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A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi 
Kutatóközpontja (MTA TTK) és a Tudományos Ismeretter-
jesztő Társulat (TIT) közös ismeretterjesztő cikkpályázatot 
hirdet a doktoranduszi tanulmányaikat határainkon belül, va-
lamint külföldön jelenleg folytató vagy tudományos fokozat-
tal már rendelkező fiatal, 35 évesnél nem idősebb kutatóknak. 
A pályázat célja, hogy a pályázók saját, az élő és élettelen termé-
szettudományok területén, illetve határterületein végzett ku-
tatásaikat, illetve azok tudományos hátterét és összefüggéseit 
közérthető módon közkinccsé tegyék.

A pályázatot három kategóriában, a TIT három ismeretter-
jesztő lapja által képviselt területen lehet benyújtani:
Élet és Tudomány kategória: a pályázók ebben a kategóriá-

ban a széles nagyközönség számára írott, figyelemfelkeltő, az 
Élet és Tudomány stílusában készülő népszerűsítő cikkel pályáz-
hatnak. A cikk terjedelme: 10-12 ezer n (szóközökkel). Ehhez 
4-6 színes kép vagy ábra, grafikon illusztrációja is csatolandó.
Természet Világa kategória: a pályázók ebben a kategóri-

ában a természettudományok és a műszaki tudományok iránt 
érdeklődő olvasók számára írott, figyelemfelkeltő, a Termé-
szet Világa stílusában készülő ismeretterjesztő közleménnyel 
pályázhatnak. A cikk terjedelme: 15-18 ezer n (szóközökkel), 
amihez fekete-fehér vagy színes illusztráció is csatolható. 
Valóság kategória: a pályázók ebben a kategóriában a ter-

mészettudományok elsősorban tudományfilozófiai, továbbá  

humántudományi módszerekkel feltárható, bemutatható 
összefüggéseihez kapcsolódó vagy a természettudományi 
felfedezések társadalomtudományi vetületeit elemző, a Va-
lóság stílusában készülő cikkel pályázhatnak. A cikk terje-
delme: 35-40 ezer n (szóközökkel). 

Pályázni csak eredeti, máshol még nem közölt, illetve 
máshova közlésre be nem küldött ismeretterjesztő cikkel le-
het. A pályaműveket a három lap szerkesztősége, az MTA 
TTK, valamint a TIT által felkért zsűri bírálja el. Mindhá-
rom kategória első három helyezettje a TIT díjaiban része-
sül. A díjazásról a zsűri dönt, az egyes helyezések megoszt-
hatók. 

A pályamunkákat e-mailen, a titlap@telc.hu címre kér-
jük benyújtani. A képeket, illusztrációkat külön-külön kép-
fájlban kell elmenteni, a szövegben csak az ábra helyét kér-
jük feltüntetni. A szerkesztőségek jogot formálnak arra, 
hogy a díjazásban nem részesült, de közlésre alkalmas cik-
keket – a szerzőikkel történő egyeztetett szerkesztés után – 
megjelentessék. A pályázat beküldői a pályázaton való rész-
vétellel egyben hozzájárulnak cikkük online közzétételé-
hez is a lapok internetes változatában.

Kérjük, hogy a pályázó a cikk végén tüntesse fel nevét, le-
vélcímét, e-mail címét, telefonszámát, születési dátumát és a 
munkahelyének nevét! 

A tárgymezőbe írják be: „MTA TTK – TIT cikk-
pályázat” és a kategória nevét.

A pályázatok beküldési határideje: 2016. április 15.
a SZErkESZtőSéG

Kedves Olvasónk!
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	 Egy	Ia	típusú	
szupernóva	
utánfénylése

Egy új megfigyelés szerint, há-
rom évvel látványos szétrobbaná-
sa után egy Ia típusú szupernóva 
utánfénylése még mindig jóval 
ragyogóbb, mint várták. A meg-
figyelést, amelyről az Astrophysi-
cal Journal-ben számoltak be, a 
Hubble-űrtávcsővel végezte el egy 
nemzetközi csillagászcsoport. A je-
lenség a kutatók szerint azzal ma-
gyarázható, hogy a robbanásban 
a kobalt (Co) egyik nehezebb izo-
tópja a modellszámítások alapján 
várhatónál nagyobb mennyiségben 
keletkezett, és annak radioaktív 
bomlásából szátmazó hő fedezi a 
meglepően hosszú utánfényléshez 
szükséges többletenergiát. Ha ez 
a feltételezés beigazolódik, az a 
továbbiakban segíthet a kutatók-
nak abban, hogy beazonosítsák a 
szupernóvarobbanás előfutárait, és 
alaposabban feltárják a robbanásu-
kat kiváltó mechanizmust.

„Az �a típusú szupernóvák a koz-Az �a típusú szupernóvák a koz- �a típusú szupernóvák a koz-típusú szupernóvák a koz-
mikus távolságmérés nélkülözhetetlen 
eszközei, amelyek 1998-ban kulcssze-
repet játszottak a Világegyetem gyor-
suló ütemű tágulásának felfedezésében 

C
S
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T (amelyet 2011-ben fizikai Nobel-díjjal 

ismertek el) – mondta a cikk vezető 
szerzője, Or Graur, az Amerikai Ter-az Amerikai Ter-
mészettörténeti Múzeum (AMNH) 
asztrofizikai osztályának kutatója. 
– Mégis, be kell vallanunk, hogy tel-
jes pontossággal még ma sem ismerjük, 
milyen csillagrendszerekben, mikor és 
hogyan következik be és megy végbe az 
�a típusú robbanás, ezért számos kuta-
tás irányul ennek kiderítésére, hiszen a 
távolságmérés pontossága a kozmológia 
egyik kulcskérdése.”

A leginkább elfogadott el-
képzelés szerint az Ia típusú 
szupernóvarobbanások olyan kettős 
csillagrendszerekben (binárisokban) 
következnek be, amelyekben a ket-
tős egyik tagja egy fehér törpe, egy 
néhány naptömegű csillagnak a kül-
ső burkok ledobása után visszama-
radt nagyon sűrű maradványa. Ha 
ennek tömege a kísérőjétől elszívott 
anyag révén átlépi az úgynevezett 
Chandrasekhar-határt (1,4 naptö-
meget), termonukleáris láncreakció 
indul be benne, amelynek során ne-
hezebb elemek képződnek. A végül 
bekövetkező robbanásban keletkező 
fény egy nikkelizotópnak (56Ni) egy 
kobalt izotópba (56Co), majd végük 
stabil vasizotópba (56Fe) való radio- való radio-
aktív bomlásából származik. A szu-
pernóva a csúcsfényességét nagyon 
gyorsan eléri, majd ezt követően hal-
ványodni kezd. Utánfénylését átla-
gosan 100 napon át szokták nyomon 
követni, jóllehet a fény kisugárzása 

még éveken át folytatódik, bár erő-
sen lecsökkent mértékben.

Egyes modellekben végzett ko-
rábbi számítások szerint 500 nap-
pal a robbanás után a fényességben 
egy éles letörés következik be. Ilyet 
azonban nem figyeltek meg, ezért 
�vo Seitenzahl, az Ausztrál Nemzeti 
Egyetem asztrofizikusa (a mostani 
cikknek is egyik társszerzője) még 
2009-ben egy olyan új feltételezés--ben egy olyan új feltételezés-
sel állt elő, amely szerint az elhúzó-
dó utánfénylés magyarázata az 57Co 
izotóp radioaktív bomlása lehet. A 
kobaltnak ez a nehezebb izotópja 
hosszabb felezési idejű, mint az 56-
os tömegszámú, és így még 2-3 év-, és így még 2-3 év-és így még 2-3 év-
vel a robbanás után is többletenergiát 
adhat az eredetileg számítotthoz ké-
pest, ezzel magasabb szinten tartva 
az utánfénylést. 

A kutatók most ennek a jóslatnak 
akartak közvetlenül utánajárni egy 
több mint 3 éve felrobbant Ia típusú 
szupernóva utánfénylésének megfi-
gyelésével. A Hubble-űrtávcsővel az 
SN 2012cg jelzésű maradványt vették 
célba, amely a tőlünk 50 millió fény-
évre – csillagászati léptékben a szom-
szédságunkban – lévő NGC 4424 
galaxisban robbant fel. „A megfi-
gyelt fényesség nagyságrendileg megfe-
lelt az �vo modelljében jósolt értéknek 
– mondta Graur. – Érdekes módon 
azonban a pontos megfeleltetéshez két-
szer annyi 57Co izotóp termelődését 
kellett feltételeznünk, mint amennyi 
eredetileg szerepelt.”

„Amikor 2009-ben ezt a feltételezést 
tettem, magam sem hittem, hogy az iga-
zolását még megérem” – fűzte hozzá 
Seitenzahl. 

A kutatók azonban óvatosan azt 
is megjegyzik, hogy ez a bizo-
nyíték még nem tekinthető per-
döntőnek. Elképzelhető ugyanis 
egyéb magyarázat is a prolongált 
utánfénylésre, a „fény echo” je- „fény echo” je-fény echo” je- echo” je-je-
lensége. Ez akkor következhet be, 
amikor a szupernóvarobbanás fé-
nye egy nagy porfelhőnek ütközik, 
amely minden irányba szétszór-
ja azt. Ebben az esetben ez a szórt 
fény évekkel az eredeti robbanást 
követően ér csak el a Földre.  Ezt a 
lehetőséget további – lehetőleg egy 
hozzánk közelebb eső – Ia típusú 
szupernóva utánfénylésének megfi-
gyelésével lehet kizárni.
Forrás:http://www.amnh.org/about-the-museum/
press-center/the-prolonged-death-of-light-from-
type-ia-supernovae 

Az NGC 4424 galaxis, a felsQ betétképeken az Ia típusú szupernóvarobbanás fényességének 
1 év alatt bekövetkezett csökkenése (KÉP: NASA/HUBBLE SPACE TELESCOPE)



E
LS

V
	K
É
Z
B
V
L

A T
UD

OM
ÁN

Y ÚJ
 E

RE
DM

ÉN
YE

I  

356   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2016/12

don együttműködnek abban, hogy 
egészségesebb környezetet hozzanak 
létre. A tanulmányból kiderül, az, 
hogy ezek a különböző fajok segíte-
nek a természetes élőhelyek helyre-
állításában a korábban kopár terüle-
teken is. 

Ez úgy történik, hogy a nyílt óce-
án felől visszatérő lazacpopulációk 
táplálékot jelentenek a madaraknak, 
pontosan annyit, amennyire szük-
ségük van a gyarapodáshoz. – „A 
lazacok valójában megtermékenyítik a 
folyót, és az egész táplálékláncra hatás-
sal vannak” – mondta Torna.

Ez a tanulmány rámutathat arra, 
hogyan kapnak erőre, hogyan ter-
mékenyülnek meg a korábban sé-

	 A	folyók	
ökoszisztémájának	
helyreállítása

Általánosan elterjedt nézet, 
hogy az emberek által okozott 
természeti károk után nagyjá-

ból egy emberi élet hossza szükséges 
a legtöbb ökoszisztéma helyreállító-
dásához. Az Ohiói Állami Egyetem 
kutatói viszont arra a következte-
tésre jutottak, hogy ha megfelelő 
körülményeket biztosítunk, akkor 
a természet gyógyulása a kezdetben 
akár drámaian gyors lehet. A ku-
tatók ezt a felfedezést monitorozás 
közben tették, amikor azt figyelték, 
hogy a gátak eltávolítása hogyan 
befolyásolja a különböző helyi fajok 
újbóli megjelenését. 

A tanulmány középpontjában a 
madár- és a lazacélőhelyek visszate-
lepülése állt. A kutatók azt találták, 
hogy a beavatkozások által érintett 
területeken a madarak kisebb sú-
lyúak voltak, és kevesebb fiókát 
neveltek, viszont amikor a gátakat 
lebontották, a lazacok és más halak 
populációja gyarapodott, és ez pozi-
tív hatással volt a környező ökoszisz-
témára, így a madarakra is. 

„Képesek vagyunk valódi pozitív 
eredményt mutatni a természetvédelem-
ben” – mondta a vizsgálat kezdeti 
lépéseiről a tanulmány első szerzője, 
Christopher Tonra. – Eddig nem si-
került bizonyítani, hogy a folyók a mi 
generációnkon belül képesek magukhoz 
tudnak térni, ez valóban izgalmas dolog.”  

Bár jóllehet a környezeti ügyek-
ben jártas szakemberek számára 
valószínűleg nem újdonság, hogy 
a különböző fajok valamilyen mó-
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rült ökoszisztémák, elsősorban azok, 
amelyekre a folyami gát rendsze-
reknek volt hatásuk. Ahogy a folyó 
benépesül az eredeti vadvilág – ez 
esetben a halak – egy alapvető állo-
mányával, a pozitív változások idejét 
inkább években, mint évtizedekben 
mérhetjük. 

Ez a felismerés egy olyan időszak-
ban következett be, amikor az öko-
lógiailag megtizedelt élő rendszerek 
helyreállítása fontosabb, mint bár-
mikor. A technológia és az infra-
struktúra fejlődésével az öregebb 
gátak és létesítmények megrongá-
lódnak vagy összeomlanak, ez azt 
jelenti, hogy helyettük az ökológiai 
rendszerek helyreállítása követke-
zik, ami üzleti szempontból is hasz-
nos lehet. A szerzők bíznak abban, 
hogy ez a tanulmány is megfelelő 
lendületet ad a különböző élőhely 
helyreállítási munkáknak. Vagyis 
már nemcsak a természeti környezet 
helyreállításáért kell fizetni, hanem 
ezek a munkák serkentik a gazda-
ságot. 

A fellendülő és felvirágzó természet 
helyreállító ipar számos területen 
munkahelyet teremthet. Azok a 
szokásos konzervatív érvek, hogy 
a környezetvédelmi szabályozás, 
a szigorú előírások miatt ameri-
kai munkahelyek vesznek el, már a 
múlt részévé váltak. A közeljövőben 
további vizsgálatokat is végeznek 
majd annak a megállapítására, hogy 
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a helyreállítási munkák más élőhe-
lyeken hogyan hatnak a különböző 
fajok visszatérésére. Ugyanakkor az 
eredmények azt mutatják, hogy már 
létezik az a képesség, hogy a hihe-
tetlen mennyiségű környezeti kárt, 
amit mi okoztunk, képesek legyünk 
úgy felszámolni, hogy a gazdaság is 
jól járjon eközben.

MANGEL GYÖNGYI

	 Létezik	az	emberiség	
közös	nyelve?

A Max Planck Pszicho ling-
visz tikai Intézet és a Radboud 
University kutatói azt ta-
lálták, hogy az ideofóniák 
(hangfestő szók) könnyebben 
megtanulhatók, mint az átla-
gos szavak. Ez arra utal, hogy 
a jelentés és hangzás közötti 

asszociációnk valószínűleg uni-
verzális.

Gyakran a szó hangzása nem 
árul el sokat jelentéséről. A ku-
tya szó hangzása például nem utal 
arra, hogy négylábú lényről van 
szó, aki szereti, ha a füle mögött 
vakargatják. Ezért erre a házi-
állatra különböző hangalakokat 
használnak a különböző nyelvek, 
az angolban a dog, hollandban 
a hond, japánban az inu szót. És 
ezért nehéz nyelveket tanulni. Sok 
nyelvben vannak azonban olyan 
kifejezések, melyek életszerűen 
használják a szó hangzását, hogy a 
hangzással is utaljanak a jelentésre. 
A japán nyelvben például a kibikibi 
jelentése: energikus, a bukubuku je-
lentése: kövér. Az ilyen szavak a 
hangjukkal ábrázolnak, hang(ulat)
festő szavaknak is nevezzük őket. 
Gondoljunk például Arany János 
Családi kör című versére: 

„Este van, este van: kiki nyúgalomba!
Feketén bólingat az eperfa lombja,
Zúg az éji bogár, nekimegy a falnak,
Nagyot koppan akkor, azután elhallgat.
Mintha lába kelne valamennyi rögnek,
Lomha földi békák szanaszét görögnek,
Csapong a denevér az ereszt sodorván,
Rikoltoz a bagoly csonka, régi tornyán.
Udvaron fehérlik szőre egy tehénnek:
A gazdasszony épen az imént fejé meg;
Csendesen kérődzik, igen jámbor fajta,
Pedig éhes borja nagyokat döf rajta.
Ballag egy cica is – bogarászni restel –
Óvakodva lépked hosszan elnyult testtel,
Meg-megáll, körűlnéz: most kapja, hirtelen
Egy iramodással a pitvarba terem.”
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A kísérletben Gwilym Lockwood, 
Mark Dingemanse és Peter Hagoort 
nyelvészek arra kértek holland di-
ákokat, akik nem tudtak japánul, 
hogy válasszák ki két lehetőség kö-
zül japán ideofóniák jelentését. A va-
lószínűségnél nagyobb arányban ad-
ták meg a helyes jelentést. A kibikibi 
szóhoz sokkal többször választották 
az energikus, kevesebbszer a fáradt 
jelentést. Ez arra utal, hogy ha ér-
zékszervi információt akarunk köz-
vetíteni nyelvek és kultúrák között, 
akkor hasonló hangzást használunk.

