közök és külső segítség igénybevétele. 
A  versenyre  való  felkészülést  a  Tudomá-

nyos Ismeretterjesztő Társulat folyóirataiban 
– Élet és Tudomány hetilap, Természet Világa 
havilap – megjelenő írásai és honlapjai segí-
tik. A versenyről folyamatosan tájékoztatjuk 
az érdeklődőket a www.titkalmarlaszlomate
matikaverseny.hu portálon.
A XLIII. TIT Kalmár László Matematika 

Versennyel  kapcsolatban  további  információ 
kérhető  a  titkarsag@titnet.hu címen,  és  a 

1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16 szám alatt,  a 1431  Bu-
dapest, Pf. 176 postacímen,  illetve a  483-2540, 320-8900 
telefonszámokon. 
Eredményes versenyzést és sikeres lebonyolítást kívánunk!

PIRÓTH ESZTER

TIT Szövetségi Iroda igazgatója

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

FELHÍVÁS 2013/2014
A Tudományos IsmeretterjesztW Társulat a 2013/2014. tanévre is meghirdeti a TIT Kalmár László 
Matematika Versenyt. Ez sorrendben a negyvenharmadik verseny, mely Magyarország legrégebbi 

iskolai matematika versenye. 

A TIT Kalmár László 

Matematika Verseny 

védnöke Lovász László 

akadémikus. A Wolf-díjas 

matematikus lapunk múlt 

heti számában mondta a 

tehetséggondozásról: „Nem 

arról szól a matematika, 

hogy valaki számolni tudjon, 

hanem hogy gondolkodni.”

A harmadik osztályos feladatok megoldásai
1.  A fehér  cica  csak úgy mehet  egerészni, ha mindegyik 

másik cicán is van fehér szín. Rajta kívül 3 ilyen cica van: 
a szürke-fehér, a fehér-vörös és a szürke-fehér-vörös. Ez 1 
lehetőség a 4 megfelelő cica választására.

  Ugyanígy 1 lehetőség van, ha a szürke megy egerészni, és 
1, ha a vörös.

  Ha nem megy se a fehér, se a szürke, se a vörös, akkor 4 
cica marad, amelyeknek páronként van közös színe, így 
mehetnek együtt egerészni. Ez is 1 lehetőség.

  Összesen 4-féleképpen viheti el macska mama 4 kiscicá-
ját egerészni.

2. Bagoly és Nyuszi együtt 45 banánt evett,  így Mici-
mackónak  és Malackának  összesen  25 maradt. Ma-
lacka legalább egy banánt evett, így Micimackó leg-
feljebb 24-et. Micimackó ette a legtöbb banánt ezért 
Bagoly és Nyuszi is 24-nél kevesebbet kellett egyen. 
Mivel együtt 45 banánt ettek, ez csak úgy lehetséges, 
ha egyikük 23, a másik pedig 22 banánt evett. Ezért 
Micimackónak 23-nál több banánt kellett enni, tehát 

A LAPUNK ELVZV SZÁMÁBAN KÖZZÉTETT GYAKORLÓFELADATOK MEGOLDÁSAI
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csak 24-et ehetett. Így Malackának csak 1 banán jutott.
3. A szomszédos számjegyek eltérése 0; 1 vagy 2 lehet, így a 

9 mellett csak a 8 állhat, az 5 mellett csak a 6. A 6 mellett 
az 5 vagy a 8 és a 8 mellett a 9, a 8 vagy a 6. Ez alapján 
százasonként növekvő sorrendben a háromjegyű számok:
  568;
  688; 689;
  865; 868; 886; 889; 898;
  986; 988.

  Tehát 10-féle háromjegyű számot rakhatunk ki. A szá-
mokat  másképp  is  rendszerezhetjük,  a  lehetőségeket 
gráffal ábrázolhatjuk.

A negyedik osztályos feladatok megoldásai
1.  Az egyszerre célba ért két versenyző olyan, hogy összesen 

5-ször szerepelnek az állításokban, mert mindegyik állí-
tásban az  egyik versenyzőt helyesen mondták. Viszont 
ketten nem szerepelhetnek egy állításban, mert senki sem 
mondott két jó nevet.

  Számoljuk össze, ki hány állításban szerepel:
  András: 1; Bence: 2; Ferenc: 3; Csaba: 1; Ernő: 2 és Dénes: 1.
  Két szám összege csak úgy lehet 5, ha Ferenc mellé Ben-

cét vagy Ernőt választjuk. Ernő nem lehet a befutó Fe-
renccel, mert az (E) állításban együtt szerepelnek.

  Bence és Ferenc nem szerepelnek együtt egy állításban 
sem, így ők ketten értek be egyszerre.

  Megjegyzés: A fenti megoldást szemléltethetjük gráffal: 
pontokkal jelöljük a versenyzőket és összekötjük őket, ha 
egy állításban szerepelnek.

2. Ábrázoljuk egy szakasszal az egyik fán levő páviánok szá-
mát, és egy kétszer ekkora szakasszal a másik fán levőkét.

  Jelöljük, hogy az egyik fáról átugrik 4 pávián a másikra, 
ott akkor 4-gyel több lesz, és így a két fán ugyanannyi 
pávián lesz. Az ábráról látható, hogy az egyik fán erede-
tileg 4+4=8-cal több pávián volt, mint a másikon.

  Így a rövidebb szakasz 8 páviánnak felel meg.
  Tehát az egyik fán 8, a másikon 2 ∙ 8 = 16 pávián van, 

összesen 8+16=24 pávián van a fákon.
  Ellenőrzés: 16 – 4 = 12 és 8 + 4=12. 
  Válasz: Összesen 24 pávián játszadozik a fákon.
3.  7 lövés elegendő, mert 7 lövés esetén biztosan lesz 3 lövés 

egy  sorban,  ugyanis  3  sor  van,  ha 
mindbe csak 2 lövés esne, csak 6 lövés 
lehetne (skatulya elv).

  7 lövés szükséges is, mert ha csak 6 lö-
vés  esik  a  céltáblára,  még  lehetséges, 
hogy ne legyen 3 egy sorban, egy osz-

lopban vagy egy átlóban, ahogy az ábra mutatja.

Az ötödik osztályos feladatok megoldásai
1.  Először kiszámítjuk, hogy az iskola hány számjegyet vá-

sárolt.  138900  :  20  =  6945  számjegyet  vásároltak. Az 
egyjegyűek leírásához 9 számjegyre volt szükség, a két-
jegyűekhez 180, a háromjegyűekhez 2700 számjegy kel-
lett. A  többit  a  négyjegyűekhez  használtuk  fel.  6945-
(9+180+2700)=4056. A 4056  számjegy  1014 ajtó meg-
számozásához elegendő. Az első négyjegyű az 1000, az 
1014.  pedig  2013.  Tehát  az  utolsó  szekrény  sorszáma 
2013.

2. A XX. század utolsó  „vegyes” dátuma 1987. 6. 30. és a 
XXI. század első  „vegyes” dátuma 2013. 4. 5. A napok 
kiszámításánál figyelembe kell venni, hogy 1988, 1992, 
1996, 2000, 2004, 2008, 2012 szökőévek, tehát 1 nappal 
hosszabbak,  így  366  naposak.  1987-ben  van  még 
31+31+30+31+30+31=184 nap. A 7 szökőév 366 ∙ 7=2562 
nap. A nem szökőévek száma 18, ezért 365∙18=6570 nap. 
2013-ban hiányzik még 31+28+31+4=94 nap. Ez össze-
sen 9410 nap.

3.  Írjuk fel a feladatot szóbeli művelet helyett írásbeli mű-
velet formájában. Figyeljük, hogy az összegben milyen 
számjegy áll és hány darab. Az utolsó három helyi érté-
ken az összeadandókban 3 darab 5-ös és 3 darab 2-es sze-
repel. Tehát jelenleg így állunk: 

 
  

Már ennyiből látható, hogy z = 3. Folytassuk! Az összeg-
ben csak akkor lesz a következő számjegy 5-ös, ha az ösz-
szeadandókban az ezresek helyi értékén 3-as és 2-es sze-
repel. Tehát:   
 

Most azt kell biztosítanunk, hogy az összegben 3 darab 
8-as legyen. Így felettük 3 db 3-as és 3 db 5-ös áll.    
 

Máris látható a kettesek számából, hogy y = 4.   
Az összeg következő jegyei 2 db 7-es. Felette 5-ösöknek 
és 2-eseknek kell állni.  
Most már minden „ismeretlen”  értékét  tudjuk, mert 

5=x . A teljes művelet a következő:
 

  

Eredmény x = 5, y = 4, z = 3. Ellenőrzés után kiderül, 
hogy ez teljes egészében megfelel a feladat kívánalma-
inak.

A 6., 7., és 8. osztályosok előző számunkban közzétett felada-
tainak megoldását jövő héten közüljük.

777...

222...

555...

+

5777...

2222..

3555...

+

8885777...

5552222...

3333555...

+

775557788857

223335555522

552222233335

+

4

4
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Dénes

Bence

Ferenc

CsabaErnQ
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–Változott a véleménye az elmúlt 
negyed század során a vízlépcsővel 
kapcsolatban?
– A véleményem azóta semmit nem 
változott. Annak idején a VITUKI-
ban (ma Környezetvédelmi és Víz-
gazdálkodási Kutatóintézet) dolgoz-
tam, sokáig mi végeztük a szigetközi 
kutatásokat. Akkor is azt hangsú-
lyoztam, hogy nem vagyok vízlép-
cső-párti,  és  úgy  gondoltam,  hogy 
nekünk, biológusoknak fontos lenne 
olyan adatsorokkal előállni, amelyek-
kel a technokrata beállítottságú szak-
embereket meg  tudnánk győzni  ar-
ról, hogy ez a vízlépcső helytelen be-
avatkozás lenne. Huszonöt évvel ez-

N E G Y E D S Z Á Z A DA  Í R T U K  –  M A  U T Á N A J Á R U N K

DUN(N)A ALATT 
ALSZIK?

„A tisztítatlanul bevezetett szennyvizek és más emberi beavatkozások következtében a Dunának a 

vízminWsége romlik. S ha ezen nem változtatnánk az erWme építésétWl függetlenül is, további vízmi-
nWség-romlással kellene szembenéznünk.” – nyilatkozta lapunknak negyed századdal ezelWtt Hock 
Béla tudományos tanácsadó a BWs-Nagymarosi vízlépcsW-vita kapcsán (ÉT/1988/39.). A vízi erWme 
nem, számos szennyvíztisztító és a Duna-Rajna-Majna-csatorna azonban megépült azóta. A folyam 
jelenleg mérhetW állapotjelzW mutatóiról és biodiverzitásáról kérdeztük Csányi Béla biológust, a III. 

Duna-expedíció vezetWjét.

előtt  azonban  egy  ilyen  átfogó, 
nemzetközi expedíció megszervezé-
sére sem gazdasági, sem politikai 
akarat nem volt. Az osztrák és a né-
met szakaszt egyértelműen a vízlép-
csők tették tönkre, de gondoljunk a 
folyamszabályozások hatásaira is, en-
nek következtében számos olyan élő-
hely szűnt meg, amely alapvető jelen-
tőségű  a  folyam  életében.  A  szegé-
nyes halállományért az ívóhelyek el-
tűnése  okolható,  mivel  alig  néhány 
faj volt képes alkalmazkodni és a le-
csökkent élettérben is megmaradni.
– Milyen tendenciák rajzolódnak ki 
az 1988-ban elvégzett és a mostani 
vizsgálatok tükrében?

– Általában elmondható, hogy a 
vízminőség javul, de ha engem kér-
dez, a pontos szakmai válasz az, 
hogy egyelőre nem látunk semmifé-
le tendenciát. Mégpedig azért nem, 
mert annak idején teljesen más mód-
szerekkel és csak bizonyos szakaszo-
kon, lokális vizsgálatok történtek. 
Ilyen  széles  körű  kémiai,  fizikai, 
mikrobiológiai és zootaxonómiai 
elemzéseket korábban nem végez-
tünk, mint a Duna-expedíciók so-
rán. Fontos, hogy most nem a part 
egy pontján állunk és várjuk, hogy 
mi úszik el előttünk, hanem együtt- 
mozgunk a folyóval és a teljes hosz-
szát feltérképezzük. Jelenleg külön-
külön részletes adatsorokat veszünk 
fel a jobb és a bal parton, valamint a 
sodorvonalban. A 2001-ben és 
2007-ben elkészült jelentések az in-
terneten  elérhetők,  angol  nyelven 
bárki elolvashatja (http://www.
icpdr.org/jds/). Nem vagyok elége-
dett a jelenlegi helyzettel, de úgy általá-
ban a vízminőség nem rossz. Sokat se-
gítettek a megépült szennyvíztisztítók, 
ám ha most találunk egy új fajt, nem 
vonhatjuk le egyszerűen a következte-
tést, hogy jaj de jó, javul a vízminőség, 
mert lehet, hogy az épp egy invazív faj 
vagy valahogy időközben alkalmazko-
dott a romló körülményekhez. A III. 
Duna-expedíció során az egyik ki-
emelt feladatunk, hogy azonosítsuk a 
Duna vízgyűjtőjére jellemző specifikus 
szennyező anyagokat, például nehézfé-
meket, peszticideket, gyógyszerma-
radványokat.
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kell  kiegészíteni hasonlóan egyszerű, 
de modern eszközökkel és módszerek-
kel.

Használunk például mélyvízi kot-
rót, amellyel egy adott mederszel-
vény több pontján vehetünk mintát 
a mederanyagból, és ebben is keres-
hetünk  élőlényeket.  Találtunk  pél-
dául dunavirágot (Polymitarcis 
virgo) kavicságyban, hat méter mély 
vízben. Ezt eddig nem tudtuk, hogy 
ott is előfordulhat ez a tiszavirágnál 
jóval kisebb kérész. Régen nagyon 
sok volt belőle, aztán  szinte  teljesen 
eltűnt (most pedig újra nagy tömeg-
ben rajzik – a szerk.), ám nem tud-
juk, hogy ennek mi az oka.
– Mit lehet elmondani a budapesti 
szakaszról, él-e itt esetleg olyan állat 
vagy növény, amely kiemelt figyel-
met, védelmet érdemelne?
– Az Erzsébet híd és a Margit híd 
közötti Duna-szakasz szelvényeiben 
korábban  folyami  szitakötőlárvákat 
is fogtam, ami nagyon érdekes, 
azonban itt szisztematikus felmérés 
soha nem történt, mert a mederkot-
rás veszélyes a háborús aknák, bom-
bák és egyéb tűzszerészeti maradvá-
nyok miatt. Amire nagyon büszke 
vagyok, az a 2007-es Duna-expedí-
ció eredménye. Akkor a Theodoxus 
transversalist, egy, a magyar szakasz-
ról  már  teljesen  eltűnt  bödöncsigát 
sikerült találnunk a román–bolgár 
szakasz nagyon rövid részén, a me-
der közepén. Magyarországon nem 

egy fajt érdemes kiemelni, hanem 
azt a komplex, középszakasz jellegű 
dunai ökológiai rendszert, amely je-
len van. Erre a maga nemében pá-
ratlan, speciális élővilág jellemző, és 
az sehol máshol nem található meg. 
A folyamcsiga (Fagotia acicularis) és a 
rajzos csiga (Theodoxus danubialis) 
olyan  puhatestűek,  amelyek,  ha 
együtt  fordulnak  elő  a  tompa  fo-
lyamkagylóval (Unio crassus), akkor 
egy  szakember  egyből  tudja:  ez  a 
legszebb Dunai társulás, amely 
együtt létezik.
– Mit gondol, milyen lesz negyed-
század múlva a Duna?
– Ezt nagyon nehéz megmondani, 
mivel a jelenlegi állapot felmérése is 
csak most kezdődött el. Főleg az alsó 
szakaszra  jellemzők még  a  hajózás-
hoz  kapcsolható  szennyeződések. 
Ott nem minden kikötőben oldható 
meg  a  hajón  keletkező  szennyvíz 
megfelelő kezelése. Ez a probléma a 
jövőben  remélhetőleg  megszűnik. 
De van még tennivaló, és mindenek-
előtt  pénzre  van  szükség  a  hasonló 
alapkutatások finanszírozására. Rész-
ben, mert még nagyon kevés informá-
ciónk van a folyam kémiai és biológiai 
jellemzőiről, de azért  is, mert a most 
rögzített adatok szolgálnak referenciá-
ul ahhoz, hogy az idő múlásával egyre 
pontosabb és a valósághoz egyre köze-
lebbi képet alkothassunk a Duna öko-
lógiai állapotáról. 