A vizsgálat második részében egy 
másik csoport diákot arra kértek, 
hogy tanuljanak meg japán szava-
kat. A japán ideofóniák felét a va-
lódi jelentésükkel tanulták meg (pl.  
bukubuku: kövér), másik felét épp 
az ellenkező jelentéssel (pl. kibikibi: 

fáradt). A diákok később azokat az 
ideofóniákat, melyeket a valódi je-
lentéssel tanultak meg, sokkal jobban 
képesek voltak fölmondani, mint az 
ellentétes csoportba tartozókat. A 
kutatók a kísérletet megismételték 
egy harmadik diákcsoporttal. Ezút-
tal arra kérték a résztvevőket, hogy 
köznapi, nem ideofónikus mellék-
neveket tanuljanak meg, például  
taisetsu: fontos és abunai: veszélyes. 
Ebben az esetben nem volt különb-
ség abban, milyen jól tanulták meg 
a szavakat a diákok arra tekintettel, 
hogy eredeti vagy ellentétes értel-
müket tüntették-e fel.

Lockwood, a tanulmány vezető-
je elmondta: „Kutatásunknak fontos 
része az is, hogy valódi szavakat és 
mesterséges szavakat (pl. bouba, kiki) 
állítunk szembe. Ha összehasonlítjuk 

a valódi japán ideofóniákat és mellék-
neveket, azt találjuk, hogy van bennük 
valami speciális, mely megkönnyíti a 
tanulásukat.” Az ideofóniák hason-
lóak a hangutánzó szavakhoz (a 
hangutánzók hangzása emlékeztet 
arra a valóságos hangzásra, me-
lyet leírnak, például: puff, bumm, 
csatt), használatuk elterjedtebb a 
japán nyelvben, mint az európai 
nyelvekben. Sok ember hangután-
zó szók említésekor csak azokra 
gondol, melyekkel az állathango-
kat utánozzuk, pl. miau. (angolul: 
meow, spanyolul: maullido) „Az 
ideofónia azonban több, mint hang-
utánzó szó. Az ideofónia bonyolult 
dolgokat is jelenthet, például elsik-
lani valami nyilvánvaló dolog felett 
(kuyokuyo), vagy a tipegő gyermek bi-
zonytalan járása (yochiyochi)” – ma-

gyarázta  Lockwood. A magyar 
nyelvben is előfordulnak hangfestő 
igék és melléknevek (pl. bíbelődik, 
csuklik, hebehurgya, siklik, sunyi, ala-
muszi, vigyorog, kuncog), különösen 
gazdag a járás rokonértelmű hang-
festő kifejezéseiben: a ballag, bandu-
kol, biceg, cammog, döcög, kullog, libeg, 
surran, ténfereg, tipeg, totyog szavak 
hangalakjából következtetni lehet a 
jelentésárnyalatra.

A kísérlet azt bizonyítja, hogy a 
különböző nyelvek és kultúrák azo-
nos hangzást használnak érzékszer-
vi információk közvetítéséhez, és 
ezek az asszociációk segítik a szóta-
nulást.  Lockwood és munkatársa-
inak kutatása újabb bizonyíték arra 
is, hogy a nyelvek kevésbé önkénye-
sek, mint  gondolták.

SZILÁGYI-NAGY ILDIKÓ
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1.
rész

A Kárpát-medence az euró-
pai kontinens jól körülhatá-
rolt, sajátos természet- és 

életföldrajzi egysége. Földrajzi hely-
zetének köszönhetően eszményi hely-
színt nyújt életföldrajzi, ökológiai, 
evolúcióbiológiai vizsgálatoknak. 
Ideális természetes laboratórium a 
földtörténeti jelenkor során az emlős-
közösségekben bekövetkezett válto-
zások nyomon követésére, valamint 
azok okainak és következményeinek 
vizsgálatára.

A földtörténeti értelemben vett je-
lenkor, a holocén mintegy 11 700 év-

K I H A L Á S O K  A  K Á R P Á T- M E D E N C É B E N 

AZ ELVESZETT 
TIZENKETTV

vel ezelőtt kezdődött. Egy nemrégiben 
elvégzett kutatás során, melyet hazai 
paleontológusok, archeozoológusok és 
biológusok – Bárány Annamária, Csorba 
Gábor, Pazonyi Piroska, Magyari Enikő, 
Pálfy József és e cikk szerzője – végez-
tek, azt vizsgálták, milyen emlősfajok 
tűntek el a Kárpát-medencéből a ho-
locén során, s milyen következményei 
voltak ezeknek az átalakulásoknak. 
Kutatócsoportunk publikált adatso-
rok alapján készítette el az egyes em-
lősfajok előfordulását, jelenlétét tar-
talmazó adatbázist és vizsgáltuk meg 
a kihalások időpontját. A vizsgálat je-
lentősége és újszerűsége abban állt, 
hogy – ellentétben a korábbi kutatá-
sokkal – az őslénytani és a régészeti 
adatsorokat együttesen értékeltük és 
a történeti forrásokat (írott szövegek 

és képi ábrázolások) is felhasználtuk. 
Kutatásunk a XIX. század elejéig kö-
vettek nyomon az emlősközösségek 
változásait.

A bobak és társai
Az adatbázisban tizenkét olyan em-
lősfajt találunk, melyeket ma már hi-
ába keresnénk a Kárpát-medence 
még megmaradt természetes vagy a 
természeteshez közeli élőhelyein. Te-
kintsük végig az elveszett tizenkét 
emlősfajunkat!

A kisemlősök közül a nyúlféléket a 
pusztai pocoknyúl (Ochotona pusilla) 
képviseli a listán. A sokak által hideg-
kori reliktumnak tartott faj jelenleg 
hozzánk legközelebb Nyugat-Ka-
zahsztánban él. Mai biológiájából kiin-
dulva sokkal inkább a szélsőséges szá-

Napjainkban mind többet hallhatunk veszélyeztetett fajokról, 

melyeket a kihalás réme fenyeget. Vajon az ilyen szempontból köz-

ismertebb	trópusokon	kívül	milyen	mértéke	átalakulások	zajlottak	
közvetlen	környezetünkben	a	nem	is	oly	régmúltban?	A	következWk-

ben	 annak	 járunk	 utána,	 milyen	 emlWsfajok	 tentek	 el	 a	 Kárpát-
medencébWl	a	földtörténet	legutóbbi	idWszakában.

A KIPUSZTULÁSOK TUDOMÁNYA

A kihalás alapvetQen természetes, evolúciós folyamat. Mi sem igazolja ezt 
jobban, mint hogy a valaha a bolygónkon élt fajok túlnyomó többsége már 
rég kipusztult, mire az ember egyáltalán megjelent az élet színpadán. He-
lyükbe újak léptek, átvéve szerepüket a legkülönfélébb ökoszisztémákban, 
így a földi élet történetét a kihalások és a folyamatos fajkeletkezés együtte-
sen jellemzik.

A fajok nem szabályos idQközönként t_nnek el. A háttér-kihalások között 
a földi élet történetében voltak olyan – viszonylag rövid – idQszakok, amikor 
az ismert fajok döbbenetesen nagy hányada pusztult ki váratlanul. Ezeket 
az eseményeket tömeges kihalásoknak nevezzük és a kutatók összesen öt 
ilyen idQszakot azonosítottak a földtörténet során. A tömeges kihalások 
mellett voltak kisebb kihalási események is, amikor valamilyen geológiai 
vagy klimatikus folyamat következtében halt ki a fajok, ha nem is drámai 
mérték_, de azért szembet_nQ hányada.

A kihalás fogalmának nemcsak evolúcióbiológiai, hanem ökológiai értel-
mezése is lehetséges. A kihalás alatt tehát nem csupán azt az idQpillanatot 
érthetjük, amikor egy evolúciós vagy rendszertani egység (legyen az faj 
vagy alfaj) utolsó képviselQje is elpusztul a Földön. Azt az idQpontot is jelöl-

heti, amikor egy rendszertani egység utolsó példánya t_nik el egy bizonyos 
földrajzi területrQl vagy egy ökoszisztémából. Nyilvánvalóan ez a lokális ki-
halás nem feltétlenül jelenti az érintett élQlény bolygónkról való végsQ pusz-
tulását, hiszen a Föld más területein vagy más ökoszisztémákban továbbra 
is jelen lehet, viszont kipusztulása egy adott földrajzi régióból vagy öko-
szisztémából annak átalakulását okozza. Gondoljunk csak bele, milyen 
változásokkal jár, ha egy életközösségbQl hirtelen elt_nik például annak 
csúcsragadozója.

Az ökoszisztémák átalakulása jellemzQen lokális kihalások sorozatával 
jár együtt. Például jó 12 ezer évvel ezelQtt a Föld klímája változni kezdett, a 
bolygó melegebbé vált, a szárazföldi jégtakaró a sarkkörök közvetlen kör-
nyezetébe és a magas hegyek csúcsaira húzódott vissza, az éghajlati övek 
kiszélesedtek és a ma ismert helyükre tolódtak. Véget ért a közismert ne-
vén jégkorszaknak nevezett kor. Mindez az élQvilág nagyfokú átalakulásá-
val és nagylépték_ vándorlásával járt együtt. Egy adott földrajzi helyet néz-
ve azt tapasztalhatjuk, hogy teljesen átalakul az ökoszisztéma azzal, hogy 
fajok t_nnek el és újak jelennek meg, de kontinens-léptékben vizsgálva, a 
fajok nagy része nem hal ki, csupán arrébb vándorol, követve az ökológiai 
igényeinek megfelelQ klímaöv eltolódását.

N. A.

Az eurázsiai oroszlánok utolsó vadonélQ 
állománya Nyugat-Indiában található.  

Az alfaj példányait számos állatkert szaporítja 

fogságban.
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géből a Balkánon át vándoroltak be a 
Kárpát-medencébe. Régiónk a faj ter-
mészetes elterjedési területének északi, 
északnyugati határát jelenti.

A párduc érdekes tagja a kihalt fajok-
nak. Nincs ugyanis egyetlen kézzel 
fogható tárgyi bizonyíték sem, amely a 
természetes előfordulását alátámaszta-
ná. Akkor miért beszélünk egyáltalán 
róla? A párduc vagy leopárd (Panthera 
pardus) a legsikeresebb ma élő macska-
féle, a legnagyobb elterjedési területtel 
és legszélesebb ökológiai toleranciával. 
A két nagymacska, az oroszlán és a 
párduc elterjedésének sajátos kapcsola-
ta van a Földön. Ahol oroszlán él, ott 
mindenhol él párduc is, de a párduc el-
terjedése jóval északabbra hatol az 
oroszlánénál az északi félteke mérsékelt 
övében. Feltételezve, hogy a két faj 
ökológiája a maihoz hasonló lehetett az 
elmúlt mintegy 12 ezer évben, erős 

életföldrajzi és ökológiai érvek szólnak 
amellett, hogy a párduc szintén tagja 
volt a Kárpát-medence természetes ál-
latvilágának. Az eddigi ismert mind-
összesen három holocén korú európai 
párduclelet megerősíti az előbbi feltéte-
lezést, mivel a maradványok két eset-
ben oroszlán társaságában kerültek 
napvilágra, egyet pedig a Kárpát-me-
dencénél is északabbra találtak meg.

Hajdani	nagy	növényevWink
Két páratlanujjú patást találunk a ki-
halt fajok között. Egyikük a vadló 
(Equus ferus), melynek a Kárpát-me-
dencei elterjedését és gyakoriságát 
számtalan lelet támasztja alá. A másik 
faj a vadszamár (Equus hemiounus). A 
régiónkból ismert ősi szamárleleteket 
jellemzően egy önálló, az előbbitől elté-
rő fajjal, az európai vadszamárral 

razsághoz, semmint a metsző hideg-
hez alkalmazkodott faj. A pusztai po-
coknyúl az egyetlen síkvidéken élő 
pocoknyúlfaj, így valószínűleg az Al-
föld végtelen rónaságait lakhatta egy-
kor. Az is jól ismert, hogy kétszáz év-
vel ezelőtt még az ukrán sztyeppéken 
is élt faj rendkívül érzékeny az emberi 
zavarásra.

Kihalt kisemlőseink között két rág-
csálófajt: egy pockot és egy mormotát 
találunk. A keskenyfejű pocok (Microtus 
gregalis) szintén a nyílt élőhelyek lakója, 
de a pocoknyúllal ellentétben egyaránt 
előfordul a tundrán és az eurázsiai 
sztyeppén. Valószínűleg ez a magyará-
zat arra, hogy a jégkor végi felmelege-
dés után miért tudott olyan sokáig túl-
élni a Kárpát-medencében, ahol való-
színűleg szintén a száraz, füves élőhe-
lyek lakója lehetett.

A másik rágcsálófaj a listán a sztyepei 
mormota vagy bobak (Marmota bobak). 
Mindössze egyetlen adata ismert, az 
Alföld keleti széléről. Ez az újkőkori 
adat igazolja, hogy a jégkort túlélve a 
holocén során is tagja lehetett a Kár-
pát-medence állatvilágának.

Ahol oroszlán él, ott párduc is
A kihalt fajok között két nagyragado-
zó is található. Az oroszlán (Panthera 
leo) előfordulását nyolc magyarországi 
helyszínen igazolták, ami arra utal, 
hogy a Kárpát-medence központi ré-
szén egykor elterjedt állat lehetett. A 
vizsgálatok szerint a hazai oroszlánok 
nem a jégkorban is itt élt barlangi 
oroszlánok leszármazottai, hanem a 
felmelegedés után a Közel-Kelet térsé-

A párduc napjainkban a Közel-Keleten él 

Európához legközelebb

 Dámszarvas ábrázolása egy görög  

mozaikon Pellából 

Az eredetileg a Kárpát-medencében élt 

dámszarvasokhoz méretben és talán küllemben 

is leginkább a keleti dámszarvas hasonlít

Az eurázsiai vadló utolsó fennmaradt alfaja a Przewalski-ló, a XX. században  

pusztult ki a vadonból, de az állatkerteknek köszönhetQen a faj fennmaradt; utolsó élQhelyére  
való visszatelepítése napjainkban is folyik
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ség állatvilágának. A holo-
cén leletek nagy száma és 
történeti források beszámo-
lói szintén alátámasztják az 
előbbi feltevést. 

A rénszarvas (Rangifer 
tarandus) kétségkívül a leg-
ellentmondásosabb a tizen-
két mára kihalt emlősfaj 
közül. Bár némely kutató 
szerint tagja volt a Kárpát-
medence holocén vadvilá-
gának, mások cáfolják ezt 
a véleményt. Jelenléte biz-
tosan meglepő, hiszen ne-
héz elképzelni, hogy mi-
ként illeszkedhetett bele az 
elmúlt majd 12 ezer év mérsékeltövi 
ökoszisztémáiba. Ugyankor – mivel 
a bemutatott kutatás csupán a szak-
irodalomban megjelent adatok fel-
használásával történt, ennek keretei 
között – a kutatóknak nem nyílt le-
hetősége a faj jelenlétének sem 
megerősítésére, sem cáfolatára. A 
rénszarvas-kérdés eldöntése továb-
bi, a leleteket érintő vizsgálatokat 
igényel. 

Az őstulok (Bos primigenius) a ho-
locén Európa legnagyobb termetű 
növényevő állata lehetett. A Kár-
pát-medencében is gyakori volt, 
amit a leletek nagy száma is mutat. 
A jelenlétét jelző utolsó adatok Er-
délyből ismertek. Egyes kutatók 
szerint a faj Erdélyből történő kiha-
lása időben egybeeshetett az utolsó-
nak tartott kelet-lengyelországi 
példány 1627-ben bekövetkezett el-
pusztulásának dátumával. 

Az európai bölény (Bison bonasus) 
a kontinens másik igazán nagytestű 
patása. A fajnak önálló alfaja élt a 
Kárpát-medencében, a kárpáti 
vagy magyar bölény (Bison bonsus 

(Eyuus hyndruntinus) azonosítják a ku-
tatók. A legfrissebb csonttani és geneti-
kai vizsgálatok azonban igazolták, 
hogy az európai leletek az ázsiai vad-
szamárral azonos fajba tartoznak, 
igaz, azon belül egy önálló alfajt kép-
viselnek. Így helyesebb eurázsiai vad-
szamárról beszélni. E faj szintén gya-
kori és elterjedt állata volt a nyílt fü-
ves élőhelyeknek.