KŐVÁGÓ ANGÉLA

– Milyen új módszerek állnak ehhez 
rendelkezésre?
– A hajó elején és végén van egy-
egy olyan műszer, amely nagytérfo-
gatú víz vizsgálatára alkalmas. A 
hajó elejében  lévő passzív mintave-
vő  néhány  száz  kilométeren  folya-
matos  működéssel  töményíti  be 
azokat a szerves anyagokat, ame-
lyek nagyon kis koncentrációban 
vannak jelen, de veszélyesek lehet-
nek. A minták nagy része európai 
hírű laboratóriumokba kerül, ame-
lyek felajánlották, hogy anyagi el-
lenszolgáltatás nélkül is analizálják 
a szennyeződéseket. A projekt teljes 
költsége egyébként körülbelül 2,5 
millió euró, de ennek nagy része 
természetbeni hozzájárulás.

Az expedíció során egyrészt a fel-
színi vizet vizsgáljuk, másrészt üle-
dékmintákat veszünk a folyó szel-
vényeiből, s ami a legérdekesebb, az 
a lebegőanyag kinyerése a folyó vi-
zéből. A hajó végében egy nagy tel-
jesítményű  centrifuga  5  köbméter 
vizet képes négy óra alatt átcentri-
fugálni, ilyen módon feldúsítja ezt 
a lebegő anyagot, ami tulajdonkép-
pen a színét adja a Duna vizének. 
Ez azért fontos, mert ehhez a lebe-
gő anyaghoz kötődik az összes kü-
lönlegesen veszélyes szerves szeny-
nyező  molekula.  Ezek  ismerete 
kulcsfontosságú ahhoz, hogy képet 
alkossunk a Duna állapotáról.

A kémiai vizsgálatok mellett bio-
lógiai vizsgálatot is végzünk. Van-
nak algológusok a fedélzeten, utaz-
nak velünk vízi gerinctelenek szak-
értői  és  van  egy  halas  csoport  is. 
Ők,  a  korábbi  vizsgálatokhoz  ha-
sonlóan, egyrészt vizsgálják a parti 
zóna élővilágát elektromos halásza-
ti módszerrel, nappal és éjszaka. 
Azonban új elem a korábbi expedí-
ciók repertoárjából hiányzó – a ma-
gyar kutatók által kifejlesztett – 
mélyvízi halászat. Korábban a mé-
lyebb vizek faunájáról, fajösszetéte-
léről semmilyen információnk nem 
volt. 
Az  előkerülő  halfajokat  most  re-

gisztráljuk, megmérjük a testmére-
tüket, súlyukat, aztán mennek visz-
sza a Dunába, kivéve azokat, ame-
lyekből  nehézfémeket  és  egyéb 
mikroszennyeződéseket  szeretnénk 
kimutatni.  Tehát  a  régóta  létező 
egyszerű,  hatékony  módszereket 

(A SZERZP FELVÉTELEI)
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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

Kövekben formált képek

Gaudí csodálatos templomát, a 
Sagrada Famíliát a világ egyik legtöb-
bet  látogatott műemlékének  tartják. 
Mindenkit lenyűgöz, mindenki meg-
csodálja, de különleges formáit és dí-
szítéseit kevesen érthetik meg. Talán 
azért, mert ehhez nagyon sok ismeret 
szükséges, a művet az alkotó gondol-
kodásával és törekvéseivel együtt kel-
lene  szemlélni, a XIX.  század végé-
nek sajátos katalán vallásosságával és 
társadalomtörténetével  együtt.  Ez 
nagy elmélyülést kíván. Ebben segít-
het  e  könyv,  amelynek  szerzője, Ar-
mand Puig i Tárrech, teológus Barcelo-
nában, mi több láthatóan éveket szen-
telt a templom történetének és jelké-
peinek tanulmányozására. A különös 
templom már nagyon régen épül, ta-
lán 2026-ra lesz kész, és valószínűleg 
másfél  évszázados  keletkezési  törté-
nelme miatt is különleges, a modern 
korban minden bizonnyal nincs más 
hasonló építmény.
Gaudí valósággal megszállottja volt 

e templomnak, egész életét rá áldozta, 
mindent  bele  akart  építeni,  amit  a 
Bibliából és a katolikus liturgiából ki-
olvasott. Misztikus  alkotásra  töreke-
dett,  a vallásos világkép eredettörté-
neti  jelentéseit  is ki akarta fejezni, és 
bele  akarta  építeni  az Új  Jeruzsálem 
képét, ahogyan ő ezt a János jelenései 
könyvből kiolvasta. Szándéka  szerint 
a természet és a paradicsomi állapotok 
is megjelentek, miközben a központi 
alak Jézus, de kiemelt helyet kap a tor-
nyok és az épületrészek között Mária 
és a tizenkét apostol, az egyházi taní-
tások fő koncepcióinak ábrázolása, az 
élő  világ  különös  szervessége  és  sok 
más  motívum  is,  amely  ma  Európa 
keresztény kultúrájának alapja. Gaudí 
a  városkép  meghatározó  elemévé 
akarta  tenni  az  égbe  szökő  épületet, 
gondoskodott  környezetéről  is.  A 
fény  érvényesülésének  rendelt  alá 
benne  mindent,  szokatlan  anyagok-
kal dolgozott, szinte minden építésze-
ti  elem  eltér  alkotásában  a  hasonló 
nagy templomok szerkezeti módjaitól 
és formáitól. Az oszlopok mint a fák 
törzsei  emelkednek  a magasba,  bur-
jánzó  ágakat, virágokat, gyümölcsö-
ket helyezett el különleges, de mindig 
értelemteljes helyeken.

Műve már a századfordulón is cso-
dálat és várakozás tárgya volt, sokan 
leírták  a  nagy  építész  gondolatait, 
amelyeket  az  építkezés  vagy  a  róla 
szóló  beszélgetések  során  mondott, 
ezek teli vannak utalásokkal, miszti-
kus  megjegyzésekkel.  Erre  példa  a 
könyv  hátlapján  is  idézett  mondat: 
„... szakrális, organikus és mesebeli álma 
a jövő temploma, amelyben  »az anyag 
tisztán,  a  maga  asztrális  görbületé-
ben  tárulkozik  majd  ki,  és  ekkor 
majd a világ végre megsejtheti a Pa-
radicsom alakzatát« (Gaudí)”. 
Az épületben minden a belépő lel-

kére  akar  hatni.  Különös,  hisz  az 
épületben minden jelent valamit, az 
altemplomtól  kezdve  az  oldalnézet 
képzelt  (de  bizonyos  elemek  között 
futó) összekötő vonalain át az utolsó 
ornamentikai apróságig. Vagy csillá-
rig. Az oldalnézet három képzelt vo-
nala  (alulról  felfelé  haladva)  Jézus 
Krisztus, a Szentlélek és az Atyaisten 
perspektíváit  fejezi  ki,  az  alaprajz 
hosszmetszetében  a  főhajóban  (a 
megvilágosodás  terében)  az  oltáron 
át a via ecclesiae halad (a főkapuhoz 
menet kívülről ez a via humanitatis 
formájában  található  meg,  míg  az 
oltár előtt a Születés homlokzatától a 
Passio  homlokzatáig  a  via  Christi 
keresztezi). E vonalak látványa hor-
dozza a nevek  sugallta  szimbolikát. 
A  templom  kívül  is  és  belül  is  teli 
van  szobrokkal,  kövekben  formált 
képekkel,  amelyek mind vonatkoz-
nak valamire a templom alapvető je-
lentéselemei között.