A kihalt fajok legnépesebb cso-
portját a párosujjú patások képvise-
lik. A dámszarvas (Dama dama) ne-
vét sokan csodálkozással fogadhat-
ják a kihalt állatok között, hiszen ma 
is előfordul a Kárpát-medencében, 
sőt igencsak gyakori. Azonban a tér-
ségben jelenleg is élő dámszarvasok 
egy, a római korban kezdődött, több 
hullámban végrehajtott tudatos be-
telepítés eredményei. Ugyanakkor 
előtte is éltek dámszarvasok a Kár-
pát-medencében, egészen a bronz-
kor elejéig. Csakhogy a holocén ko-
rábbi időszakában itt élt dámvadak 
olyan jelentősen eltértek méretükben 
a mai dámszarvasoktól, hogy az leg-
alább alfaji szintű elkülönítést tesz in-
dokolttá. E mára kihalt, nagyobb tes-
tű dámot mérete miatt keleti dám-
szarvasnak (Dama mesopotamica) is 
határozták, de életföldrajzi, elterjedé-
si okok miatt a keleti dámnak a Kár-
pát-medencei jelenléte kizárható, így 
minden bizonnyal a bronzkor előtti 
dámszarvasaink egy önálló, de mára 
kihalt fajt vagy alfajt képviseltek.

Bár a jávorszarvast (Alces alces) 
mind a biológusok, mind a régészeti 
állattan művelői csak kóborló egye-
dek által képviselt fajnak tekintik a 
Kárpát-medence élővilágában, igen 
meggyőző ökológiai, életföldrajzi 
érvek szólnak amellett, hogy egykor 
állandóan jelenlévő tagja volt a tér-

hungarorum). Utolsó kárpát-meden-
cei példányai szintén Erdély terüle-
tén fordultak elő.

Fajok és ökoszisztémák
A Kárpát-medence kihalt emlősfajai 
alapvetően két ökoszisztémához köthe-
tők. A fajok zöme, mint a pocoknyúl, a 
keskenyfejű pocok, a bobak mormota, 
az oroszlán, a párduc, a vadló és a vad-
szamár, de még a dámszarvas is, első-
sorban a száraz, nyílt élőhelyekhez, a 
sztyepphez és az erdős-sztyepphez kap-
csolható. A többi faj, a jávorszarvas, az 
őstulok és a bölény az erdei élőhelyekhez 
köthető. E fajok eltűnése alapjaiban vál-
toztatta meg e két ökoszisztéma felépíté-
sét és működését. Ám hogy pontosan 
mit is jelent ez, és milyen következmé-
nyekkel járt, az a folytatásból derül ki. 
Cikkünk következő részében ugyanis a 
kihalások mögött álló okokat és az ese-
mények máig ható következményeit 
fogjuk részletesen megvizsgálni.

NÉMETH ATTILA

Következik: Az élővilág első, az embe-
riség okozta krízise.

A kihalt Qstulok megjelenését idézQ, primitív szarvasmarhafajtákból  
visszakeresztezett, rekonstruált Qstulok, a Heck-marha

Az európai bölény egyetlen máig fennmaradt tiszta 

vérvonalú alfaja, a síksági bölény (A SZERZP FELVÉTELEI)

 Kárpáti vagy magyar bölény Salamon Kleiner ábrázolásán 

1732-bQl. A kép egy ErdélybQl származó példány alapján 
készült Bécsben. 
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Nem csak az olcsó, de a drága ru-
hákban is lehetnek olyan anya-
gok, amelyek kockázatot jelen-

tenek, hiszen a textileket veszélyes 
vegyszerekkel kezelhetik, mielőtt ru-
haként vagy ágyneműként a boltokba 
kerülnek. Akár egy zipzár vagy egy pa-
tent is kiválthat allergiás reakciókat. Bár 
az elmúlt években a média már több- már több-több-
ször adott hírt ezzel kapcsolatban, hi-
vatkozva többek között a Greenpeace 
környezetvédő szervezet és a WECF 
munkatársainak nyilatkozataira, a 
helyzet csak kismértékben javult, így 
nem árt ismét foglalkozni e témával.

A viselés szimulálása
Az Európai Unió törvényileg szabá-
lyozza a veszélyes anyagok használatát 
(REACH-rendelet), azonban sok 
olyan eset került napvilágra, amelynél 
a textíliában előforduló vegyszerek 
egészségügyi kockázatot jelentettek. 
Sok olyan vegyi anyagot használnak a 
textiliparban, amit nem teszteltek 
megfelelően egészségügyi és 
környezetvédelmi szempontból, de 
olyanok is vannak, amelyekről tudjuk, 
hogy ártalmasak lehetnek. A 
fémalkatrészek nikkeltartalma például 
allergiás reakciót válthat ki az arra ér-
zékenyeknél, a víz- és olajlepergető ki-
készítésekhez használt per- és 
polifluorozott anyagok felboríthatják 
a hormonháztartást, az izzadás miatti 
szagok keletkezésének megelőzésére 
alkalmazott biocid (fertőtlenítő) vagy 
gombaölő hatású szerves ónvegyületek 
már kis koncentrációban is mérgezőek, 
a gyűrődéscsökkentő kikészítésekhez 
sok helyen még mindig alkalmazott 
formaldehid tartalmú vegyszereket 
pedig rákkeltővé minősítették. Ez pe-

dig még csak a jéghegy csúcsa, ha 
vegyszerekről beszélünk.

Mindezeket a rizikófaktorokat az 
egyszerű vásárlónak nincs lehetősége 
kiszűrni, hiszen se tapintással, se más 
érzékszervvel nem azonosítható, hogy 
a megvásárolni kívánt ruhadarab tar-
talmaz-e egészségre káros anyagokat. 
Az ár sem jelent garanciát, hiszen ma-
napság a nagy luxusmárkák termékei 
ugyanúgy a Távol-Keleten készülnek, 
mint a legtöbb textilipari árucikk. En-
nek az a hátránya, hogy a Távol-Kele-
ten a környezetvédelmi szabályozások 
messze elmaradnak az európai követel-
ményektől, és a felhasznált vegysze-
rekre vonatkozó listákat sem veszik 
megfelelő mértékben figyelembe. Ma 
már sok kereskedő megköveteli a be-
szállítóitól egyik vagy másik környe-
zetvédelmi vagy humánökológiai véd-
jegy megszerzését a termékeire, de eb-
ből sem mindegy, melyiket választjuk. 

Például a bio alapanyagok megjelölése 
a textilek esetében nem olyan jelentő-
ségű, mint az élelmiszereknél. Az igaz, 
hogy a megtermelése során kisebb ter-
helést jelent a környezetre nézve, de itt 
az alapanyag több vegyi folyamaton 
megy keresztül, míg késztermék for-
májában a felhasználóhoz kerül. 

Az ártalmas anyagokkal kapcsolatos 
vizsgálatok esetében nem azt vizsgáljuk, 
hogy a textíliában megtalálható-e az a 
bizonyos anyag. A döntő szempont in-. A döntő szempont in-
kább az, hogy olyan körülményeket szi-
muláljunk, amivel meghatározható, 
hogy a rendszeres viselés során az adott 
anyag a bőrünkkel érintkezve milyen 
mennyiségben kerülhet a textíliából a 
szervezetünkbe. Ki kell emelnünk, 
hogy néhány olyan vegyi anyagra, ami 
a ruházatunkban előfordulhat, egyálta-
lán semmilyen korlátozás nincs a textil-
ipari felhasználásukra nézve, és megta-
lálhatók sok, nap mint nap használatos 

B I Z A L O M  A  T E X T Í L I Á B A N 

ÁRTALMAS ANYAGOK  
A RUHÁINKBAN

Minden,	amit	elfogyasztunk	vagy	amivel	érintkezünk	–	többek	között	a	ruháinkból	a	bWrünkön	át	fel-
szívódó	 vegyi	 anyagok	 is	 –	 terheli	 a	 szervezetünket.	 Azok	 a	méreganyagok,	 amikkel	 a	 bWrünkön	
keresztül	 –	 ruházat	 vagy	bWrápolók	 formájában	 –	érintkezünk,	ugyanolyan	károsak	 lehetnek,	mint	
amiket elfogyasztunk. Vannak olyan anyagok, amik ki tudnak ürülni, ezek csak ideiglenes terhelést 

jelentenek,	de	vannak,	amiket	a	szervezetünk	elraktároz,	és	az	évek	alatt	felhalmozódhatnak.
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növényeket is, mint például a pamut, a 
len vagy a kender. A bio- megjelölésű 
alapanyagok termesztéséhez, akárcsak 
az élelmiszerek esetén, nem használ-
hatnak nö vény vé dő sze reket. Jónéhány 
közülük szerves klórozott peszticid, 
amiket korábban mindenütt használ-
tak, de növényvédőszerként mára be-
tiltották őket az emberi szervezetre ká-
ros hatásuk miatt (pl. DDT, aldrin, 
PCP, HCB, lindan stb.), számos or-
szágban még mindig használatosak.

Lágyítókat nagyon sok műanyagter-
mék előállításához alkalmaznak a fel-
dolgozhatóság megkönnyítésére és a 
tulajdonságok javítására, a ruházati 
cikkek között legtöbbször műbőrökben 
(cipők, táskák stb.). Nem kötődnek ké-
miailag a műanyagokhoz, ezért a ter-
mék alkalmazása során fokozatosan 

szabadulhatnak fel. Legnagyobb és leg-
szélesebb körben alkalmazott csoport-
juk a ftalátok, amelyek az emberi szer-
vezetre nézve mérgezőek és befolyásol-
hatják a hormonháztartás működését. 
A lágyítók mennyiségi vizsgálatánál 
azokat szerves oldószerrel extrahálják 
és tisztítás („clean-up”) után gázkroma-
tográfiával (MS-detektor) elemzik.

Textilipari szempontból jelentős ne-
hézfémek az antimon, arzén, ólom, 
kadmium, króm, kobalt, réz, nikkel és 
higany. Kadmiumot és ólmot használ-
nak a PVC-gyártásban, antimont a po-
liészter előállítása során, krómot, kobal-
tot és rezet egyes színezékek komplex-

egyéb termékben. Perfluorozott ve-
gyületeket (PFC) találhatunk például 
különböző konyhai eszközök teflonbe-
vonatában (pl. serpenyők), megenge-
dettek a funkcionális ételcsomagolá-
sokban is, és ezek a tárgyak jóval érzé-
kenyebb területen, sokkal drasztiku-
sabb körülményeknek vannak kitéve, 
mint a viselésre szánt textíliák. A sebé-
szeti műtősruházat szintén kaphat 
PFC-s kikészítést a fertőzések ellen vé-
dő tulajdonságokért. Az antimon szinte 
minden poliészterből készült termék 
összetevője, és megtalálható a legtöbb 
PET italpalackban és egyéb műanyag 
csomagolóanyagban is.

Hasznosak, de kockázatosak
Ahhoz, hogy a ruházatunk a ránk néz-
ve kisebb egészségügyi kockázatot rejt-
sen, több szempontból is meg kell vizs-
gálnunk. Ilyen például a pH vizsgálata, 
hiszen a túl savas és túl lúgos környezet 
is irritálhatja a bőrünket. Szélsőséges 
pH-értéket okozhat nem megfelelő 
mosás, akár a háztartáson belül is. Ezt 
megakadályozhatjuk, ha odafigye-
lünk, hogy a mosószernél ajánlott ada-
golást ne lépjük túl.

A formaldehid az aldehidek csoportjá-
ba tartozó vegyület. Az emberi szerve-
zetre nézve allergiát és tüdőödémát 
okozhat, károsíthatja a májat és a vesét, 
belélegezve pedig mérgező. Formalde-
hidet tartalmazhatnak – a teljesség igé-
nye nélkül – különböző ragasztók, lak- különböző ragasztók, lak-, lak-
kok és gyanták, tisztító- és fertőtlenítő-
szerek, valamint a textiliparban pig-
menttel nyomott és bevonatos kelmék 
és a gyűrődéscsökkentő kikészítéshez 
használt vegyszerek.

A peszticid összefoglaló elnevezése a 
növényvédő- és kártevőellenes szerek-
nek. Alapvetően növényvédelemre 
használják, beleértve a textilgyártáshoz 
használt természetes szálakat adó 

képzőjeként, nikkelt és vegyületeit fém 
alkatrészek (zipzárak, patentok, csatok 
stb.) összetevőjeként. Főként azért 
veszélyesek, mert nem bomlanak le, és 
a táplálékláncban feldúsulnak. A leg-táplálékláncban feldúsulnak. A leg-
több nehézfém az emberekre (és főleg a 
gyermekekre) nézve mérgező, és már 
kis mennyiségben is megterheli a szer-
vezetet. A Bizalom a textíliában véd-
jeggyel ellátott termékek ez ellen ga-ga-
ranciát nyújtanak. Az extrahált vagy 
feltárt nehézfém-összetevő mennyiségi 
meghatározását az atomabszorpciós 
spektrometria (AAS), az ICP vagy a 
spektrofotometria módszerével végzik, 
és a termékosztályhoz tartozó küszöb-
érték alapján szűrik ki a nemzetközi 
OEKO-TEX 100 szabvány alapján.

Szerves ónvegyületeket használnak bak-
térium- és gombaölő szerként olyan 

termékekben, ahol az izzadással járó 
szagot szeretnék mérsékelni (zoknik, 
cipők, sportruházatok stb.), és bizonyos 
típusú textilnyomásoknál (pl. plasztizol) 
stabilizátorként, de találtak már pelen-
kákban is. Leggyakrabban alkalmazott 
szerves ónvegyület a tributil-ón. Erősen 
mérgező, károsítja az ideg- és immun-
rendszert, irritálja a bőrt. A vizsgálatok 
tisztított („clean-up”) kivonattal gáz-
kromatográfiás eljárással, szelektív de-
tektorral (MS-detektor) történnek.

Az illékony szerves vegyületek csoportjá-
ba soroljuk azokat a szintetikus és ter-
mészetes anyagokat, amelyek a min-
dennapi életben használt termékekből és 
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anyagokból párologhatnak ki, akár szo-
bahőmérsékleten is. Ilyen vegyületek 
lehetnek alkánok/alkének, aromás ve-
gyületek, terpének, szénhidrogének, 
észterek, aldehidek és ketonok. Termé-
szetesen nem mindegyikük egészség-
károsító hatású, a természetben is előfor-
dulnak. Mivel számos anyagról van szó, 
így a hatásuk is különböző. Teljesen eltá-
volítani őket szinte lehetetlen, de a kon-
centrációjuk jelentősen csökkenthető 
rendszeres szellőztetéssel. 

Halogénezett szénhidrogéneknek nevez-
zük azokat a szénhidrogéneket, melyek 
molekulája fluort, jódot, klórt vagy bró-
mot tartalmaz. Alkalmazzák őket oldó-
szerként, lágyítóként, tisztítószerként, 
zsíroldóként stb. A textiliparban a vegy-
tisztítás során – kedvező oldási tulajdon-
ságai miatt – a mai napig lényeges szere-

pet játszik a perklóretilén, melyet a való-
színűsíthetően rákkeltő anyagok közé 
soroltak. Mennyiségi vizsgálatuk a min-
ta szerves oldószerrel történő extrakcióján 
alapul, melyet GC/MS vagy GC/MS/
MS analízis követ.

Per- és polifluorozott vegyületeket (PFC) 
textíliák és bőrök esetében víz- és olaj-
lepergető kikészítésekhez alkalmaz-
nak. Ezek a fluorokarbon vegyületek 
az emberi szervezetre hormonkárosító 
hatással vannak, de emellett fokozot-
tan felelősek az üvegházhatás létrejöt-
téért, és ártalmasak a környezetre.

A dimetil-fumarát (DMF) fehér, kris-
tályos, erősen illó vegyület. Penészedést 
gátló hatása miatt alkalmazzák sok he-
lyen, főleg bőrből készült termékek 
esetében. Veszélye, hogy erősen aller-

gén, már nagyon kis mennyiségben is 
ekcémát és más allergiás reakciókat 
okozhat. Az Európai Bizottság határo-
zata kifejezetten megtiltja a DMF-
tartalmú termékek forgalmazását az 
Európai Unióban.

Alkilfenol-etoxilátokat kiváló felületak-
tív tulajdonságaik miatt tisztító- és mo-
sószerként alkalmaznak. Mivel a fel-
használásuk széles körben elterjedt, és a 

lebomlásuk a természetben hosszadal-
mas folyamat, egyre inkább felhalmo-
zódnak, és kimutathatóak a felszíni vi-
zekben, a házi porban, az élelmiszerek-
ben és az emberi szervezetben is. Ezek a 
vegyületek mérgezőek, maró hatásúak 
és károsíthatják a hormonrendszert. 
Ugyan maguk az alkilfenol-etoxilátok 
nem rákkeltőek vagy mutagének, de a 
bomlástermékeik magasabb egészség-
ügyi kockázatot jelentenek.

Veszélyes színek
Szót kell még ejtenünk a színezékekről. 
Ezek azok a vegyületek, amik a textíli-
ák színét adják, és amelyek az egyik leg-
fontosabb elemei a ruhaiparnak. Régen 
az emberek természetes színezékekkel 
festették a ruháikat, például indigóval, 

amit az indigócserjéből nyertek (ez a szí-
nezék leginkább a farmergyártáshoz kö-
tődik), vagy bíborral, amit a bíborcsigák 
mirigyváladékából vontak ki. Amikor 
a technológia fejlődésnek indult, 
ahogy a ruha olcsó tömegcikké vált, a 
természetes források már nem voltak 
elegendőek, és nem is biztosítottak 
olyan kiváló tulajdonságokat és olyan 
széles színskálát, mint szintetikus tár-
saik. Hiába voltak azonban a kiváló 
tulajdonságok, ha közben az első szin-
tetikus színezékek nagy része mérgező 
volt. Ilyen például a schweinfurti zöld, 
amely egy réz-arzén só volt, és divatos 
színe miatt sok úrihölgy halálát okozta 
az ezernyolcszázas években.