A  szerző  ezeket  tudományos  pon-
tossággal,  de  a  kívülről  szemlélő, 
majd a belépő és a különböző magas-
latokra eljutó néző – hívő – szemszö-
géből írja le. Mindent okadatol csak-
nem  négyszáz  lábjegyzetében,  és 
igyekszik  vázlatokkal  is  illusztrálni 
mondanivalóját.  Nagyon  szépek  a 
színes képek, amelyek a templom fő 
motívumait  mutatják  be,  gyakran 
olyan  közelről,  ahogyan  a  látogató 
nem tekintheti meg őket. Sok – érte-
lemszerűen fekete-fehér – kép van a 
könyvben  magáról  Gaudíról  és  kü-
lönféle  társadalmi  szerepléseiről,  ba-
rátai és az építkezést szemlélő egyházi 
személyiségek körében. Bármennyire 
érdekes és tanulságos a könyv, egyik 
kitűnő tulajdonsága, hogy a megnyi-
tott  értelmezési  kereteken  túl  nagy 
érdeklődést  vált  ki  az  olvasóban  a 
nagy mű további kontextuális keretei 
iránt. Szinte valami „werkfilm” kel-
lene  hozzá,  még  többet  szeretnénk 
megtudni  a  kor  katalán  világáról,  a 
templomépítés döntési folyamatainak 
és tervezési részleteinek történetéből, 
továbbá Gaudí sajátos szerepéről. Pél-
dául az kitűnik, hogy óriási szabadsá-
got kapott az építkezés során elgon-
dolt változtatások megvalósítására is. 
Mindezt a szerző csak érinti.
Ugyancsak izgalmas lehet megtud-

ni, miért húzódott el ennyire az épít-
kezés, és miért halad ma is ilyen las-
san  (miközben  Spanyolország  szinte 
fő jelképe lett, és a prosperitás évtize-
deiben az országnak hatalmas beru-
házásokra  futotta).  Szokatlan  dolog 
az is, hogyan kaphatott az építész egy 
középületben,  illetve  egyházi  épít-
ményben  ilyen  óriási,  meghatározó 
szerepet. De talán ezek más források-
ból  megismerhető  dolgok,  a  könyv 
ehhez  mindenesetre  további  tanul-
mányokra serkent.
A könyv kitűnően illik a kiadó Kép-

filozófiák  című  sorozatához,  ame-
lyekben főleg festészeti, képzőművé-
szeti  kérdésekkel  foglalkozó  kötetek 
jelennek  meg.  A  katalán  szerző  a 
templomot is mint látványt, képet és 
jelképek  erdejét  mutatja  be,  sajátos 
ikonográfiával  együtt.  (Gaudí és a 
Sagrada Família. Egy szimbólum értel-
mezése. 2013. Typotex, Budapest, 208 
oldal, 3900 forint)

BUDA BÉLA



Versenyképes gazdaság, kiemelkedW 
jólét: Svájc

Svájc Magyarország felénél is kisebb területű (41 ezer négyzet-
kilométer) közép-európai ország, melyből 25 ezer négyzetki-
lométert Földünk legszebb és legváltozatosabb magashegysé-
ge, az Alpok foglalja el. Ebből a sziklák, a hó és a jég miatt 10 
ezer  négyzetkilométer  művelésre  és  gazdálkodásra  teljesen 
alkalmatlan térszín. Az ország 8,1 millió fős népessége döntő-
en a termékeny medencékben és a folyóvölgyekben él. Nép-
sűrűsége 196 fő/négyzetkilométer, de az ország egyharma-
dán  tömörül  a  lakosság  80  százaléka,  ahol  a  népsűrűség 
igen magas, meghaladja az 500 főt. Svájc megteltnek lát-
szik, talán sok más mellett ez is egyik oka annak, hogy az 
ország az utóbbi időben jelentősen 
megszigorította  a  bevándorlók 
befogadását. Az itt  letelepedettek 
és leszármazottaik meghaladják a 
népesség 20 százalékát.
Európa Tibetje  egyúttal  a  konti-

nens fő vízválasztója is. Területéről 
indul az Inn a Dunán keresztül a Fe-
kete-tengerbe,  a Rajna  az Északi-
tengerbe, a Rh隈ne a Földközi-ten-
gerbe  és  a Ticino a Pó-folyón ke-
resztül az Adriai-tengerbe.
Svájc  megalakulásának  ideje 

1291.  augusztus  1-je,  amikor  há-
rom „őskanton”  szövetséget kötött  érdekeik védelmére. 
Innen  származik a  svájci  szövetség elnevezése: Esküszö-
vetség.
Az ország történetében fontos szerep jutott a reformá-

ciónak.  Az 1648-as vesztfáliai békében az európai álla-
mok  elismerték  Svájc  függetlenségét,  így  a  Habsburg 
Birodalomtól való elszakadást is. Alkotmányát 1848-ban 
fogadták el. Semlegessége miatt egyik világháborúban 
sem vett részt. Az ENSZ-nek csak 2002 óta tagja. Ma-
kacsul távol tartja magát az európai uniós tagságtól, mi-
közben külkereskedelmében  70-75  százalékkal  részese-
dik az Európai Unió. Svájc nem tagja az Európai Gazda-
sági Térségnek, de az Európai Közösséggel és a tagálla-
mokkal  kötött  szerződés  alapján  a  személyek  szabad 
mozgása vonatkozásában azonos jogállású. 
A Svájci Államszövetség 26 kantonból  (tartományból)  álló 

szövetségi köztársaság, amelynek erős hagyományai vannak a 
politikai és katonai semlegesség terén, ami számos nemzetközi 
szervezet székhelyévé tette. Az országban évszázadosak a de-
mokratikus  hagyományok.  A  kantonok  döntési  hatásköre 

igen széles. A kormányt és a törvényhozást nem a hata-
lom  gyakorlójaként,  hanem  a  közügyek működtetője-
ként határozzák meg.
Az országnak négy hivatalos nyelve van: a német, a francia, 

az olasz és az alig beszélt rétoromán. A lakosság 42 százaléka 
római katolikus, egyharmada protestáns, néhány százaléknyi 
az iszlámhoz és az ortodoxokhoz tartozók aránya.
A svájci gazdaság egyike Európa és a világ legfejlettebb és 

legstabilabb gazdaságának. Évek óta a világ legversenyképe-
sebb országaként van elkönyvelve. Svájc gazdaságából kiemel-
kedik az óragyártás, a gyógyszergyártás, a gépgyártás, az élel-
miszeripar (csokoládé, sajt), a textilipar és az orvosi műszerek 
előállítása. A svájci gazdaság sikerének egyik fontos eleme a 
kutatás, a fejlesztés és az innováció tevékenységeinek támoga-

tása, amelyre az ország GDP-jének 
3 százalékát fordítják. Bankrendsze-
re ma is jelentős jövedelmet hoz az 
országnak. A pénzmosás elleni vi-
lágméretű küzdelem kihat  a  svájci 
banktitokra  is,  mindez  azonban 
nem veszélyezteti a bankrendszer 
jövedelmezőségét.  Számottevő  be-
vétele  származik  az  idegenforga-
lomból. Leglátogatottabb vidékei a 
Genfi-tó  (Genf,  Lausanne, Vevey, 
Montreux) és az Alpok.
Hivatalos pénzneme a svájci frank, 

amit a vele szoros gazdasági szövet-
ségben lévő Liechtenstein is használ. Európa ma is egyik legna-
gyobb pénzügyi központja Zürich, az ország legnagyobb vá-
rosa.  Svájc pénzügyi helyzete a legstabilabbak egyike a vilá-
gon. Árszínvonala kb. 2,5-szerese a magyarországinak (jöve-
delemszintje 8-10-szerese), a fogyasztói árindex alig változik, 
az utóbbi négy évből kettőben nem infláció, hanem defláció 
(árcsökkenés) következett be. 2012-ben a GDP 1 százalékkal 
emelkedett, a munkanélküliségi ráta 3 százalékos volt, az ál-
lamadósság a GDP 35 százalékát érte el.
A svájci életszínvonal és  szociális biztonság példaértékű, 

de kiemelkedő az egészségügy fejlettsége és az ott élők élet-
minősége is. A tisztaság szeretetében, a környezet védelmé-
ben és a környezeti kultúrában verhetetlenek. A hulladék-
gyűjtést és a saját környezet rendben tartását a lakosság sze-
mélyes kötelességének érzi.
Svájc közúti és vasúti hálózata az egyik legfejlettebb a vi-

lágon. Alagutak, viaduktok, hidak, felüljárók, autópályák, 
fogaskerekű  vasutak,  mind-mind  svájci  igényességgel  és 
megbízhatósággal megépített és karbantartott műtárgyak. 

HAJNAL BÉLA
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Duna-expedíció

A III. Duna-expedíció budapesti 
programjának részeként 2013. au-

gusztus 27-én az MTA Ökológiai Ku-
tató Duna-kutató Intézet munkatársai 
a folyam élővilágával ismertették meg 
az érdeklődőket. Az Élet és Tudomány 
kérdésére Puky Miklós, az intézet tu-
dományos tanácsadója az invazív fajo-
kat említette az egyik legfontosabb 
megoldásra  váró  problémaként. Mint 
azt a szakember kiemelte: részben bete-

A pályaműveket a www.astra talent.
eu weboldalon keresztül lehet benyúj-
tani,  ahol  október  15-től  szavazni  is 
lehet rájuk. Az a hat gyermek, akik-
nek rajzaira a legtöbb szavazat érkezik, 
szintén díjazásban részesül.