Mára ilyen szélsőséges példákat ritkán 
találunk, a színezékeket nem csak az 
élelmiszeriparban, hanem a textiliparban 
is egyre szigorúbb ellenőrzés alatt tartják. 
Vannak azonban olyan színezékek, 
amik allergének lehetnek (diszperziós 
színezékek, amiket főként poliészter kel-
mék festéséhez használnak), vagy bizo-
nyos azoszínezékekről idővel arilaminok 
hasadhatnak le, amik erős vérmérgek. 
Vannak olyan bizonyítottan rákkeltő, 
ezért az Európai Unióban már betiltott 
színezékek, amelyek sajnos még mindig 
megtalálhatók a megvásárolt termékek-
ben, elsősorban az import árukban

Hogy mit tehetünk mégis, ha óvni 
akarjuk a szervezetünket és a környeze-
tünket a textilipar esetleges káros hatása-
itól? A vásárlás során keressünk a minő-
ségre és a környezet védelmére utaló kü-
lönböző címkéket, tanúsításokat. Létez-
nek tanúsítások (pl. OEKO-TEX® 100 
stb.), amelyek garantálják, hogy a ruhá-
zati és egyéb textiltermék ártalmas 
anyagokra vizsgált termék. Ezeket a 
tanúsítványokat független vizsgáló in-
tézetek adják ki (hazánkban erre az 
Innovatex Zrt. jogosult), vizsgálati kö-
vetelményeiket és határértékeiket éven-
te felülvizsgálják, így biztosítják a fo-
gyasztók számára a legmagasabb szin-
tű termékbiztonságot. Ezek önkéntes 
tanúsítások, hiszen a textiliparban kö-
telező, egységes nemzetközi követel-
ményrendszert nem találunk, ellentét-
ben pl. a játékiparral, ahol létezik szab-
vány a játékok teljes körű megbízható-
ságának vizsgálatára. További jó 
tanács, hogy lehetőleg mossuk ki hasz-
nálat előtt a bőrrel közvetlenül érintke-
ző, újonnan vásárolt textíliát (fehérne-
mű, ruhaneműt, ágyneműt stb).

Sütőné Marócki kitti
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– Milyen bélyegeket lehet vizsgálni 
a tojáson?
– Az intenzív növekedés felgyorsult 
anyagcserét jelent, amelynek során 
megnő az oxidatív gyökök mennyi-
sége, ezzel az oxidatív stressz veszé-
lye. Az anya a tojás sárgájába antioxi-
dánsokat, lényegében karotinoidokat, 
E- és A-vitamint tud rakni. Ezen kí-
vül immunglobulinokat, amelyek-
nek az immunfolyamatokban van 
szerepe. A tesztoszteron szintje is fon-
tos tényező, ez a fióka fejlődését segí-
ti. Összességében a fióka egészségét 
fogják ezek meghatározni.

A lerakási sorrendből származó hát-
rányt eltérő módon kezelik egyes fa-
jok. Az örvös légykapó esetében pél-
dául a tojás mérete, az immunglobu-
lin és béta-karotin mennyisége nőtt a 
lerakási sorrenddel, így kompenzál-
hatja a tojó a később kikelő fióka hát-
rányát, hogy az be tudja hozni a le-
maradását. A széncinegénél ezzel 
szemben az utolsó fióka tojásába 
kevesebb karotinoidot fektet a tojó. 
Ennek persze az is lehet az oka, 
hogy addigra kimerül a saját készle-
te is.

Örvös légykapó és nádirigó eseté-
ben összefüggést mutattunk ki a 
tojáshéj kékeszöld színe és a sárgájá-
nak antioxidáns-tartalma közt: az 

intenzívebb színű tojások magasabb 
antioxidánsszinttel rendelkeztek, 
de énekes rigónál például nem talál-
tak ilyen kapcsolatot. A légykapó-
nál a kékebb színt a biliverdin okoz-
za, ami szintén egy antioxidáns. 
Valószínűleg ha a tojó több antioxi-
dánssal rendelkezik, akkor minden 
helyre többet juttat. Ebben fontos 
szempont a táplálék mennyisége.
– Miért érdemes a tojás héjába pig-
menteket juttatni?
– Egyes fajoknál azt feltételezik, 
hogy a tojáshéj mintázata és színe 
szexuálisan szelektált bélyeg. Ezzel 
jelzi a tojó a hím felé a genetikai 
vagy fenotípusos minőségét. Kor-
mos légykapónál például a hímek 
utódgondozási viselkedésére hatás-
sal volt a tojás sötétebb kékeszöld 
színe, ami a jobb kondíciót jelzi. Ha 
jobb minőségű tojótól származik a 
tojás, akkor feltehetően szívesebben 
fektet a hím is több energiát a fió-
kák felnevelésébe.

A tojáshéjon látható barna pety-
tyeknek szerepük lehet a tojáshéj 
szerkezetének erősítésében is. A héj 
erősségét elsősorban a tojáshéj vas-
tagsága szabja meg, amely nagyban 
függ attól, mennyire érhető el a 
költőterületen kalcium. Több fajnál 
azt találták, hogy a vékonyabb héjú 

– Miért érdemes a tojást vizsgálni?
– A madárembrió fejlődése során csak 
azt a tápanyagot képes felhasználni, 
ami a tojásban van. Amit az anya a to-
jásba rak, alapvetően az határozza 
meg az utód túlélési esélyeit. A lera-
kott tojások sorrendje is nagyon sokat 
számít. Több hazai énekesmadarunk 
azelőtt kezdi el ülni a tojásokat, mie-
lőtt az utolsót lerakta volna, így az 
utolsó egy-kettő, de akár több is, ké-
sőbb kel ki. Ez a két-három napnyi kü-
lönbség nagyon sokat tud számítani. 
A később kikelt fiókák sokkal gyen-
gébbek lesznek. Sőt, ez a különbség 
idővel erősödik, mert a tojó azt eteti, 
amelyik legintenzívebben kéri. 

Ez bizonyos szempontból előnyös, 
hiszen tojásrakáskor a tojó még nem 
tudja a fiókanevelés időszakának táp-
lálékellátottságát megbecsülni. Azok-
ban az években, amelyekben kevés a 
táplálék, összességében előnyös, ha az 
utolsó egy-két gyengébb fióka elpusz-
tul, inkább, mint hogy mindenki 
éhezzen. A fészekalj lecsökken, de a 
megmaradtak mind felnevelhetőek. 
Ha nem így lenne, az összes fiókát és a 
szülőket is rosszabb kondícióban érné a 
tél, ami végzetes lehet. Jó évben vi-
szont megtérül az extra befektetés és 
minden fióka kirepül a kelési idejétől 
függetlenül.
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A TOJÁS MEG A SZÍNE

Hargitai Rita, az ELTE Ígéretes Kutatója vadmadár-

tojások héjának és tojássárgájának vizsgálatával 

igyekszik megtalálni az anya stratégiáját a szapo-

rodás és az önfenntartás egyensúlyának kialakítá-

sára. Melyik tojásba érdemes a legtöbb antioxi-

dánst juttatni? Mit okoz a városi környezet? Hogyan 

kompenzálja a rossz és jó évek váltakozását a 

fészekalj? És mit szól mindehhez a macska? 
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mesterséges odúkat a Pilisben, ezek-
ben kezdte vizsgálni a madarakat. 
Azóta is rendszeresen zajlanak ökoló-
giai kutatások a madarakkal, ebben 
veszek én is részt. Költési periódusban 
óvatosabbnak kell lenni, de szerencsé-
re a zavarás miatt nem hagyják ott a 
fiókákat. A legérzékenyebb periódus 
az, amikor éppen elkezdett ülni a to-
jásokon a madár. Ekkor még nem 
fektetett be nagyon sok energiát és ha 
úgy észleli, hogy felfedezték a fészkét 
a ragadozók, akkor inkább otthagyja 
és pótköltésbe kezd. Később már ott 
marad. Persze itt is van fajok közti 
különbség, a cinege nagyon érzé-
keny, a légykapó kevésbé.

Nagyobb probléma, hogy 2010 óta 
az erdőben élő kistestű ragadozók, 
feltehetően elvadult házimacskák né-
melyike megtanulta, hogy az ember-
szag valami finomságot jelent, így 
azt követve sorban fosztotta ki a fész-
keket. A madarak természetes körül-
mények közt faodúkban költenek, de 
az erdőkezelés a természetesnél sok-
kal kevesebb idős fát hagy meg, így a 
populáció megmaradását segíti a 
mesterséges odúk kihelyezése. 
– Mi a következő cél?
– A következő időszakban szeretnénk 
vizsgálni a kanárik tojáshéjszínezetét. 
Ennél a fajnál mindkét pigment előfor-
dul a héjban, ezért több elméletet is 
tesztelhetünk rajta. Emellett a pajzsmi-
rigyhormon mennyiségét vizsgáljuk a 
tojásban, annak hatását nézzük a fió-
kákra illetve az élőhely szennyezettség 
erre a hormonra gyakorolt hatását. 
Hozzánk hasonlóan a madarakban is a 
fejlődést szabályozza ez a hormon, de 
még kevéssé ismert terület a tojásokban 
lévő mennyiségének változása.

FERENC KATA

– Széncinegékkel történt ez a vizsgá-
lat, a pilisi populációt hasonlítottuk 
össze a Corvinus Egyetem budai ar-
borétumában található madarakkal. 
Néztük a tojáshéjmintázatot, a 
tojássárga antioxidáns-tartalmát és a 
madarak tollazatát is. A tojáshéj min-
tázatában nem volt különbség, de a 
városi környezetben kevesebb anti-
oxidánst tartalmaztak a tojások, pon-
tosabban kevesebb karotinoidot és 
A-vitamint, de E-vitaminból több 
volt a tojásokban, mint a Pilisben. A 
karotinoid mennyiségét mutatja a 
széncinege begytollának sárgasága is. 
Ha halványabb sárga, akkor a madár 
számára kevesebb az elérhető antioxi-
dáns.

Mivel az állatok, így a széncinege 
sem képes karotinoidot előállítani, 
csak a táplálékból vehetik fel. Ezért ez 
a különbség elsősorban a városi és er-
dei táplálék eltérésére vezethető visz-
sza. A városban érthetően kevesebb a 
hernyó, amely a karotinoidban leg-
gazdagabb tápláléka a cinegéknek. 
Fontos megemlíteni azt is, hogy a 
szennyező anyagok, köztük elsősor-
ban a mérgező fémek által okozott 
oxidatív stressz megnöveli az antioxi-
dánsok iránti igényt, így kevesebb jut 
a tollazatba és a tojásba.
– Hogyan tudják vizsgálni ezeket a 
madarakat?
– Török János az ELTE-n működő 
Viselkedésökológiai Csoport alapítója 
és vezetője 1980-ban helyezett ki 

tojásokon nagyobb foltokban söté-
tebb pettyek helyezkedtek el, me-
lyek ellenállóbbá tehetik a héjat.

A barna tojáshéjpigment, a 
protoporfirin fokozza az oxidatív 
stresszt. Kimutattuk, hogy széncine-
génél a sötétebben pettyezett tojások 
a gyengébb egészségi állapotú tojót 
és az alacsonyabb antioxidáns-kon-
centrációjú sárgáját jelezhetik, illetve 
hidegebb időben is jobban pettyezett 
a tojáshéj. Rosszabb körülmények 
között a tojó talán ilyen módon sza-
badul meg a káros pigmentektől.
– Tehát akkor a tojó tojásrakáskor 
fennálló kondíciója és a fiókák kike-
lésekor elérhető táplálék mennyisége 
is számít. Mikor érdemes költeni?
– Az általunk vizsgált széncinegénél, 
amelynél a hernyó a költés alatt a leg-
főbb táplálék, egyértelműen előnyö-
sebb minél korábban költeni. A her-
nyók mennyiségét egy haranggörbe 
írja le. Kora tavasszal kevés hernyó 
van, aztán nő a mennyiségük, majd 
gyorsan lecsökken. A madarak arra 
optimalizálnak, hogy a hernyóbio-
massza-görbe csúcsa a fiókák etetése-
kor legyen. Más fajoknál, például az 
örvös légykapónál, amelynél a táplálék 
kisebb részét alkotják a hernyók, van 
egy optimális kezdési intervallum, és a 
túl korai vagy túl késői kezdés sem 
előnyös különböző okok miatt.
– Vizsgálták a városi és az erdei 
környezet hatását is a madarakra. 
Milyen eredményre jutottak?

Széncinege fiókáival

Örvös légykapó 

fészekalj

(LACZI MIKLÓS 

FELVÉTELEI)
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hánytatás pedig szájüregi problémákat 
okoz. Előfordulnak szív- és érrendszeri 
szövődmények, a hányás, hashajtás, 
vízhajtás, koplalás és a csökkent folya-
dékfelvétel következtében kiszáradás, 
mellkasi fájdalom, szívritmuszavar ala-
kulhat ki. Akár meg is állhat a szív! 
Nőgyógyászati szövődmények is lehet-
ségesek, elmaradhat a menstruáció, va-
lamint meddőség is kialakulhat, és or-
topédiai szövődményekkel is számolni 
kell. Az ásványi anyagok és a vitami-
nok hiánya miatt csontritkulás és 
csonttörések is előfordulhatnak. Bőr-
gyógyászati szövődmények tekinteté-

ben a vízhiány miatt a 
bőr száraz, berepede-
zett, fertőzésekre hajla-
mosabb. Ezeken kívül 
fogászati problémák, 
veseműködési zavarok, 
pajzsmirigy-működési 
zavarok, vérszegénység 
is kialakulhatnak a ha-
talmas hiányállapottól.

A betegségnek két tí-
pusa van: restriktív tí-
pus: ehhez a típushoz 
tartozó anorexiás bete-

geknek nincsenek visszatérő falásroha-
mai, se purgáló viselkedésformái, mint 
például az önhánytatás és hashajtók 
szedése, illetve a purgáló típus: ebben a 
típusban szenvedő betegeknek pedig 
ismétlődő falásrohamai vannak, ezen 
kívül a purgáló viselkedésforma is jel-
lemző rájuk. 

Az elmúlt időszakban két téma került 
a társadalmi érdeklődés fókuszába: a 
test és az evés. A test alakjára, az ételfo-
gyasztás mértékére vonatkozó szocio-
kulturális „elvárások” tömegesen 
áramlanak felénk, és így nem tekint-
hető a véletlen művének, hogy az eh-
hez kapcsolódó problémák is egyre 
gyakoribbak. 

 A szakemberek többsége egyetért 
azzal, hogy a médiumok a modern, 
divatos életmód közvetítésével, a mes-
terséges szépségideál kialakításával, 
valamint a karcsúság fontosságának 
túlhangsúlyozásával hamis képet kel-
tenek az ideális női alakról, ezáltal je-
lentős szerepet játszanak a testképza-
var, és így közvetve az evészavarok ki-
alakulásában és fennmaradásában. To-
vábbá a biológiai, pszichológiai és 
szociális tényezők többszörös együtt já-

A KÓROS SOVÁNYSÁG

Minden emberben ott van a megfelelni vágyás, a tökéletességre való törekvés. A megfelelni vágyás-

nak viszont vannak „mellékhatásai”, nem várt következményei. Ilyenek például az evészavarok. Ezek 

egyik	klasszikusnak	tekinthetW	példája	az	anorexia,	ami	egyre	gyakrabban	és	egyre	koraibb	életkor-
ban	jelentkezW	pszichoszomatikus	betegség.

2.
rész

Az anorexia nervosa elneve-
zés valójában megtévesztő, 
mert szó szerint idegi eredetű 

étvágytalanságot jelent, noha a bete-
gek kórosan soványak – valójában nem 
vesztik el az étvágyukat. Az anorexia 
nervosa egyre korábban és gyakrabban 
jelentkező pszihoszomatikus betegség. 
Kialakulásában nagy szerepet játszik a 
betegségre való hajlam, és biológiai, 
pszichológiai és szociális tényezők.

Tünetei a nagymértékű fogyás; test-
képzavar, a rendes testtömegnek az én-
képre gyakorolt indokolatlanul előny-
telen hatása; az alacsony testsúly ellené-
re kövérségtől való kifejezett undoro-
dás és félelem; a rendes testtömegnek 
az énképre gyakorolt indokolatlanul 
előnytelen hatása; jellemző a havi vér-
zés zavara (legalább három egymást 
követő menstruációs ciklus hiánya); 
gyomor-bélrendszeri zavarok; gyakori 
az evés utáni teltség- és puffadtság ér-
zés, székrekedés, hasi fájdalom. Ha hir-
telen nagymennyiségű étel kerül a 
gyomorba, az akár meg is repedhet! A 
hashajtózás megöli a bélbolyhokat, a 



É L E T  É S  TU D O M Á N Y   2016/1 2  367

eGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG?	•	EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG?	•	EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG

rásából is fakadhatnak, melyben a kar-
csúságot érintő társadalmi normák 
mellett ugyanolyan jelentős szerepe 
van például a családi kapcsolatoknak, a 
szülők testsúlyhoz viszonyulásának és 
viselkedésének, a testképre vonatkozó 
észrevételeknek.

Az érzelmileg „üres” gyerekkor, a 
rossz szülői példa, a teljesítménykény-
szer és a versenyhelyzet,  is testképza-
vart, majd később anorexia kialaku-
lását okozhatja. Súlyos önértékelési 
zavart okozhat, ha valakit sok bántás 
ér, vagy kiközösítik a többiek gyerek-
korában. Az öngyűlölet egyik tünete 
az anorexia, az étel elutasítása, az ön-
büntetés.

Ugyan a nemzetközi divatmagazi-
nok egyre gyakrabban alkalmaznak a 
divatfotózásokhoz teltebb modelleket, 
és igyekeznek a pozitív példákat is 
megmutatni, azért az általános közvé-
lekedés szerint a divat továbbra sem áll 
túl jól ezen a téren. A divatházak egy 
része még manapság sem hajlandó ko-
molyan venni, hogy bármi közük len-
ne az egészségtelen testkép „népszerű-
sítéséhez”. Az anorexia terjedésében 

pedig ma is elsősorban a divat az egyik 
fő ellenség, hiszen a kifutókra állított 
modellek egy része bizony inkább el-
rettentő példának felelne meg, nem 
pedig követendőnek. Éppen ezért a 
törvényhozók is tesznek lépéseket: egy 
2015-ben elfogadott törvényjavaslat 
szerint Franciaországban törvényt sért 
majd az, aki dicsőíti, vagyis kiemelke-
dően jónak, követendőnek mutatja az 
anorexiát vagy a kóros soványságot.

A pszichoterápiák alkalmazása rend-
kívül fontos az evészavarok kezelésében. 
Ez az esetek többségében kiegészül 
gyógyszerek használatával is. A bete-
gek kezelésének a kezdete viszont 
gyakran nehéz, mivel az evészavarral 

küzdőknek nincs beteg-
ségtudatuk és nem érzik 
szükségesnek a terapeuta 
segítségét. Ezért fontos 
hogy a terapeuta türelmes, 
megbízható, következetes 
és rugalmas is legyen.

A pszichodinamikus te-
rápiák hosszú távúak, cél-
juk a személyiség átalakí-
tása, a módszer lényege: 
egyéni vagy csoportos be-
szélgetésekből áll. A visel-
kedésterápiák a tanuláson 
alapulnak, legegyszerűbb 

formája a jutalmazás-büntetés, az 
anorexia kezelésében nagy szerepet 
játszanak: a rendszeresség kialakítá-
sa a táplálkozásban és néhány szigo-
rú szabály betartása (például az 
anorexiás betegek esetében általá-
ban heti egy kg-os súlynövekedést 
írnak elő az orvosok). A kognitív 
terápiák célja az ítéletalkotás meg-
változtatása kommunikációfejlesztő 
módszerekkel (csoportterápiákkal).

Hogy jobban tudjuk szemléltetni a 
társadalom megítélését az egyes test-
alkatokról, készítettünk egy közvé-
lemény kutatást a 17 és 18 év közötti 
középiskolás fiúk és lányok körében. 
A szavazásban 17 lány és 17 fiú vett 
részt. A kutatáshoz a balra fent lát-
ható képet használtuk fel, melyen 
egy sovány, egy normális és egy túl-
súlyos testalkatú nőt láthatunk. A 
szavazó fiatalok többsége a normál 
testalkatú nőt tartotta a legideáli-
sabbnak. Ez azért volt számunkra 
meglepő, mert arra számítottunk, 
hogy a fiatalok többsége azt a testal-
katot fogja a legideálisabbnak tarta-
ni, amelyet manapság a médián és a 
kifutókon keresztül sulykolnak be-
lénk. Viszont a második legtöbb sza-
vazatot így is a vékony testalkatú 
hölgy kapta, ami azt mutatja, hogy 
továbbra sem divat, ha valakin súly-
felesleg található. 

Ebből a közvéleménykutatásból azt 
szűrhetjük le, hogy az általunk meg-
kérdezett fiatalok többsége már a 
normál testalkatot tartja a legideáli-
sabbnak, ettől függetlenül még min-
dig sok az olyan fiatal, aki a véko-
nyabbakat részesíti előnyben. Emiatt 
a fogyókúrázók száma napjainkban 
elég magas, és ez szélsőséges esetek-
ben komoly egészségügyi problé-
mákhoz vezethet. 

A dolgozat (amelynek e cikk a rövidített 
verziója) a Semmelweis Egészségbiológiai 
Középiskolai Tanulmányi Verseny kereté-
ben született 2015-ben, a szerzők a Pápai 
Református Kollégium Gimnáziuma és 
Művészeti Szakközépiskolája tanulói. 

BOHÁK ANITA 
TÁBORI LILLA 

BÉNYI REBEKA

A közvélemény-kutatásokban használt kép...                                                       ...és a kapott válaszok megoszlása
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Nem akármilyen ünnepség 
helyszíne volt a washingtoni 
francia Nagykövetség 1960 

január  27-én. De Gaulle köztársasá-
gi elnök megbízásából Hervé 
Alphand nagykövet kitüntette a Be-
csületrend tiszti keresztjével Varga 
Bélát, a washingtoni Magyar Bi-
zottság elnökét. A pápai legátus a 
második világháború alatt Balaton-
bogláron francia hadifoglyok száza-
inak életét mentette meg.

A német táborokban a 
második világháború ideje 
alatt másfél millió francia 
hadifogoly sínylődött. 
Amikor bejelentették a 
fegyverszünetet, sokan bi-
zakodtak a háború gyors 
befejezésében, de csalódni-
uk kellett. Legtöbbjük 
meghalt a Gestapo fogsá-
gában. Aki tehette, mene-
kült, amerre tudott. 

Trianon ellenére
Hivatalosan 1940 novem-
berében érkeztek az első 
francia menekültek ha-
zánkba. Igen kényes kérdés 
volt, hogy mi legyen velük, hiszen 
Magyarország ekkor még nem volt 
hadviselő fél, de néhány hét múlva 
már a német – olasz – japán háromha-
talmi egyezményhez csatlakozott.

Bár a magyar-francia kapcsolatok - 
Trianon és Versailles miatt – nem vol-
tak jók, mégis élt valamiféle nosztalgia 
a francia közélet és kultúra iránt. Illyés 
Gyula így fogalmaz: „Franciaország 
megmaradt szellemi nagyhatalomnak, leg-
alábbis a magyarok szívében”.

Eckhardt Sándor 1938-ban kiadott, 
A francia szellem című művében pe-
dig ezt írja: „Költők, írók, művészek 

F R A N C I A  H A D I F O G LYO K  M A G YA R O R S Z Á G O N

RABOK 
LUXUSSZÁLLÓKBAN

párizsi honvágya mutatja, mit kereshet 
mindenkor a magyar ember a francia 
kultúrában. Minden politikai ellentét 
dacára is végtelen haszonnal jár számá-
ra, ha lelke időnként meg-megfürdik 
benne, mert a francia kultúra ma is a 
leghumánusabb, legemberibb valameny-
nyi között. […] Művészeink, íróink, 
humanista tudósaink, […] ösztönösen 
vágytak mindenkor a magyar kultúrát 
önálló tudatra ébresztő, emberileg elmé-
lyítő francia szellem ellenmérge után, 

félretéve minden érzelmi tekintetet, 
mely őket a hivatalos francia világtól el-
választja.”

A szellemi életet segítette a politi-
kai hangulat is, hiszen ebben az idő-
ben a Kállay-kormány folyamatosan 
a háborúból való kiugrást latolgatta. 

Nem volt azonban konszenzus a 
Külügyminisztérium és a Honvédel-
mi Minisztérium között abban, hogy 
mi legyen az ideszökött franciákkal.  
Három megoldást dolgoztak ki. Az 
első szerint mindenkit vissza kellett 
szolgáltatni a németeknek. A máso-
dik azt mondta ki, hogy az embere-

ket át kell „dobni” a határon, az oszt-
rákokhoz. A harmadik az internálás 
volt, zárt helyen. Végül, a Honvédel-
mi Minisztérium első kettő javaslatá-
val szemben a Külügyminisztérium 
harmadik beadványa nyert.

1940-ben vagy 1941-ben még egy-
szer-egyszer előfordult, hogy a hadi-
foglyokat visszaszolgáltatták a né-
meteknek, később viszont már egy-
szer sem. 

Misére francia lobogókkal
Az emberek először Selypre ke-
rültek, később Balatonboglárra. 
A  beszámolókból az derült ki, 
hogy a mintegy 1200 francia 
hadifogoly kifejezetten jól érez-
te magát hazánkban. Szabad 
emberek voltak. Minden vasár-
nap és a nemzeti ünnepükön sa-
ját papjukkal szentmisén vehet-
tek részt. Ilyenkor, reggelen-
ként a boglári templomra a ma-
gyar mellett a francia zászlót is 
felhúzták. A Marseillaise mel-
lett pedig nemzeti dalokat éne-
keltek.

Egyedülálló esemény volt ez 
Európában a hitleri megszállás 

alatt. Erről az időszakról tanúskodik 
a nemrégiben újra megjelent A  sza-
badság hídja című könyv, amelyet 
Paul Lemaire írt. Lemaire altiszt ci-
vilben számtantanár volt és a dun-
kerque-i ütközet után került német 
fogságba Ausztriában. A Fertő-tó 
felől szökött Magyarországra, majd 
évekig nálunk élt. Tanítása során 
megismerte a kor magyar közéletét. 
Még a feleségét is sikerült Párizsból 
– kalandos körülmények között – 
átcsempészni Budapestre.  Egész éle-
tében hálás volt a pápuáknak, így 
nevezett bennünket. Olyannyira 

Az köztudott és a lengyel-magyar barátság egyik szép fejezete, hogy  

1939 és 1945 között több ezer lengyel hadifogoly talált magának második hazát Magyarországon.  

Francia társaikról azonban kevesebbet tudunk.

A második világháborúban fogságba esett francia katonák
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lálható, a tóhoz közelebb eső Savoyai 
Szálló, és egy tucat villa áll az Önök ren-
delkezésére. Amennyiben ez nem elegen-

dő, továbbiakat bocsátunk 
majd a rendelkezésükre. 
Remélem, hogy otthon ér-
zik majd magukat ná-
lunk, és magyarországi lá-
togatásukról szép emléke-
ket fognak őrizni. Kívá-
nom, hogy a magyar 
vendégszeretet a szívük 
mélyéig hatoljon.”

Ezek a mondatok nem 
egy utazási iroda vala-
melyik alkalmazottjá-
nak mondatai a francia 
turistáknak a nyaralá-
suk előtt, hanem a fran-
ciául jól beszélő Daróczy 
hadnagyé 1942-ben.  A 
szavakat  tettek is követ-

ték, a résztvevők, champagne-t kér-
tek, durrantottak és pezsgővel koc-
cintottak.

A következő nap meglátogatta a 
tábort Budapestről a francia nagy-
követ, a légügyi attasé és a konzul 
is, és nagyon elégedetten mentek 
haza.

Munkakapcsolatok
Bármennyire jó életük is volt 
ezeknek az embereknek, sokan 
közülük unatkoztak, ezért szíve-
sen vállaltak munkát. A magyar 
szervek segítettek nekik, így ke-
rültek a nagyobb városokba, Bu-
dapestre, Miskolcra, Szegedre. 
Mindez jó megoldásnak tűnt, hi-
szen egyrészt a háború alatti mun-
kaerőhiányt enyhítették, másrészt 
szétszóródva nem voltak annyira 
feltűnőek, mint a táborban. 

A magyar hatóságok minden 
embert számon tartottak, sokakat 
családoknál helyeztek el, és 1944-
ben, a német megszállás alatt búj-
tatták is őket. Az itt rekedtek kü-
lönböző helyeken kezdtek el dol-
gozni. Volt, aki a gödöllői gimná-
ziumba került,  volt aki a parasztok 
mellett a földet művelte, de így 
kezdte el pályáját 300 francia tanár 
is. Mások egyetemre iratkoztak 
be, még ösztöndíjat is kaptak. Né-
hányan közülük színdarabokkal 
járták az országot. A női szerepek-
re amatőr magyar színésznőket 
vettek fel és nagy sikerrel játszot-
tak például Molière-darabokat. 

Egy másik érdekességről ugyan-
ebben a rádiós műsorban szerez-

megszerette az orszá-
got, hogy hazatérte 
után 1946-ban megala-
kította a magyarországi 
francia menekültek és 
hadifoglyok egyesüle-
tét, amely hosszú évti-
zedekig működött. A 
szervezet magyar fiata-
lokat hívott Franciaor-
szágba, hogy segítsen 
tanulmányaik folytatá-
sában, de később politi-
kai és gazdasági téren is 
próbáltak kapcsolatot 
kialakítani a két ország 
között. Francia gyere-
kek nyaraltak a Balaton 
mellett, sőt szerepük 
volt abban is, hogy a magyar hadi-
foglyok minél hamarabb visszatérje-
nek Franciaországból 1945 után.

Pierre Godpois, egy egykori hadi-
fogoly emlékezett vissza a boglári 
tábor napirendjére egy 1970-es mű-
sorban, a Magyar Rádióban. A mű-
sorban idézik az egyik hadifoglyot, 
Pierre Godpois-t, aki így emlékszik 
vissza a boglári tábor napirendjére.

„Reggel zászlófelvonás, félóra torna, 
utána előttünk az egész nap. Fürödhe-
tünk, napozhatunk, csónakázhatunk. 
Olyan örömök ezek, amelyekben régen 
nem volt részünk. És még nincs vége a 
furcsaságoknak. Az egyik reggeli össze-
jövetelen a következők hangoztak el:

A francia kormány kérésére e szálloda, 
valamint az innen néhány lépésnyire ta-

Német katonák által kísért francia hadifoglyok

Francia katonák a fronton

A balatonboglári katolikus templom
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franciául, olaszul, majd angolul és 
németül próbáltak beszélgetni. Nem 
sikerült. Ekkor Bossagonak eszébe 
jutott néhány latin szó: Ego sum 
captivus gallicus. Vagyis francia fo-
goly vagyok. Az embernek rémlett 
valami az iskolából, de jobbnak látta, 
ha a helyi plébánoshoz viszi a franci-
ákat. Vele már megértették magu-
kat. Enni adtak nekik, segítették 
őket, majd a gyűjtőtáborba kerültek.

Nem csalódtak
Így éltek a menekültek a befogadó 
országban éveken át, miközben 
persze titkon mindannyian abban 
reménykedtek, hogy egyszer csak 
vége lesz a háborúnak. Paul 
Lemaire könyvének végén mind-
erről így ír:

„Amikor a német hadifo-
golytáborból megszöktünk, 
mind annyi unkat egy cél ve-
zérelt: ismét emberi életet 
akartunk élni. Szabad fran-
ciák akartunk lenni. Nem 
ismertük Magyarországot. 
Nem sokat vagy semmit sem 
tudtunk a létéről, ezért szo-
rongással érkeztünk, de tel-
ve reménységgel. És nem 
csalódtunk. Emberként fo-
gadtak bennünket. Barát-
ként bevettek maguk közé, 
visszaadták a jövőbe vetett 

hitünket, amit már elvesztettünk. Egy 
embertelen világ közepette segítő és 
megértő barátokra találtunk.”

PÁSZTOR ZOLTÁN

tünk tudomást. A riporterként köz-
reműködő  neves történész, Benda 
Kálmán a második világháború 
idején a Teleki Pál Tudományos In-
tézetben dolgozott, és egy francia 
nyelvű lap egyik szerkesztőjeként 
alkalmazott francia hadifoglyot. 

Benda szerint  Bossago remek stí-
lusérzékkel rendelkezett. Ő lett a 
francia folyóiratok és a franciául 
megjelenő könyvek korrektora és sti-
lisztája. 2 évig dolgozott az Intézet-
ben. És hogy került Magyarországra?

Egy ausztriai táborból szökött 
meg másodmagával. Magyaror-
szágról annyit tudott, hogy keletre 
van. Mindig éjszaka mentek, nap-
közben a bokrokban lapultak   Út 
közben a telefonpóznákat figyel-
ték. Egyszer észrevették, hogy 

más nyelven van a felirat azokon. 
Nyilván nem német nyelvterüle-
ten voltak már. Találkoztak egy 
parasztemberrel, akivel először 

ÉT-ETOLÓGIA

Kurkászás	és	hWszigetelés

Ki ne látott volna az állatkertben 
egymást kurkászó majmokat? Az ál-
latok elmélyülten tisztogatják egy-
más bundáját, aprólékosan átfésülve 
azt, eszegetve a talált „kincseket”. A 
jelenség a főemlősök között gyakori. 