„Ma már nehéz elképzelni akár csak 
egy napot is műholdak nélkül.  Ezek az 

ASTRA-pályázat 
gyerekeknek

A z iskolaév kezdetével párhuzamosan 
hirdették meg az ASTRA Tehetség 

versenyt, immár harmadik alkalommal. 
A  nemzetközi  gyer mekrajz versenyt  az 
idén a korábbinál több országban – Bul-
gáriában,  Csehországban,  Horvátor-
szágban, Magyarországon, Lengyelor-
szágban, Romániában, Szerbiában, 
Szlovákiában és Szlovéniában – rendezi 
meg a SES. A 8 és 15 év közötti gyerme-
kek rajzait várják azzal kapcsolatban, ho-
gyan  segítik  a  műholdak  az  emberek 
életét. Az ASTRA minden beküldött 
kép után 1 eurót adományoz az Orvo-
sok Határok Nélkül elnevezésű szerve-
zetnek, ezzel segítve az egészségügyi se-
gélyszervezet munkáját világszerte.
A  verseny  2013.  szeptember  2-től 

október 31-ig tart. A szakértői zsűri – 
idén ismét a Szlovák Nemzeti Galéria 
égisze alatt – 12 nyertest választ ki a 
rajzok beküldői közül, akik értékes dí-
jakat nyerhetnek. 

eszközök ugyanis nemcsak csúcsminőségű 
televíziós jelet közvetítenek, de hozzáférést 
biztosítanak az internethez és egyéb ada-
tokhoz akár olyan helyeken is, mint hajók 
vagy repülőgépek fedélzete. A műholdak 
teszik lehetővé a modern navigációt, és elen-
gedhetetlenek a meteorológia, a térképészet, 
a környezetvédelmi kutatás és általában a 
tudomány számára. Kíváncsian várjuk, 
milyen ötletesen oldják meg a gyerekek ezt 
a feladatot, mivel a korábbi évek tapaszta-
latai is azt mutatják, hogy valóságos kis re-
mekművekre számíthatunk” – jelentette 
ki Barbara Uzunowa-Drymer, a SES 
ASTRA Közép-Kelet-Európáért fele-
lős marketingvezetője.
Az elmúlt két évben meghirdetett ver-

senyeken ötszáz iskolából több mint ezer 
gyermek vett részt. Mivel az idén kilenc 
országban  rendezik meg  a  versenyt,  a 
korábbinál jóval több rajz várható.

„Az O  rvosok Határok Nélkül szervezet 
a rászorulókon, többek között az alultáp-
lált gyermekeken segít a világ több mint 
70 országában. Nagyon hálásak vagyunk 
a SES-nek a támogatásért, csakúgy, mint 

lepítések, részben az 1992-ben átadott 
Duna–Rajna–Majna-csatorna révén a 
Duna egyfajta „Mcosystem” –nek te-
kinthető. A  tudományos  szlengben  is 
új kifejezés az ökosystem (vagyis ökoló-
giai rendszer) és az egyik ismert gyors-
étterem-lánc  nevének  összevonásával 
keletkezett.

Ezzel a biológusok arra próbálnak 
utalni, hogy az  invazív fajok terjedé-
se eltünteti a regionális különbségeket, 
és  az  adott  helyre  jellemző,  őshonos, 
egyedi élővilág helyére egy, a globális 
kihívásokhoz  jobban  alkalmazkodó, 
de  fajösszetételében  kevésbé  színes 
rendszer kerül. A Dunából például egy 
rákpestis  nevű  parazita  gomba  szinte 
teljesen eltüntette a folyami rákot. Az 
így felszabadult „ökológiai niche”-t, 
vagyis  élőhelyet  az  Amerikából  be-
települt cifra rák  és  az  ázsiai  eredetű 
gyapjasollós rák  foglalta  el. Mivel  ezek 
sokkal hatékonyabban alkalmazkod-
nak a Duna jelenlegi hidromorfológiai 
viszonyaihoz,  a  folyami  ráknak  sem-
mi esélye nincs újra visszatérni eredeti 
életterébe.

A Duna-expedíció (Joint Danube 
Survey) kutatási projekt a Duna Védel-
mi Egyezmény Nemzetközi Bizottsága 

(ICPDR)  kezdeményezésére  valósult 
meg első ízben 2001-ben. Ezt hat éven-
te követik az újabb átfogó vizsgálatok, 
melynek során két kutatóhajó méri fel 
Európa leghosszabb folyójának állapo-
tát Regensburgtól a Duna-deltáig. A 
második expedíció adatait 2008-ban 
tették  közzé,  a  jelenlegi  vizsgálatok 
eredményei egy év múlva, 2014 nyará-
ra várhatók.

A legutóbbi jelentés megállapította, 
hogy a vízminőség javítására tett nem-
zetközi  erőfeszítések  hatására  érezhető 
javulás állt be a folyó állapotában, a víz-
tömeg mintegy  40  százaléka megfele-
lő  hidromorfológiai  besorolást  kapott. 
Egyharmadáról gondolják úgy a szak-
emberek – elsősorban a német és osztrák 
szakaszon –, hogy kiemelt figyelmet igé-

Bauer Izabella 

(Bonyhád)
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a gyerekeknek, akik kreatív rajzaikkal egy 
jó ügyet támogatnak” – mondta Pavel 
Gruber,  az Orvosok Határok Nélkül 
képviselője.

(www.astratalent.eu )

Hatalmas kanyon  
a jégpáncél alatt

Egy  nemzetközi  kutatócsoport,  fő-
ként  a  NASA  légi  radarfelvételei-

nek  feldolgozásával  hatalmas,  eddig 
ismeretlen kanyont fedezett fel a Grön-
landot borító jégkéreg alatt. Az ered-
ményről  a  kutatók  a Science-ben szá-
moltak be.

A legalább 750 kilométeres megaka-
nyon hosszában messze felülmúlja a 

coloradói Grand Canyont (446 kilomé-
ter), mélysége néhol a 800 métert is eléri. 
A kutatók szerint a hatalmas árokrend-
szer, amelyet egy hajdani folyam vájha-
tott ki még valamikor a Grönlandot ma 
beborító vastag jégkéreg létrejötte előtt, 
több millió éve alakulhatott ki.

„Vélhetnénk, hogy ma már a Föld 
minden zegét-zugát feltérképeztük és jól 
ismerjük – mondta Jonathan Bamber, 
a Bristoli Egyetem természetföldrajz-
professzora,  a  kutatócsoport  vezető-
je. – Mostani felfedezésünk is bizonyítja, 
hogy ez nem így van, s még most is léteznek 
ismeretlen területek bolygónkon.”
A kutatócsoport a NASA, valamint 

brit  és német kutatók  által  több  évti-

zeden át összegyűjtött légi radarfelvé-
teleinek  feldolgozásával  jutottak  el  a 
megakanyon felfedezéséig. Az adatok 
túlnyomó részét a NASA 2009 és 2012 
közötti IceBridge nevű programja szol-
gáltatta, amelynek egyik sokcsatornás 
radarberendezése a 2,5–3 kilométer 
vastag jégrétegen „átlátva” képes a jég-
páncél alatti sziklaágyat is letapogatni. 

Az adatok elemzése során fedezték 
fel  azt  az  összefüggő,  az  alapkőzetbe 
vágott kanyonrendszert,  amely nagy-

jából a sziget közepétől kiindulva a szi-
get északi csúcsánál fekvő Petermann-
gleccser fjordjáig húzódik.

A kutatók szerint a jégkéreg alatt hú-
zódó kanyon ma is fontos szerepet ját-
szik az olvadékvíz elvezetésében a sziget 
középpontjától az északi, óceáni part-
vidékig. Számos bizonyíték mutat arra 
is, hogy valaha, még a jégtakaró kiala-
kulása előtt (mintegy 4 millió éve), egy 
hatalmas folyó és a hozzá csatlakozó víz-
gyűjtőrendszer foglalta el ezt a területet.
A  kutatók  további  eredménye-

ket remélnek a NASA IceBridge-
programjától,  amely  az  újabb  tervek 
szerint 2014 márciusától folytatódik. 