Ma már az is ismert, hogy annak, 
melyik egyed mely másikat kurkász-
sza és melyik testtáján, jelentése van. 
A viselkedés fontos a szociális kap-
csolatok megtartásában, a békítés-
ben, az egyedek egészségének meg-
óvásában. Amerikai kutatók nemré-
giben egy ettől eltérő hatást is feltár-
tak: a viselkedés a hőszabályozást is 
segítheti. A kurkászás során a tiszto-
gatott egyed bundája borzolt álla-
potban van, míg a tisztogatóé nem. 

Kísérleteik során visszafelé fésült – 
kurkászott – és szálirányban fésült – 
azaz nem kurkászott – egyedek sző-
rének szigetelőképességét hasonlí-
tották össze. Kiderült, hogy a bor-
zolt, azaz kurkászott egyed 
bundájának szigetelőképessége akár 
50 százalékkal jobb lehet. Ezek az 
egyedek tehát sokkal kisebb 
energiabefektetéssel tudják testhő-
mérsékletüket állandóan tartani, 
akár hidegben, akár melegben. A 
kutatók szerint a globális klímavál-
tozás időszakában ez számottevő 
szelekciós előnyt jelenthet.

BILKÓ ÁGNES

Hadifoglyok Magyarországon

Paul Lemaire: A szabadság hídja cím_ könyvének borítója
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nagyobb összegű pénzügyi döntés előtt, például ingatlanvá-
sárláskor, pénzügyi megtakarítási forma választásakor, hi-
telfelvételt megelőzően. 

A pénzügyi illemszabályok különleges csokrát alkotják a 
pénz kölcsönkérésére vonatkozóak. Akár családtagtól, akár ba-
ráttól kérünk kölcsön, jó tudni, hogy azt csak a legszüksége-
sebb esetben illik megtenni. Nem vet jó fényt a kérő jellemé-
re, ha a nagymama vagy a nagynéni azt látja, hogy mondjuk 
a konyhabútor vásárlására kért pénzből még egy, a legutóbbi 
divat szerinti ruhát is vett a felnőtt rokon. Régebben volt 
olyan szabály is, hogy nőtől nem illendő pénz kölcsönkérni, 
ezt napjainkban talán már kevésbé követjük, hiszen a höl-
gyek is dolgoznak, sőt a nagyszülők közül inkább a nagyma-
mák azok, akikhez a pénzügyekben megszorult unoka for-
dulni szokott. A notórius kéregetés vagy a különféle szeszé-
lyek kielégítésére – például hobbitárgyakra – történő 
kölcsönkérés viszont tényleg illetlen dolog, ilyen esetben a 
kölcsönadó szívének nem kell feltétlenül meglágyulnia. 
Nagyon nem illő az sem, ha a kölcsönkérő nála láthatóan, 
tudottan rosszabb anyagi körülmények között élő baráttól, 
családtagtól kér kölcsön. És ha már kölcsönkértünk, akkor 
illendő azt a megegyezett, ígért határidőre visszafizetni, hi- hi-
szen egyáltalán nem vet jó fényt a kölcsönfelvevőre, ha vala-
milyen, talán csak látszatindokra hivatkozva újabb visszafi-
zetési határidőt kér. Az ilyen kölcsönökre is vonatkozik, hogy 
van-e kamatfizetés. Ez a kölcsönadó szándékán és jóindula-
tán múlik, ha elengedi, akkor ezt nyilván kedvességgel illik 
megköszönni, esetleg valami mással meghálálni. A kölcsön-
kérésnél felmerül, hogy lehetséges-e azt a kölcsönadónak 
megtagadnia? Igen, előfordulhat, de az elutasítás miatt a ké-
rőnek nem kell megsértődnie. És kitől nem illik kölcsönkérni? 
Főnöktől, beosztottól, sze rel münk től és a szerény anyagi 
körülmények között élő rokonoktól. Baráti kapcsolatban, va-októl. Baráti kapcsolatban, va-
csoránál, múzeumlátogatásnál, nyaralásnál gyakran felme-
rül, hogy ki fizet. Ha nincs előre tisztázva, hogy ki kit hív 
meg, akkor illendő, hogy a felek a saját fogyasztásuk költsé-
gét a számla alapján külön-külön fizessék. Persze elő szokott 

fordulni, hogy van egy „nagyvonalú jó haver”, ám 
mégsem illik az ő pénztárcája terhére megenni a 
csülkös bablevest.  

Pénzt ajándékozni? Elsőre illetlennek tűnik, ám 
mégsem az. Az idős nagyszülő, talán érthetően 
nem tudja feltétlenül, vagy nem tud utánajárni 
annak, hogy mit is vegyen nagyobbacska vagy 
felnőtt unokájának. Pénzt ad neki, de célzottan, 
amit a nagymama kigondolt születésnapra vagy 
karácsonyra. Illik ilyenkor a pénzt elfogadni és il-
lendő azt venni belőle, amire az ajándékozó ere-
detileg gondolt, vagy ha esetleg más az ajándéko-
zott elképzelése, ajánlatos még a vásárlást meg-
előzően az ajándékozóval megbeszélni a változta-
tási szándékot.   PALLA GÁBOR

PÉNZÜGYEINK

ILLEMSZABÁLYOK
Talán már alig emlékszünk, de sok évvel ezelőtt volt 

a televízióban egy „Tudni illik, hogy mi illik” soro-
zat, mely segítséget nyújtott a helyes magatartás-

forma kialakításában. A pénzügyek terén is van pár olyan 
illem sza bály, ami hasznos fogódzó lehet hétköznapjainkban. 

Gyakran beszélünk saját pénzügyeinkről, mégis külön kell 
választani a családon belüli és az azon kívüli ilyen eszmecseré-
ket. Családon belül egyértelmű, hogy a kereső családtagok tud-
nak egymás fizetéséről, az esetleges levonásokról, törleszté-
sekről, és arról is, hogyan osztják be, mire költik, milyen for-
mában takarékoskodnak. És nyilván az esetleges rendkívüli 
bevételek (jutalom, prémium) örömét is megosztják egymás-
sal a szülők. Már nem egészen ilyen egyértelmű a dolog 
azokban a családokban, ahol valamiért romlásnak indult a 
korábbi jó viszony és talán ez a helyzet a nyitottabb élettársi 
kapcsolatokban is. Gyakran hallunk ugyanis külön kasszáról, 
sőt olyan egymástól eltitkolt külön pénzekről, megtakarítá-
sokról, netán ingatlan- vagy más befektetésekről, amelyek 
csak évekkel később derülnek ki. A gyerekek bevonása a szü-
lők pénzügyeibe egyrészt hasznos, mert a nevelésnek az is ré-
sze, hogy megtanuljanak a pénzzel bánni, tudják, mi mibe 
kerül.  És a bevételi oldal ismerete, legalábbis nagy vonalak-
ban, azért fontos, mert a gyereknek tudnia kell azt is, a szü-
lőnek mit és mennyit szükséges dolgoznia azért, hogy a csa-
lád anyagi szükségleteit a fizetéséből meg tudja oldani. Persze 
az ilyen pénzügyi információk „csepegtetésének” igazodnia 
kell a gyerek korához, elkerülendő a gyerek dicsekvését osz-
tálytársai, barátai között. 

A családon kívüli, baráti, társasági életben egy kicsit más 
pénzügyi illemszabályok az irányadóak. Ezek közül talán a 
legismertebb, hogy „nem turkálunk más zsebében”, azaz nem 
illik rákérdezni ismerősünk pénzeire, anyagi helyzetére. Ez 
alól talán kivétel az a szoros, hosszú ideje tartó, bensőséges 
baráti viszony, amelynek keretében bizonyos pénzügyi kér-
déseket olykor tanácsot is kérve vagy éppen adva megoszta-
nak a legjobb barátok, barátnők egymással. Még inkább 
igaz e kivétel akkor, ha segítséget, véleményt kérünk egy 

A VILÁG PÉNZEI

Fülöp-szigeteki peso
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A z önfeláldozó erőszak nem 
új jelenség a történelemben. 
A XI. században az assza szi-

nok szektája bocsátotta útjára azokat 
a fanatikusokat, akik ruhájuk alá rej-
tett tőreikkel közelítették meg poten-
ciális kiszemeltjeiket – legtöbbször 
valamelyik közel-keleti arab „álla-
mocska” emírjét –, és gondolkodás 
nélkül öltek. Pedig tisztában voltak 
azzal, hogy egy perccel sem élhetik 
túl áldozataikat, hiszen a testőrök 
még a helyszínen lekaszabolták őket.

Éppen ilyen elszántan szálltak harc-
ba ellenségeikkel egy XIX. századi 
új ideológia, az anarchizmus szélső-
séges hívei is. Szinte kizárólag nagy-
közönség előtt gyilkoltak, majd tet-
tüket büszkén vállalva álltak a bitófa 
alá, és emelt fővel masíroztak a ha-
lálba. De vajon kik voltak ők, és 
honnan az a vak hit, hogy szabadon 
rendelkezhetnek mások életével és 
halálával? 

Az anarchizmus egy, az 1860-as 
években született, a nyugati civili-
zációban meggyökeresedett társa-
dalomfilozófiai irányzat. A szó a 
görög „an arkhosz” kifejezésből 
ered, melyet „uralom nélkül”-nek 
lehet fordítani. Képviselői szerint 
nincs szükség sem az államra, sem 
magántulajdonra, hiszen az egyé-
nek közötti érintkezések során, 
kormányzati beavatkozás nélkül is 
természetes harmónia áll fenn. 
Ezért szorgalmazta minden olyan 
intézmény lebontását, amely a 
kényszerítés, a jogok egyenlőtlensé-
gének elemeit tartalmazza. 

A  S PA N YO L  A N A R C H I Z M U S  A  S Z Á Z A D F O R D U L Ó N

BÜSZKE GYILKOSOK

A tett propagandája
Az anarchizmus hívei között lényeges 
eltérések voltak arra nézve, hogy mi-
lyen eszközökkel érhető el az új társa-
dalom felépítése. A mozgalom szülő-
atyja, a francia Pierre-Joseph Proudhon 
a gazdasági reformoktól, és a nép fel-
világosításától várta 
eszméi győzedel-
mét. Vele szemben 
az orosz Mihail Ba-
kunyin azt hirdette, 
hogy a munkások 
szavazócédulák he-
lyett csakis erőszak-
kal érhetik el célju-
kat, amelybe a köz-
rend megzavarását 
épp úgy beleértette, 
mint a befolyással bí-
ró, prominens szemé-
lyek meggyilkolását. 
A kívánt forgató-
könyv szerint a fel-
fordulás láttán a tö-
megek fellázadnak 
az államhatalom el-
len, és egy világfor-
radalom során egy-
szerűen elsöprik majd 
az ancien regime-t, az-
az a régi rendet. 

1881. július 14-én 
anarchista kongresszus ült össze 
Londonban, melynek a „burzsoá 
Európa” megfélemlítése volt a célja. 
A negyvenöt küldött határozatban 
fogadta el, hogy az élőszóban, illetve 
a nyomtatás útján kifejtett propa-
gandát párosítani kell az erőszakkal, 

amely később „a tett propagandája” 
elnevezést kapta. Sokan az egyéni 
terrorakciók mellett törtek lándzsát, 
és nem válogattak a fegyverekben. 
Kezdetben a pisztoly volt a legked-
veltebb, de miután Alfred Nobel 
1863-ban feltalálta a dinamitot, már 

nem sok idő kellett 
ahhoz, hogy rádöb-
benjenek annak pusz-
tító erejére. 

Ha végigtekintünk 
a nemzetközi anar-
chizmus történe-
tén, azonnal szem-
betűnik, hogy társa-
dalmi bázisát szinte 
mindenütt a mun-
kásság körében kell 
keresni. Az erősza-
kos tettekért általá-
ban nem a nagyüze-
mek tanult dolgo-
zói, hanem fiatal 
szakmunkások, a 
munkakörülmények 
javításáért szervezett 
tiltakozások résztve-
vői feleltek. A me-
rénylők többsége 
tettük elkövetése-
kor még nem töl-
tötte be 30. élet-

évét, és éppen állás nélkül tengette ín-
séges mindennapjait. 

A	merényletek	fW	célpontjai
Az anarchista merényletek legin-
kább a mediterrán királyságokban, 
Olaszországban és Spanyolország-

„Logikát,	észszereséget	ne	keressünk	az	anarkisták	
eljárásában,	mert	anarkizmus	nem	csupán	a	jog	és	az	
erkölcs,	de	a	józan	ész	határain	is	túl	teszi	magát.	Ez	
az	Wrület	a	latin	fajú	népek	közelében	van	leginkább	
elterjedve.	[…]	ElsW	sorban	nem	azt	nézi,	benös	volt-e	
az	 illetW,	 hanem	 minél	 magasabban	 álló	 férfiakat	
igyekeznek	eltenni	láb	alól.”	–	írta	a	Pesti	Napló	1897.	

augusztus	8-i	számában. A Cánovas del Castilló elleni merénylet

Pierre-Joseph Proudhon,  

az anarchista mozgalom szülQatyja
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A kibontakozó társadalmi konflik-
tus az anarchista mozgalmakat is új-
raélesztette az országban, ami az 
1936–1939-es polgárháborúban bon-
takozott ki igazán. Ez a konfliktus 

azonban alapvetően a 
katonai diktatúrát 
szorgalmazó falangis-
ták és a köztársaság-
párti kommunisták 
között zajlott, és a vég-
kifejlete semmiképp 
sem kedvezett az anar-
chistáknak. Fő ideoló-
gusuk, Buenaventura 
Durruti halálával pe-
dig vezetőjüket is elve-
szítették. 

A munkásosztályból 
egyre többen jutottak 
arra a következtetés-

re, hogy a társadalmi 
forradalomért vívott 

harcuk sikere érdekében érdemes 
lenne belépniük a szakszervezetek-
be. A szindikalizmus vezető mun-
kásmozgalmi irányzattá nőtte ki 
magát. Elmélete szerint a harc leg-
fontosabb eszköze és egyben betelje-
sítője az általános tömegsztrájk. Rá-
adásul a növekvő ipari munkásság 
számottevő része a teljes zűrzavar ál-
lapotával azonosította az anarchiát, 
amely ugyan nem halt ki teljesen, de 

Spanyolországban a katalán Barcelo-
na környékére szorult vissza, ahol 
ma virágkorát éli. 

Az	uralkodók	elleni	támadások
1878. október 25-én XII. Alfonz ka-
tonai kísérete élén lovagolt a madri-
di 93-as utcán, amikor a tömegből 
háromszor rálőttek, de nem találták 
el. A támadót, a fiatal kádárlegényt, 
Juan Oliva Moncasít azonnal elfog-
ták. Bevallotta, hogy anarchista né-
zeteket vall, és korábbi merényletek 
ösztönözték tette elkövetésére, de 
senkinek sem árulta el, hogy mire 
készül. Halálra ítélték, és 1879. janu-
ár 4-én kivégezték. 

1879. december 30-án Francisco 
Otero Gonzalez 20 éves anarchista 
pék lőtt rá a királyra, miközben fele-
ségével együtt a Retiro parkban sé-
tált. Alfonz fejét éppen csak elkerül-
te a merénylő golyója, akit 1880. áp-
rilis 14-én végeztek ki. 

Mateu Morral spanyol textilmun-
kás Németországban ismerkedett 
meg az anarchista eszmékkel, haza-
térve pedig lelkes propagandistája 
lett ennek az irányzatnak. Miután 
elhatározta, hogy meggyilkolja 
XIII. Alfonz királyt, beszerzett egy 
házi készítésű „Orsini-bombát”, és 
várta a megfelelő alkalmat a táma-
dásra. 1906. május 31-én az uralkodó 

ban szaporodtak el, annak ellenére, 
hogy ezekben az országokban nem 
voltak jelentős ideológusaik. A mun-
kásosztály azonban még olyan alap-
vető szociális és politikai jogokkal 
sem rendelkezett, mint 
Angliában vagy Né-
metországban. Hogy 
miért pont ezek az or-
szágok váltak az erő-
szak melegágyává, ar-
ra az átlagosnál jóval 
magasabb munkanél-
küliség, és a latin vér-
mérséklet is adhat né-
mi magyarázatot. 

A Spanyol Köztársa-
ság 1873-as kikiáltása 
után a szélsőbaloldali 
republikánusok, azaz 
a „kérlelhetetlenek” 
nem elégedtek meg az 
új, liberális elveket kö-
vető alkotmánnyal. Ezért fegyveres 
felkelést hirdettek az országban, és 
rövidebb-hosszabb időre több város-
ban át is vették az uralmat. A hadse-
reg azonban végül mindenhol lever-
te a mozgalmat. Az anarchizmustól 
való félelem alapjaiban járult hozzá a 
Bourbon-restaurációhoz. 

A forradalom kudarca ugyanak-
kor az egyéni terror felé mozdította 
el a spanyol anarchizmust is, amely 
XII. Alfonz és XIII. Alfonz uralko-
dása alatt szinte korlátlanul tombolt az 
országban. Az uralkodók ugyan min-
den ellenük elkövetett támadást túlél-
tek, ám az anarchista nézeteket valló 
merénylők ezalatt az időszak alatt há-
rom miniszterelnökkel (Antonio 
Cánovas del Castillo, José Canalejas és 
Eduardo Dato) is végeztek. 