(NASA)

nyel, mivel a lebetonozott, erőművekkel 
szabdalt  partok  erősen  lecsökkentik  az 
élővilág diverzitását. A halállományban 
kimutatható  a  vándorló  fajok  hiánya, 
azonban ami a növényeket illeti, jó hír, 
hogy megemelkedett klorofill-a érté-
keket mértek a középső, így a magyar 
szakaszon is, ami elegendő mennyiségű 
fitoplanktonra utal.
Mikrobiológiai szennyeződések szem-

pontjából a jelentés szerint Budapest 
az egyik kiemelt terület, azonban a 
csepeli szennyvíztisztító üzembe helye-
zése várhatóan e tekintetben is jelentős 
javulást  eredményez.  A  II.  Duna-ex-
pedíció 2008-as adatai szerint a kémiai 
szennyezőanyagok  közül  szinte  min-
den  vízmintában  kimutatható  di-(2-
etilhexil)-ftalát (DEHP). Az előírások-
nál magasabb koncentrációban találtak 
még egyebek között policiklikus aro-
más szénhidrogéneket és ónszennyező-
dést. A csernobili baleset következtében 
1988-ban még szintén sok helyütt jelen 
lévő cézium-137 mennyisége 2007-re a 
vizsgálatok  szerint  jelentős mértékben 
csökkent.

A jelentés megállapította, hogy a 
Dunából kifogott halak elfogyasztása 
nem jelent egészségügyi kockázatot, 
azonban  további  vizsgálatok  szüksé-
gesek egyes területeken a higanykon-
centráció meghatározására is.

K. A.

Lovász Ramóna 

(Bonyhád)

A jégpáncél alatti, egykori folyamrendszer  

rekonstruált képe (KÉPEK: NASA)

A Grönlandi jégpáncél alatti  

megakanyon (kék vonal) a sziget  

közepétQl az északi tengerpartig  
húzódik
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Afrikában  évente  mintegy 
30 000 elefántot mészá-
rolnak  le  az  orvvadászok. 

Az afrikai elefánt populációja az ezredfordulóig meg-
feleződött,  és  az  elefántok  száma  azóta  is  folyamato-
san csökken. Az ázsiai elefántok számát már csak alig 
33  000  példányra  becsülik. Mindez  a  faj  élőhelyeinek 
megszűnése  mellett  az  egyre  intenzívebb  orvvadászat 
következménye:  a  fegyveres  banditákból  álló  csapatok 
egész elefántcsordákat ölnek le, hogy levágják az állatok 
agyarait,  amelyekből  elefántcsont-ékszerek  és  dísztár-
gyak készülnek. Az elmúlt évtizedekben az illegális ele-
fántcsont-kereskedelem óriási méreteket öltött: becsült 

értéke évi 7 és 10 milliárd dollár között van. A  legna-
gyobb  kereslet Kelet-  és Délkelet-Ázsiában  van  erre  a 
sajátos alapanyagra, ahol hagyományosan közkedveltek 
a belőle készült tárgyak és ékszerek. 

A nemzetközi elefántcsont-kereskedelmet a Washing-
toni Egyezmény vagy más néven CITES  (Convention 
on International Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora) tagállamai tiltották be 1989-ben. Az-
óta az ENSZ is elismerte, hogy az elefántcsont keres-
kedelmével foglalkozó bűnhálózatok némelyike az ille-
gális kereskedelemből befolyó összeggel terrorista szer-
vezetekhez köthető afrikai csoportokat finanszíroz. Az 
orvvadászat  és  az  illegális  kereskedelem  legjelentősebb 
szereplői Thaiföld, Kína, Kenya, Malajzia, a Fülöp-szi-
getek, Uganda, Tanzánia és Vietnam. Mozambik leg-
nagyobb,  Tanzániával  közös  populációjából  az  elmúlt 
3 évben 2500 elefántot pusztítottak el. A világ  legna-
gyobb, szabályozatlan elefántcsont-kereskedelmi piaca 
pedig Thaiföld. Bár a jelenlegi thai szabályozás tiltja 
mind az afrikai, mind az Ázsiában vadon élő elefántok 
agyarának kereskedelmét, a háziasított thai elefántok 
agyarának országon belüli kereskedelme engedélyezett. 
Ezt  kihasználva  nagy mennyiségű, Afrikából  becsem-
pészett  elefántcsont  kerül  a  thai  belső  piacra,  immár 
„tisztára mosva”, mint  thai  háziasított  elefántagyar. A 
cél az, hogy jogszabály tiltsa be a háziasított thaiföldi 
elefántokból származó elefántcsonttal folytatott keres-
kedelmet is. Thaiföldön mindössze 2500 vadon élő ele-
fánt maradt.

(www.greenfo.hu)
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NEMZETKÖZI ELEFÁNTMÉSZÁRLÁS

ElWdeink feszerei

Egy nemzetközi kutatócsoport bizo-
nyítékot talált arra, hogy Európá-

ban élő elődeink már 7000 éve  is  is-
mertek és használtak bizonyos fűsze-
reket, amelyekkel ízletesebbé tették 
ételeiket. A kutatók ebből az időszak-
ból származó cseréptöredékekben ta-
lált, részben elszenesedett ételmarad-
ványok mikroelemzése nyomán jutot-
tak  erre  a  következtetésre.  A  Yorki 
Egyetem Hayley Saul  professzor  ve-
zette régészcsapata, dán német és spa-
nyol kollégákkal együttműködve hús-
ból és halból származó zsiradékoktól 
származó maradványokkal kevert ká-
nyazsombor (Alliaria petiolata) nyomait 
mutatták ki a főként a mai Németor-
szág és Dánia területén lévő lelőhelye-
ken feltárt edényekben. A legrégebbi 
közel 7000 éves volt, azaz a vadászó-
gyűjtögető életmódból a mezőgazda-
sági  tevékenységre való  átmenet  idő-
szakából származott.

A (hagymaszagú) kányazsombor Eu-
rópában és Ázsiában őshonos, friss növé-
nyi részeinek (főként zsenge leveleinek) 

mustárra  és  fokhagymára  emlékeztető 
aromája miatt  (mint  erre  latin  neve  is 
utal)  fűszerként  is  használatos  növény, 
amelynek, mint a legtöbb fűszernövény-
nek, enyhe gyógyhatásai is vannak.

Mint a kutatók arról a PlosOne-ban 
megjelent cikkükben beszámolnak, 
a cseréptöredékekben talált, részben 
elszenesedett  ételmaradványokat  már 
korábban  is  vizsgálták,  s  bennük  ke-
ményítőt mutattak ki, amely a növényi 
részekkel ellentétben jól tűri a hőkeze-
lést. Az új mikroelemzésben azonban 
a kutatóknak sikerült a maradványok-
ban  növényi  eredetű  kovaszemcsé-
ket (fitolitokat) is kimutatni, amelyek 
szintén jól tűrik a magas hőmérsékletet 
(főzést, sütést), és segítségükkel azono-
síthatók az ételhez adott friss növényi 

összetevők  (levelek,  virágok,  gyöke-
rek, magvak) is.

Mint azt Hayley Saul, a kutatócsoport 
vezetője  elmondta,  felfedezésük  cáfolja 
azt a korábban elterjedt hiedelmet, misze-
rint a neolitikumban élt, vadászó-gyűjtö-
gető életmódot folytató emberek  táplál-
kozásában csak az élelem tápértéke (azaz 
az abból nyerhető energia) játszott volna 
szerepet. A kányazsombornak az ener-
giatartalma (kalóriaértéke) ugyanis elha-
nyagolható, így csakis jellegzetes, kelle-
mes íze miatt kerülhetett az ételbe. Ez az 
első közvetlen bizonyíték arra, hogy már 
az ekkor élt emberek is ismertek bizonyos 
„konyhaművészetet”, és a tápérték mel-
lett  az  ételek  élvezeti  értéke,  ízletessége 
sem volt közömbös számukra. 

(ScienceDaily) 

Kányazsombor Növényi eredet_ kovaszemcsék (fitolitok)  
a cserépmaradványban
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A két éve fiatalon elhunyt Bóc István tollából gyakran lehetett olvasni az 
Élet és Tudomány oldalain. Több logikai játékokból álló könyvet is írt, köztük 
A kriminális hetedik bé-t, amelybQl két történet címét kérjük. A megfejtést 
beküldQk között a kötet 5 példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét kedd-
je, 2013. szeptember 24-e. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Kereszt-
rejtvény, 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 120 éve született 
magyar vegyész, gyógyszerész nevét adják ki. A név beküldQi között az Élet 
és Tudomány negyedéves elQfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. Az egyik történet címe. 10. Siófok tava. 11. Kossuth-
díjas költQ, Nagy László öccse (István). 12. Részletes, kimerítQ. 13. Kato-
likus pap megszólítása. 14. Jókai Anna regénye. 15. Dolgozóinak rend-
szeres fizetést ad. 16. Kilojoule, röv. 17. Ismételt tagadás. 18. International 
Telecommunication Union (Nemzetközi Távközlési Unió), röv. 19. Helység 
PécstQl nem messze, nevezetessége a falumúzeumi bosnyák szoba. 21. 
Nagy sebességgel halad. 23. Pro ...; részletekben, latin kifejezéssel. 25. 
Védett állatnak, növénynek is van ilyen értéke. 26. Angol író, a Lassie hazatér 
cím_ regény szerzQje (Eric). 28. Nemzetközi, röv. 29. Aludj, baba! 31. Mese 
eleje! 32. Francia „takácsváros”. 34. Szívre hatóan könyörgQ. 37. XIX. szá-
zadi költQ, filozófus, kritikus, a RegélQ Pesti Divatlap kiadója és szerkesztQje 
(János).