A kormány először az erős kéz 
taktikájával, később pedig a politi-
kai foglyok körében kihirdetett 
amnesztiával válaszolt, ám egyik 
módszer sem segített. A társadalmi 
és gazdasági válságot megoldandó a 
király 1923-ban úgy döntött, hogy 
támogatja Miguel Primo de Rivera 
tábornok diktatúráját. A merényle-
tek ugyan valóban megritkultak, 
ám a gazdasági világválság követ-
keztében 1930-ban lazítani kény-
szerültek a politikai elnyomáson. 
Miután ez a kísérlet sem volt sike-
resnek mondható, egy évvel ké-
sőbb kikiáltották a második köz-
társaságot. 

Eduardo Dato

Mateu Morral anarchista virágok közé rejtett bombája  25 nézQt ölt meg  
XIII. Alfonz spanyol király madridi esküvQjén 1906-ban
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1897 forró nyarát a miniszterelnök 
Mondragónban töltötte családjával. 
Megpróbált inkognitóban maradni, 
ezért az őt kísérő titkosrendőrök min-
denhova csak távolról követhették. 
Augusztus 8-án kora délután a Santa 
Águéda fürdőház parkjában keresett 
magának egy padot, amelyre leülve a 
napi sajtót olvasgatta. Ekkor egy fiatal 
férfi lépett melléje, előrántotta a revol-
verét és háromszor rálőtt a miniszterel-
nökre. Kettő a mellkasán, egy a hom-
lokán érte Cánovas del Castillót, aki 
azonnal meghalt. Amikor a lövéseket 
hallva, odasietett a felesége, a tettes ki-
jelentette, hogy teljesen elégedett, mert 
megbosszulta a testvéreit. A 26 éves 
olasz Michele Angiolillo az 1890-es 
évek elején ismerkedett meg az anar-
chista ideológiával. Rövid tárgyalás 
után, augusztus 20-án kivégezték.

José Canalejas kormányfő azzal 
váltotta ki az anarchisták haragját, 
hogy erős kézzel letörte a vasutasok 
országos sztrájkját. A miniszterel-
nök postaládáját hetek óta fenyege-
tő névtelen levelekkel árasztották 
el, melyeket azonban felbontatlanul 
adott át a madridi rendőrfőkapi-
tánynak. Családját azonban meg 
akarta kímélni a kellemetlenségek-
től, ezért nem engedte, hogy a háza 
előtt őrök strázsáljanak. 

1912. november 12-én, egy szokat-
lanul hűvös reggelen José Canalejas 
rosszkedvűen indult munkába. Fele-

az esküvőjét tartotta Madridban. Ami-
kor a nászmenet kora délután – úton a 
székesegyháztól a királyi palotába – be-
fordult a 88. utcára, hirtelen hatalmas 
robbanás rázta meg a környéket. A ki-
rályi pár ugyan sértetlen maradt, de hu-
szonöten meghaltak, és több mint szá-
zan megsebesültek a merényletben. 
Mint később kiderült, Morral a szállo-
dai szobája erkélyéről hajította a virág-
csokorba rejtett bombát az ünneplő 
tömegbe. Ám az beleütközött egy 
villanyvezetékbe, ami eltérítette az 
útját. A merénylő később az elfogásá-
ra küldött rendőrök elleni tűzharcban 
vesztette életét. 

1913. április 13-án a király egy kato-
nai parádén vett részt az Alcalá utcá-
ban, amikor Rafael Sancho Alegre 
anarchista háromszor rálőtt a piszto-
lyából. Az első két golyó célt tévesztett, 
a harmadik pedig az uralkodó lová-
nak nyakába fúródott. A merénylőt 
még a helyszínen elfogták, és bár ké-
sőbb halálra ítélték, a király életfogy-
tiglanra változtatta az ítéletet. 

Az	ideológia	áldozatai
1893. június 21-én az Anarquia című 
lap szerkesztőjének megbízásából 
egy Ernesto Alvarez nevű anarchista 
bombát akart hajítani Antonio 
Cánovas del Castillo miniszterelnök 
madridi villájának kertjébe, ám a 
pokolgép még a kezében felrobbant, 
és széttépte a merénylőt. 

ségének a mostoha időjárásról pa-
naszkodott, majd őszintén bevallot-
ta, hogy balsejtelmek gyötrik. Ám 
hiába kérlelték, hogy maradjon ott-
hon. Délben, a kabinetülésről távo-
zóban a Belügyminisztérium bejá-
rata előtt két hírlapíró várt 
Canalejasra, hogy tájékoztassa őket 
a legújabb kormányhatározatokról. 
Ekkor lépett melléje egy jelentékte-
len külsejű fiatalember, aki röviden 
köszöntötte, majd egy jól irányzott 
lövéssel leterítette a miniszterlenököt. 
A golyó a jobb füle mögött hatolt be, 
és a balnál jött ki. Gyilkosa, Manuel 
Pardinas Serrato megpróbált elsza-
ladni, de sarokba szorították, mire 
főbe lőtte magát. Tettében a politi-
kai motiváción túl személyes bosszú 
is vezethette, Canalejas ugyanis 
még ügyvédként elveszített egy 
pert, melynek során Pardinas apja 
teljesen elszegényedett, s gyermekei 
nélkülözve nőttek fel.

Eduardo Dato miniszterelnök 
1921-ben vált az anarchista me-
rénylők célpontjává, amikor a 
munkássztrájkok letörése, és egy 
általános felkelés megelőzése érde-
kében feloszlatta a parlamentet és 
felfüggesztette az alkotmányos ga-
ranciákat. 

A kormányfő március 8-án este 
hivatali autójával elhagyta a madri-
di parlament épületét és hazafelé in-
dult. Észre sem vette, hogy egy ol-
dalkocsis motorkerékpár követi 
őket. Az Alcalá és Serrano utca sar-
kán, a Függetlenség téren érték 
utol a kormányfő gépjárművét, és 
pisztolyaikból össztüzet zúdítottak 
az autó utasára. A több mint húsz 
lövésből három is eltalálta a kor-
mányfőt: egyik az állkapcsát zúzta 
szét, kettő pedig a nyakába fúró-
dott. A lövedékek tetejét előzőleg 
lereszelték, hogy nagyobb legyen a 
roncsolódás. Dato még a helyszínen 
meghalt, de súlyosan megsebesült a 
segédje és a sofőr is. A támadók 
„Éljen az anarchia!” – kiáltások kö-
zepette elmenekültek, ám a motort 
később megtalálták egy elhagyott 
utcában. Az oldalkocsiban ott he-
vertek a fegyverek. A rendőrök né-
hány nap alatt kézre kerítették Ped-
ro Mateut, míg Luis Nicolau Né-
metországba, Ramon Casanellas 
pedig Oroszországba menekült. 

HEGEDÜS PÉTER

Eduardo Dato hivatali autója a támadást követQen 1921. március 8-án
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EDUVITAL–ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

ArisztotelésztWl	Bornemissza	Györgyig

Ki ne álmodozott volna egykoron parafasisakról, egzo-
tikus expedíciókról, színpompás madarakról, törzsi tán-
cot lejtő bennszülöttekről, az éjszakai dzsungel sejtelmes 
hangjairól? Legtöbbünknek ezek álmok is maradtak. 
Vagy még azok sem, merthogy lelkünkből is kitörölték 
őket a „földönjáró álmok”: a munkahely, lakás, autó stb.

Nem így történt ez Hangay Györggyel. Neki megada-
tott a szerencse, hogy mindezeket közelről lássa, hallja, 
érezze és meg is örökítse. A szerencse is… Meg az el-
szántság, a lemondás, a fáradtság és a veszélyek is. Mert-
hogy az ilyen álmokat általában nem egymagában a sze-
rencse váltja valóra. Nem elég ugyanis türelmesen várni 
rá, célszerűbb elébe menni. Ezt tette Hangay György is, 
aki ízig-vérig magyar, ugyanakkor ausztrál, világván-
dor, bogártudós, néprajzkutató, ál-
latgyűjtő, muzeológus, preparátor, 
karikaturista és (szerencsénkre) ki-
váló tollú író is. Lehetne még to-
vább „címkézni” őt, de most talán 
ennyi is elég lesz. Aki olvasta ko-
rábbi úti beszámolóinak bármelyi-
két, például Tábortüzek a Dél-
Keresztje alatt (1987, 1999); Ahol 
még kék az ég (1998); Kuszkusz kó-
kusszal (1999); Kacagó koponyák 
földjén (2002), Túl a horizonton 
(2014), az nyilván maradéktalanul 
egyetért abban, hogy a felsorolt 
minősítések nem túlzók, sőt talán 
még csak nem is teljes körűek.

Legújabb könyve, A természettu-
domány úttörői 2015-ben, az EX-BB 
Kiadó gondozásában jelent meg. Ahogy a szerző maga is 
írja, tulajdonképpen ez is egy úti beszámoló. Tudósítás 
egy majdnem 2400 éves időutazásról, amelynek mér-
földkövei azok a tudósok, akik a természettudományos 
ismereteket nagyban gyarapították, és a természettudo-
mányos gondolkodást jelentősen formálták a legutóbbi 
2400 évben, Arisztotelésztől napjainkig. Karakterük és 
sorsuk nagyon különböző. Biztosan van azonban leg-
alább két közös tulajdonságuk. Az egyik a szenvedélyes, 
gyermeki kíváncsiság. Ez hajtotta őket, hogy lássák az 
addig nem látottat, megismerjék az ismeretlent és rend-
szerezzék a rendszerezetlent. A másik pedig a kétkedés 
az avítt hiedelmekben. Ők jobban hittek saját szemük-
nek, tapasztalásuknak, mint az évszázados érintetlen 
dogmáknak és balga tévhiteknek.

Ez az út persze nem mindig vezetett töretlenül felfelé. 
A gyakran sötétnek is nevezett középkort leginkább ez a 
„hátramenet” jellemezte. Mégpedig majdnem egy évez-
reden át. A korához képest felvilágosult Arisztotelész és 
Plinius után mintegy 1800 évvel a természettudományos 
munkák leginkább a vallásos hiedelmek, dogmák gyűj-
teményei voltak. Ezek kevés változtatással, még keve-
sebb kritikával vették át a korábbi hasonló művek „tu-
dományát”. Jóval több volt bennük a különböző rendű és 

rangú, szárnyas, szárnyatlan szörny, mint a valóságos te-
remtmény. Persze az is igaz, hogy ez idő tájt kockázatos 
volt túlzottan haladónak lenni. Merthogy valószínűleg 
nem egy zseniális gondolat szállt el a máglyák füstjével 
együtt…

Magyarország a középkorban és az újkor elején nem-
igen járt élen a természettudományokban. Ennek persze 
megvan a maga történelmi oka is. A tatárral, törökkel 
való hadakozás nyilván elterelte a figyelmet a tudomá-
nyokról, hogy az egyház fékező hatásairól ne is beszél-
jünk. Miskolczi Gáspár 1702-ben megjelent, Egy jeles vad-
kert című könyvét az első magyar állattani műnek is ne-
vezhetjük. Ebben is jóval több a tévhit, vallási és filozó-
fiai jellegű (gyakran zavaros) elmélkedés, mint a 
tényleges ismeret. Holott nem sokkal később Linné 
Systema Naturae (1735) című munkájában már az élővi-

lág rendszerezésének olyan alapját 
fekteti le, amelyet kevés változta-
tással máig is használunk. Persze 
azért Miskolczinak is vannak érde-
mei. Bár sokat kritika nélkül át-
vesz, számos harsogó badarságot 
cáfol is. Így például tiszta vizet önt 
a pohárba a menyét „szaporodásbi-
ológiáját” illetően, kijelentve, hogy 
„Nem igaz értelem, hogy a menyét a 
füleiről terhesednék meg és a szájáról 
fiadzanék”. Fontos tudás ez, véssük 
jól az eszünkbe!

A könyv külön érdeme, hogy az 
elmúlt korok nagy tudósait nem 
égig érő márványszobrokként, ha-
nem hús-vér emberként ábrázolja. 
Hibáikkal, kétségeikkel, tévedése-

ikkel együtt. Ezzel pedig sokkal személyesebb képet fest 
róluk, szinte ismerősökké, barátokká teszi őket. Valóban 
pipaszár lába volt Arisztotelésznek, vagy csak a rossz-
akarói állították ezt? Ki „találta fel” a struccpolitikát? 
Kit neveztek a rovarvilág Homéroszának? Mikorra tet-
te Newton a világ keletkezését, és mikorra jósolta a vé-
gét? Miért nem harcolhatott a 14 éves Herman Ottó az 
1848-49-es szabadságharcban? Ezekre is, és még sok to-
vábbi érdekes, izgalmas kérdésre kaphatunk választ a 
könyv lapjait olvasva. 

Igényes, képekkel, rajzokkal gazdagon illusztrált kötet, 
amelyet „csak úgy” kézbe venni és lapozgatni is igen jó. 
Hát még elmerülni a sorok között, és szinte személyesen 
üdvözölni Kitaibel Pált, Alexander Humboldtot vagy a 
nemrég elhunyt szintén ausztráliai magyar bogárgurut, 
Bornemissza Györgyöt, akit az ausztrál legelők megmen-
tőjének is neveznek. Szóval összességében ez a könyv is 
„csak olyan”, mint a szerző korábbi művei. Olvasmá-
nyos, szórakoztató, komoly, mégis könnyed. Úgy ad át 
temérdek tudást, hogy egy pillanatig sem kell éreznünk 
a tanulás kényszerét, izzadtságát. (Hangay György: A ter-
mészettudomány úttörői; EX-BB Kiadó, 2015, 192 oldal, 
3950 forint)

CSÓKA GYÖRGY
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

M elyik dzsungel buja virágai között já-
runk? – tehetnénk fel a hatásvadász 

kérdést, ha a hóvirág nem volna félreérthe-
tetlen. S persze, a többi is ismerős, ha jobban 
megnézzük. Márpedig nézegessük, hiszen 
így soha sem látjuk őket. Kétféle a megisme-
rés módszere. Van, hogy megcsodáljuk, az-
tán végül le is fotografáljuk, hogy később ne 
felejtsük el. Most, kihasználva harmadik sze-
münk, a kamera adottságait, felvételeket ké-
szítünk szokatlan körülmények között, hogy 
ami rákerült később megcsodálhassuk, is-
merkedjünk vele. A búcsúzásból ráköszöntés 
lett: Szervusz Ibolya, Isten hozott Egyhajú-
virág! 
Így is, úgy is a Tavasszal találkoztunk.

H. J.   

2

1

3
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1. Szántói Krisztián (Sümeg, 

szantoik@gmail.com) – 

Becsengetett a tavasz

2. Miksz Éva 

 (agnesevamiksz@gmail.com) 

– „ErdQ szélén, hegyoldalban, 
kertek alján, kis csoda” – „... Ha 

lehajolsz hív magához, / árad 
feléd illata” (Juhászné Bérces 

Anikó)

3. Birikiné Nyéki Andrea (Tarnaörs, 
birikineandi@gmail.com) – Egy 

kis idei tavasz a Mátrából

4. Körtvélyesi Andor
(kortvelyesiandor@gmail.com)

 – 2016. február 27-én –...
virágzik az egyhajúvirág Újléta 

természetvédelmi területén 

5. Szombati Máté (CserkeszQlQ, 
szombati.mate@gmail.com) – 

T1-es – Kedvelem ezt  
a kis tavaszi (szaknyelven T1-es) 

gyomnövényt. KözelrQl  
vetekszik a legszebb kerti 

dísznövényekkel

4

5
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Háború a csillagokkal

A tengeri csillagok visszaszorításán 
dolgoznak természetvédelmi 

megfontolásból, ugyanis az utóbbi 
évtizedekben olyan mértékben el-
szaporodtak ezek az állatok, hogy 
veszélyeztetik a korallzátonyok élő-
világát. Feltehetően a túlhalászat 
miatt nőtt meg ilyen hirtelen a szá-
muk, ugyanis elvesztették természe-
tes ellenségeiket. Jelenleg a Nagy-
korallzátony pusztulásának egyik 
legfőbb okozójaként tartjuk őket 
számon.

A zátony védelme érdekében az 
ausztráliai Queenslandi Műszaki 
Egyetemen (QUT) kifejlesztettek 
egy robotot a tengeri csillagok 

működési hatékonyságát és élettar-
tamát. Az eredményről a Science-
ben számoltak be.

A Bázeli Egyetem fizika professzora, 
Ernst Meyer vezette nemzetközi ku-
tatócsoport kétoldali megközelítéssel 
vizsgálta a grafén atomi léptékű csú-
szási tulajdonságait szilárd felületen. 
Egyfelől számítógépes szimuláció-
val, másfelől tényleges kísérletekkel 
vizsgálódtak, majd az eredményeket 
összehasonlító elemzéssel értékelték 
ki. A kísérletekben  szénatomokból 
álló keskeny, kétdimenziós csíkokat 
– grafén nanoszalagokat – csatoltak 

Szupersíkos grafén

Ú jabb alkalmazási területeket hó-
díthat meg a grafén: egy svájci 

kutatók vezette nemzetközi kutató-
csoport szerint szuper kenőanyag-
ként és gyors elektronikus kapcso-
lók helyettesítésére is páratlan lehe-
tőségeket kínál a „csodaanyag”. A 
kutatók nanoléptékű skálán vizs-
gálták a grafén súrlódási tulajdon-
ságait, és arra az eredményre jutot-
tak, hogy az anyag rendkívül csu-
szamlós, szinte alig kimutatható a 
súrlódása. 