FÜGGQLEGES: 1. A másik történet címe. 2. Pedológia. 3. Épület legalsó, 
szilárd része. 4. VerQfényes. 5. Az anatéma is ez. 6. Tó Lengyelországban 
a Mazuri-tóhátságon (ROS). 7. Úgynevezett, röv. 8. Az alkálifémek csoport-
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 JANUS-ARCOK TITKA
 A MARGITSZIGET
 AZ ÉLP HOLT-MARCAL

 KUSTÁR ÁGNES: BÓNUSZKÉNT MEGMUTATOM A KOPONYÁMAT

jába tartozó elem. 9. Nincs belQle másik. 13. Allé szélei! 15. Szerszámmal 
homokba temet. 17. Ír ....; kutyafajta. 20. Francesco Maselli rendezte olasz 
film. 22. Gazpromavia (orosz légitársaság), röv. 24. Francia megyeközpont, 
püspökségi székhely. 27. Páratlan hang! 30. Könyörög. 31. Magyar Nagyle-
xikon, röv. 33. A gyönyörben kettQ van! 35. Középen leér! 36. Psrégi határok!

A 34. Élet és Tudományban megjelent rejtvény megfejtése: Jég, ami ég; 

A borok egészségvédQ hatásai. A megoldást beküldQk közül a Természet 
Világa Vízben, borban kémia cím_ különszámát nyerte: GyRri Tamás 
(HódmezQvásárhely), dr. Heged`s Béla (Nyékládháza), Horváth Ibolya 
(Szombathely), Koszper Vilmos (Budapest), Tarjáni Ferenc (Budapest). A 

nyerteseknek gratulálunk, a könyveket postán küldjük el.

KERESZTREJTVÉNY

Megjelent 
a Természet Világa

 szeptemberi 
száma

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

www.telc.hu

A TELC 19 országban ismert 

nemzetközi nyelvvizsgái, ANGOL és 

NÉMET nyelvbQl Magyarországon 
államilag elismertek. 

TELC – A sikeres választás!
Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat – TELC Nyelvvizsgaközpont
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
Tel.: 06-1-483-2543 • E-mail: telc@telc.hu

KövetkezQ vizsgaidQpontunk 2013-ban: 

2013. november 23. 
Jelentkezési határidQ: október 21. 
Pótjelentkezési határidQ: november 11.

88 vizsgahely az ország egész 
területén. Olasz, orosz és francia, 
spanyol és török nemzetközi 
nyelvvizsga.

Vizsgáinkról, vizsgára felkészítQ  
tanfolyamainkról érdeklQdjön a 
www.telc.hu honlapon.

Angol és német
nyelvbQl már
felsõfokú (C1)
nyelvvizsga is!
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A Magyar Nemzeti Galéria Monet, 
Gauguin, Szinyei Merse, Rippl-Rónai 
– Impresszionista és posztimpresszionis-
ta remekművek  című  időszaki kiállí-

táshoz kapcsolódó, Impressziók papíron 1820-1920 cí-
mű grafikai kamaratárlata az impresszionizmus rajzművé-
szetéhez vezető, illetve az onnan továbbvivő út néhány jel-
lemző állomását és mozzanatát mutatja be.
Az 1820-as évek elejétől az 1900-as évek elejéig terjedő, 

mintegy százévnyi időszak grafikai művészetéből a hasonló 
törekvéseket mutató magyar 
és  európai  alkotók  lapjaiból 
válogatott a múzeum. 
Az  impresszionizmusra  el-

sősorban  festészeti  irányzat-
ként  gondolunk,  valójában 
azonban a  rajzművészet  és  a 
grafikai  műfajok  is  nagyon 
sokat köszönhetnek az  impresszionista művészeknek.   Az 
akadémiai hagyományoktól való elszakadás egyik jele, hogy 
az 1860-as évektől az új stílus festői a papírra készült mun-
kákat  –  beleértve  a  sokszorosított  grafikai  műveket  is  – 
egyenrangúnak tekintették a nagy festészeti alkotásokkal. 
Bátor  kísérletezésbe  kezdtek  a  különböző  technikákkal,  s 
ebben  nagy  segítségükre  volt,  hogy  ekkor már  könnyen 
hozzá lehetett jutni a rajzhoz szükséges eszközök, a papírok, 
kréták,  szén,  tus,  akvarellfestékek  legnagyobb választéká-
hoz. Az ő munkásságuk „szabadította fel” a grafikai műfa-
jokat a másodlagos szerep alól, s ez óriási jelentőségű volt a 
rajzművészet autonómiája szempontjából. A kiegészítő tárlat 
október 13-ig várja az érdeklődőket.

Szép cigányaim címmel 
nyílt  kiállítása  Schild  Tamás 
fotográfusnak a budapesti Ba-
lassi Intézetben. A művész egy 

magyarországi  faluban  nőtt  fel,  ahol  romákkal  együtt 
élt, játszott és birkózott. Ötvenéves fejjel tért vissza oda, 
azzal az elhatározással, hogy lefotózza azokat az embe-
reket, akikkel együtt cseperedett fel, esetleg azok gyer-
mekeit, unokáit.  

„A cigányportákról úgy ho-
zott el mindent, hogy közben 
az ott élőktől nem vett el 
semmit, sőt munkájával őket 
segítette. Modelljei elé tárták 
egész lényüket, vallottak 
múltjukról, jelenükről, hogy 
hírt küldjenek az így-úgy, de mégiscsak élő csendes többségről. 
A fotókon pedig, a szemeken, arcokon, mozdulatokon túl fel-
sejlenek a vágyak, örömök, bánatok, méltatlan sorsok. Nem-
csak a cigányoké, mindnyájunké” – írja a tárlat katalógusá-
ban Katkó Tamás, a kiállítás kurátora. A fotók október 
10-ig láthatók.

A Magyar Kereskedelmi és Ven-
dég lá tó ipa ri Múzeum utazó kiál-
lítása  A szódavíz – egy ma-

gyar kultuszital címmel a mosonmagyaróvári Hansá-
gi Múzeumba érkezett,  emléket  állítva  a magyar kul-
tuszitalnak, mely fénykorában olyan közszükségleti cikk 
volt, mint a tej és a kenyér.
A szénsavas ásványvíz keletje a XVII. században nőtt 

meg  jelentősen  Európában,  így  egy  évszázad  múltán 
már mesterséges előállításával is próbálkoztak. Ez 1772-
ben Joseph Priestley angol tudós paptanárnak sikerült, oly 
módon, hogy szén-dioxidot nyeletett el vízben. 

Jedlik Ányos  ugyancsak  nagy  név  a  szódatörténelem-
ben. A fizikus 1826-ban fogott kísérletbe, hogy új, ol-
csó, nagyüzemi termelésre  is alkalmas technológiát  ta-
láljon a szódavízgyártáshoz. Munkáját siker koronázta, 
gépét továbbfejlesztve, 1842-ben Pesten megnyitotta el-
ső szódavízüzemét. Az ő ténykedése alapozta meg a ho-
ni gyártást, ezért őt tekintjük a szódavíz atyjának. Te-
hetjük ezt azért is, mert más országokban nem futott be 
ekkora karriert a szóda, mint nálunk. Készítésének nagy 
hagyományai vannak hazánkban, a XX.  század elején 
még 10 gyár működött Magyarországon. Átszőtte a hét-
köznapjainkat,  amit  a  fröccs  vagy  spritzer máig  tartó 
népszerűsége is jelez. A különleges tárlat október 31-ig 
várja az érdeklődőket.

A művészet feldolgozza a kor problé-
máit, sokszor megoldást is kínál társa-
dalmunk,  gazdaságunk,  környeze-
tünk  kihívásaira.  Így  van  ez  a  fo-
gyasztói  társadalommal  is, művészek 

ezrei alkotnak ebben a témában és próbálják ők is formálni az 
emberek szemléletét környezetvédőként, designerként, a saját 
eszköztáruk  segítségével. Munkájuk nagyon  fontos,  hiszen 
sok emberhez csak így jut el a környezettudatosság gondolata.
A Miskolci Galéria és az ÖKO-Pack Nonprofit Kft. szer-

vezésében szeptember 21-ig  látható kiállítás Hulladék-
ból művészet címmel mutatja be a hazai kreatív elmék új-
rahasznosítási praktikáit. 
Az  egyik  legszembeötlőbb XXI.  századi  problémakör  a 

hulladék, aminek eredője a túlnépesedés, a globalizáció és 
az értékrendekben létrejött változás. Ennek következtében 
egyre nagyobb mértékben önti el világunk legeldugottabb 
részeit is a szemét. 
A hulladékból művészet  (recycling  art; RE-design)  fel-

hívja  a  figyelmet  fogyasztási  szokásaink  árnyoldalaira:  a 
pazarlásra, a szemetelésre, a felelőtlen rövidtávú gondolko-
dásra. A magyar újrahasznosító művészek érdekes és sok-
színű tevékenysége külföldön is nagyon népszerű, szabadal-
maik, alkotásaik világszerte  ismertek. A haszontalan tár-
gyak, kacatok, képek, ötletek újragondolva, átértelmezve 
ismét termékként, vagy éppen művészeti alkotásként önt-
hetnek újra formát.

ÉT-IRÁNYTd Bánsághy Nóra rovata

Buborékos

Emlékek portréi

Újrahasznosítva

Papíron
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A hátlapon

A Chura-umi Akvárium

Okinava Japán déli szigeteinek legna-
gyobbja, az ázsiai kontinentális padka 
és a Csendes-óceán peremén, Japán és 
Tajvan között van félúton. A láncolat-
ban elhelyezkedő Riukiu-szigeteket a 
délről érkező meleg Kuroshio-áramlás 
veszi körül és gazdag korallzátony-élő-
világot táplál.
A gyönyörű környezet megfelelő fel-

tételeket  teremtett  a világ egyik  leg-
nagyobb tengeri akváriumának felépí-
téséhez, az okinavai Chura-umi Akvá-
riumhoz. A sziget középső, nyugati ré-
szén,  közvetlenül  a  Japán-tenger 
partján elhelyezkedő, csaknem 20 ezer 
négyzetméter alapterületű és folyama-
tosan bővülő kiállítótéren 77 meden-
cében, 10 millió liter tengervízben la-
kik több ezer tengeri állatfaj 100 ezer-
nél is több példánya. 
A 2002-ben megnyílt akvárium leg-

nagyobb látványossága a 7,5 millió lite-
res medence, a Kuroshio, amely jelen-
leg három cetcápának és öt man ta rá já-
nak ad otthont. A tenger óriásai mel-
lett több ezer más halfaj, tonhalcsapatok, 
ráják, sügérek is úszkálnak a hatalmas 
medencében, amelynek a látogató felé 
eső fala egyetlen 8,5-ször 22,5 méteres 
átlátszó, ragasztott akrilműanyag táb-
la.  A  torzulásmentes  látványt  nyújtó 
„üveg” 60 centiméter vastag, hogy el-
lenálljon a nagy mennyiségű víz mér-
hetetlen nyomásának. Naponta két al-
kalommal a látogatók előtt etetik a ha-
lakat – valóban kivételes látvány, amint 
cetcápák habzsolják a planktont óriási 
szájukkal. 
Maga a Chura-umi szó japánul gyönyö-

rű tengert jelent, és a több száz kutatót és 
állatgondozót  foglalkoztató  akvárium 
tudományos eredményekkel  is büszkél-
kedhet: a világon először sikerült itt fog-
ságban szaporítani az érzékeny man ta rá-
já kat,  és  a  szintén  nagyon  érzékeny, 
8 méter hosszúra megnövő cetcápák sza-
porodására is jogos a remény. 

Kép és szöveg:

KORSÓS ZOLTÁN

A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTQ TÁRSULAT HETILAPJA 

FQszerkesztQ: Gózon Ákos • SzerkesztQség: 1088 Budapest, Bródy S. u. 16. • Titkársági telefon: 327-8950; 
Tel/Fax: 327-8969. • E-mail: eltud@eletestudomany.hu • Postacím: 1428 Budapest, Pf. 47 • Honlap: http://
www.eletestudomany.hu • Lapunk megtalálható a Facebookon is • Kiadja: Tudományos IsmeretterjesztQ 
Társulat • FelelQs kiadó: Piróth Eszter, a TIT Szövetségi Iroda igazgatója • Postacím: 1431 Budapest, Pf. 
176 • Nyomás: Ipress Center Hungary Kft. • FelelQs vezetQ: Lakatos Imre ügyvezetQ • Index: 25 245 • ISSN 

0013-6077 (nyomtatott) • ISSN 1418-1665 (online) • Magyar Örökség-díjas hetilap • Tudományos Tanácsadó Testület: 
Almár Iván, Antalóczy Zoltán, Bendzsel Miklós, Bod Péter Ákos, Botos Katalin, Csányi Vilmos, Falus András, Forgács 
Iván, Freund Tamás, Grétsy László, Hámori József, Herczeg János, Horváth Tibor, Juhász Árpád, Kerner István, 
Kovács Tibor, Kroó Norbert, Makara B. Gábor, Marosi ErnQ, Pléh Csaba, Roska Tamás, R. Várkonyi Ágnes, Sólyom 
László, Szabó Miklós, Szentgyörgyi Zsuzsanna, Szörényi László, Takács László, Tátrai Zsuzsanna, Vámos Tibor, 
Varga Benedek, Vásárhelyi Tamás, Vígh Károly • RovatvezetQk: Albert Valéria (földtudományok, mezQgazdaság), 
Juhari Zsuzsanna (történelem, néprajz, régészet), Pásztor Balázs (kémia, fizika, informatika) • OlvasószerkesztQ: 
Bánsághy Nóra • TervezQszerkesztQ: Zsigmondné Balázs Ildikó • Grafikus: Lévárt Tamás • SzerkesztQségi 
irodavezetQ: Lukács Annamária • Minden jog fenntartva! • A meg nem rendelt fényképekért  és kézira tok ért nem 
vállalunk felelQsséget. • ElQfizethetQ a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletágánál a 06-80-444-444-es zöldszámon, faxon: 
06-1-303-3440, e-mailben: hirlapelofizetes@posta.hu, va la mint levélben: MP Zrt. Hírlap Üzletág, Bu dapest 1008), 
továbbá személyesen a pos tahelyeken és a kézbesítQnél. • Megvásárolható a LAPKER árusítóhelyein. Lapunk 
korábbi számai megvásárol ha tók a szerkesztQségben is. Meg nem rendelt kéziratokat és fotókat nem Qrzünk meg. 

ÉLET ÉS TUDOMÁNY

KÖVETKEZV SZÁMUNKBÓL

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 107814

Táncolj hadzsi, megmelegszel!
A magyarok  őshazáját  több  tudós 
ember  próbálta  felkutatni,  például 
Julianus barát, Kőrösi Csoma Sán-
dor. Vámbéry Ármin,  a  világhírű 
orientalista  szintén  a  magyarok 
eredetét  kutatta  közép-ázsiai  útja 
során, kereste a nyelvi rokonságot a 
törökök  keleti  ága  és  a magyarok 
között.

A nagy vonatrablás
Egy angol banda a brit királyi pos-
ta  vonatjáról  nyolc  különböző 
bank pénzét tartalmazó, 124 lepe-
csételt  postazsáknyi  pénzt,  össze-
sen 2,6 millió fontot, mai értéken 
számolva  hozzávetőleg  50  millió 
eurónyi  összeget  zsákmányolt 
1963.  augusztus  8-án.  Ez  volt  a 
XX.  század  egyik  legismertebb 
bűnténye.

Szagjelekkel kommunikáló
békák
A mászóbékafélék családjába tarto-
zó  fajok  közül  sok  esetében  a  hí-
meknek  színes,  kidomborodó  gé-
gefoltjuk van  a  hanghólyagjukon, 
amely  a  hólyag  felfújt  állapotában 
különösen feltűnő. Bár a folt jelen-
léte és formája jól ismert határozó-
bélyeg, a szerepe mindezidáig tisz-
tázatlan volt.
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