Ennek köszönhetően bevonatként 
használva drasztikusan csökkenthe-
ti a mikro- és nanoméretű mecha-
nikai és elektromechanikai gépeze-
tek alkatrészei közti súrlódásból 
származó energiaveszteséget és ko-
pást, s egyúttal megnövelheti azok 

elpusztítására, mely idén 
télen kezdte meg mű-
ködését. A tengeralatti 
automata jármű felisme-
ri a zátonyon a tövisko-
ronás tengeri csillagokat 
(COTS: crown-of-thorns 
starfish), s ezeket egy ha-
lálos injekcióval fecsken-
dezi be. Küldetése során 
mesterséges intelligencia 
segítségével azonosítja ál-
dozatait a COTSbot név-
re hallgató „bérgyilkos”. 
„Olyan pontosan dolgozik, 

hogy a tesztjeink során meg tudta 
különböztetni az általunk készített 
pontos tengeri csillag másolatot az élő-
től” – állítja Metthew Dunbabin, 

az egyik készítő. Egy robot körül-
belül 4-8 órát dolgozik naponta a 
terepen, 200 tengeri csillagra ele-
gendő mérget szállít.

A kísérleti elrendezésben (fantáziakép) mért 

súrlódás extrém alacsony volt az atomerQ-
mikroszkóp csúcsához csatolt grafén 

nanoszalag és az aranyfelület között 

(KÉP: UNIVERSITY OF BASEL, DEPARTMENT OF 

PHYSICS)

A tengeri csillagot 

a robotok 

kamerarendszerük 

segítségével 

automatikusan 

felismerik

A robot 

részei és 

m_ködése

fecskendR

pneumatikus kar

hajtóm`alulsó kamera

elülsR kamera
GPS és kommunikációs 

antenna
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egy atomerő-mikroszkóp tűjének csú-
csához, s így húzták azt egy aranyato-
mok alkotta felületen. A számítógépes 
szimulációban az eközben végbemenő 
atomi kölcsönhatásokat modellezték. 
A kettő összevetésétől  azt remélték, 
hogy sikerül alaposabban megismerni 
a szupercsuszamlósság tulajdonságait, 
és ennek alapján bővíteni a lehetsé-
ges felhasználások körét. Felvetődött 
például, hogy a jövőben az elektroni-
kus kapcsolók akár nanomechanikai 
kapcsolókkal is felválthatók bizonyos 
területeken, ahol kevesebb kevesebb 
energiával működtethetők, mint a ha-
gyományos tranzisztorok.

A kísérletek szerint a grafén 
nanoszalag szinte súrlódás nélkül csú-
szott az aranyfelületen, a számítógépes 
szimuláció pedig jól egyezett a tényle-
ges kísérletek megfigyeléseivel.  

(EurekAlert!)

MeddWséget	okozhatnak	 
a palackos ásványvizek

A legtöbb ásványvíz annak ellené-
re, hogy egészséges vizet tartal-

maz, mégis rendkívül káros lehet az 
emberi szervezetre. Évekkel ezelőtt 
a drágább ásványvizek palackjaiból 
és a jobb csomagolóanyagokból ki-
vonták a test ösztrogénműködését 
károsan befolyásoló BPA (bisphenol-A 
vagy fonetikusan írva biszfenol-A) 
hatóanyagot, most azonban német 
kutatók egy újabb veszélyes összete-
vőre találtak: a palackok rugalmassá-
gát biztosító DEHF szintén a hor-
monrendszert bombázza.  

A legtöbb ásványvíz, melyek ma a 
világ áruházainak polcain találha-
tók, számos, a fogyasztók által tá-
masztott követelménynek felelnek 
már meg, így például mentesek a 
BPA-tól, melynek a szervezetre gya-
korolt hatása túlzottan hasonlít az 
ösztrogénekéhez. A testbe kerülve 
leköti az ösztrogén receptorokat, de 
mivel valójában nem hormonról van 
szó, jelenlétében a szervezet összeza-
varodik és elkezd rosz-
szul működni. Miután 
a nemi hormonok sok-
féleképpen alakítják a 
szervezet élettani fo-
lyamatait, szinte feltér-
képezhetetlen, hogyan 
torzítja fejlődésünket 
és működésünket egy 
pohár műanyagpalac-
kos ásványvíz. 

A német kutatócso-
port arra mutatott rá, 
hogy még mindig több 
ezer potenciálisan veszélyes kémiai 
anyagot juttatunk a testünkbe, ami-
kor műanyagban tárolt italokat vagy 
ételeket fogyasztunk. Az ugyancsak 
az endokrin rendszerre káros DEHF 
jelenlétét a palackokban a frank-
furti Goethe Egyetem két kutatója, 
Jorg Oehlmann és Martin Wagner 
mutatta ki, akik a Német Állami 
Hidrológiai Intézet munkatársaival 
együtt 18 különféle márkájú ásvány-
vízben kerestek káros kémiai anya-
gokat. Műszeres vizsgálataikkal a 
DEHF-en kívül további 24 520 ké-
miai anyagot találtak az ásványvizes 
palackokban.

 A DEHF a vizsgálatok szerint 
az ösztrogén-aktivitás lassulását, 
leállását idézheti elő. Egyelőre a 
kimutatott sok kémiai anyag kö-

zül a DEHF jelenléte tűnik a leg-
veszélyesebbnek. A 18 megvizs-
gált ásványvízből 13 palackozott 
vízben mutattak ki jelentős anti-
ösztrogén aktivitást. 18 palackból 
16-nál azonban egy eddig isme-
retlen kémiai összetevő a felelős 
az androgén receptorok megza-
varásáért. A többi 24 520 kémiai 
összetevő közül több is károsan 
érintette a hormonháztartást, de 
pontosításukhoz újabb vizsgála-
tokra lesz szükség. „Kimutattuk és 

megismertük a DEHF káros hatását 
az emberi testben, azt viszont tud-
juk, hogy  az andrológiai károsodá-
sért mégsem ez felelős” – nyilatkozta 
Wagner. 

Bár a jelentés igen alaposan tár-
gyalja a DEHF káros hatását, ez 
azonban nem jelenti azt, hogy nem 
kellenek újabb bizonyító kutatások 
ahhoz, hogy a BPA-hoz hasonlóan 
kihagyják a palackgyártásból. Ah-
hoz, hogy ez megtörténjen, több 
amerikai környezetvédelmi és élel-
miszeripari hatóságnak is saját ku-
tatások kell indítania, ez a mostani 
tudományos vizsgálat csak vádat 
emelhetett egy újabb hormonális 
rendszert károsító kémiai szer ellen, 
de a betiltásra még várni kell.

(www.greenfo.hu)

Működése egyszerű. Öt hajóműve 
segítségével halad egy előre prog-
ramozott útvonalon, igen közel a 
korallokhoz. Egy hanglokátor és a 
kamerarendszer óvja az ütközések-
től. A kamerák folyamatosan kere-
sik a potenciális áldozatot; a csil-
lagokat jellegzetes lilás színükről, 
a karjaikról és tüskéikről, illetve a 
kúszó mozgásukról ismerik fel. Bár 
sokszor a korallok közt bújnak meg 
ezek az állatok, a gyilkos járművek 
így is felismerik őket. Mikor egy 
robot érzékeli a tengeri csillagot, 
kinyújtja a tűben végződő pneuma-
tikus karját, és 10 milliliter mérgező 
anyagot fecskendez a tüskésbőrűbe. 
A vegyület gyakorlatilag belülről 
emészti el az állatot. Egy mérgezett 
tengeri csillag 24 órán belül elpusz-
tul, nincs esélye regenerálódásra, 
amiben pedig igazán hatékony, ez is 
oka a túlszaporodásának, és emiatt 
nehéz visszaszorítani a számukat. A 
gyors metódus azért is fontos, mert 
egyetlen tengeri csillag fiatal ivadé-
kok milliónyinak is életet tud adni. 

Az új robot helyettesítheti azo-
kat a búvárokat, akik eddig saját 
kezűleg igyekeztek a zátony kár-
tevőit eltávolítani. Az automatizá-
lás előnye az emberekkel szemben, 
hogy a robotok dolgozhatnak rossz 
időben, nagy hullámzáskor, illetve 
akár éjszaka is, mikor a csillagok 
aktívabbak, a búvármerülés azon-
ban tiltott.

(Scientific American)

Petpalack 

daráléka



Dönteni emberi dolog

Az idősek otthonában élők nagy 
része valamiféle szükségszerűség-
nek engedve költözött be az ott-
honba. Vagy közös családi döntés 
vezetett ide, mert nem volt már le-
hetőség arra, hogy az idős személy 
korábbi környezetében folytassa az 
életét, vagy pedig egészségügyi 
okokból kellett ezt a megoldást vá-
lasztani. Az otthonba való beköltö-
zés szükségszerűen a személyes au-
tonómia csökkenésével jár: az em-
ber sokkal kevesebb dologról dönt-
het önállóan, mint ahogyan azt 
addigi életében megszokhatta. Mi-
vel a nyugati társadalmakban az 
emberek egyre magasabb kort ér-
nek meg, mind többen lesznek 
kénytelenek idős korukban otthonokba költözni. Ezért 
az ilyen intézményekben élők pszichológiai körülmé-
nyeivel, életminőségével való foglalkozás egyre fonto-
sabbá válik.

Az, hogy az ember – legalábbis részben – elveszíti a 
kontrollt a környezete, a körülményei fölött, negatívan 
érinti a lelkiállapotát. Hiába szerveznek meg mindent 
helyette az otthonban, az, hogy le kellett mondania a 
környezetére gyakorolt befolyás lehetőségéről, rontja az 
életminőséget. Ez az idősek otthonában jelentős lelki 
gond, ám a negatív hatás már egyszerű módszerekkel is 
csökkenthető, például azzal, hogy a bent lakók gondoz-
hatják saját növényeiket. Természetesen a társas kapcso-
latok ennél sokkal fontosabbak. A ’70-es években vé-
geztek egy kísérletet, melynek során egy ideig egyete-
misták látogatták egy idősotthon lakóit. Voltak olyan 
személyek, akik maguk határozhatták meg, a diákok 
mikor és mennyi időre jöjjenek hozzájuk. Másoknak 
ilyen döntési lehetőségük nem volt, velük egyszerűen 
közölték, hogy mikor és milyen időtartamú lesz a láto-
gatás, a harmadik csoport tagjaihoz pedig váratlanul, 
véletlenszerűen érkezett a látogató. Az idősek pszicholó-
giai állapota lényegesen javult abban a csoportban, ahol 
a személyek maguk dönthettek a látogatásokról. Csak-
hogy ennek negatív utóhatása is lett… Erre úgy derült 
fény, hogy a kísérlet lezárulta után két, illetve négy év-
vel a kutatók újra felmérték az egykori résztvevők pszi-
chológiai állapotát, és azok, akiknek annak idején volt 
döntési lehetőségük a látogatásokat illetően – ám ez ter-

mészetesen megszűnt –, lényegesen jobban visszaestek, 
mint a többiek.

Alexandre Pascual francia pszichológus és munkatársai 
nemrég egy egyszerű módszerrel vizsgálták, hogy az 
idősek hangulatára és beilleszkedésük szintjére milyen 
hatással van, ha döntési lehetőséget kínálnak fel nekik. 
Egy idősek otthona 33 lakóját vonták be a vizsgálatba, 
az átlagéletkor 84 év volt. Először mindenkinek felmér-
ték a hangulatát és azt, hogy mennyire illeszkedett be az 
idősek otthona közösségébe. Ezután 17 személynek fel-
ajánlották, hogy ha szeretné, átrendezik a szobáját az el-
képzelései szerint, és ha a családtagjai hoznak fotókat, 
azokat kívánságának megfelelően elhelyezik a szobában. 
A kutatók azt is hangsúlyozták, hogy az illető maga 
dönthet, kéri-e ezeket a változtatásokat. A lehetőséggel 
mindenki élt. Miután ezek a változtatások lezajlottak, 
újra felmérték a résztvevők hangulatát és beilleszkedésé-
nek mértékét. Azt találták, hogy akik dönthettek szobá-
juk berendezéséről, azoknak javult a pszichológiai álla-
pota, míg a többieké változatlan maradt.

Annak az érzésnek a fenntartása, hogy az ember kont-
rollálni tudja a környezetét, alapvető emberi igény, a 
személyes integritás fontos része. Ezért az idősek ottho-
nában figyelni kell arra, hogy a bentlakóknak megadják 
a lehetőséget, hogy dönthessenek a maguk dolgairól. 
Ezeknek a döntéseknek nem kell nagy horderejűeknek 
lenniük ahhoz, hogy pozitív hatásuk azonnal érzékelhe-
tő legyen.

MANNHARDT ANDRÁS

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Távirányítók (SZ^CS ÉDUA RAJZA)

MegrendelhetR a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletágánál
Tel.: 06-80-444-444, fax: 06-1-303-3440, levélben: MP Zrt. Hírlap 
Üzlet ág, Budapest 1008, e-mail: hirlapelofizetes@posta.hu, továbbá szemé-
lyesen a postahelyeken és a kézbesítôknél.

ElQfizetési ár 2016-ra belföldre: 1/4 évre 3900 Ft, 1/2 évre 7800 Ft, 1 évre 15 600 Ft
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cím_ tanulmánykötetet (Magyar Orvostörténeti Társaság) nyerte: Dr. Fullár 
Alexandra (Budapest), Hamarics Béláné (Sopron), Dr. Nóta Józsefné 
(Csenger), Pessek György (Budapest) és Tóth-Piti Levente (Hernád). A 
nyerteseknek gratulálunk, a nyereményt postán küldjük el. 

Az ugyancsak a 8-as számunkban véget érQ 13 hetes rejtvénysorozatunk beke-
retezett bet_i FAZEKAS MIHÁLY nevét adják ki. A megfejtést beküldQk közül az 
Élet és Tudomány negyedéves elQfizetését nyerte: Antal Dóra Zsuzsa (Esztár), 
Babucs Illés (Jászberény), Engerland Flóra (GyQr), Maczinkó László (Nagy-
atád), Pintér Dalma (Püspökszilágy), Silye Gergely Barnabás (Debrecen), 
Szabó Zoltán (Almásf_zítQ-felsQ), Szoták Petra (Tatabánya), id. Sz`cs Sándor 
(Szolnok) és Tóth Imréné (Monor). Az elQfizetések 2016. július 1-tQl érvényesek. 
Akinek nem jó ez az idQpont, kérjük, mielQbb jelezze. 

KERESZTREJTVÉNY

A Typotex Kiadó jelentette meg Pléh Csaba legújabb könyvét A tanulás és 
gondolkodás keretei címmel. EbbQl kérünk egy fejezetcímet. A megfejtést 
beküldQk között a kiadó különbözQ kiadványait sorsoljuk ki. Jó fejtést!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét szer-
dája, 2016. március 29-e. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Kereszt-
rejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu. 

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 9. számunk-
ban elkezdQdQ 12 hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek bet_i egy 125 éve 
született magyar mérnök, konstruktQr, feltaláló nevét adják meg. A név megfejtQi 
között az Élet és Tudomány negyedéves elQfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. A fejezetcím elsR része. 10. Formai. 11. Kívánság. 12. Statiszti-
kai tény. 13. A Leie (a flandriai Gent egyik folyója) francia neve. 15. Vesd össze, röv. 
16. Apró, csekély. 17. Zalaegerszegi sportklub névbet_i. 18. Régies szóval: isme. 
19. Sivatagi enyhely. 21. NövényevQ hal. 24. Frenreisz, a zenész beceneve. 25. 
Benne van a csávában! 26. Sértetlen. 28. Lengyel légitársaság névbet_i. 29. A kén 
és az urán vegyjele. 31. Az Abával rokon férfinév. 33. ... Dancing; film Jennifer Grey 
fQszereplésével. 35. PetQfi Sándor édesanyja (Mária). 36. Fed, borít.

FÜGGQLEGES: 2. A síkszög SI-mértékegysége. 3. Száradttá, töpörödötté válik. 
4. A -get képzQpárja. 5. Európa-kupa, röv. 6. Kossuth-díjas szobrász (Tibor, 
1905–1983). 7. Ilyen íz_ a tenger vize. 8. A kén és a hidrogén vegyjele. 9. Kusza, 
zagyva. 12. A fejezetcím második része. 14. Nobel-díjas ír költQ, drámaíró (Wil-
liam Butler, 1865–1939). 17. Hájas. 18. Bír, képes. 20. Kocsmába járó. 22. Zene. 
23. Diszkoszt dob. 27. Folyószél. 30. Ózdhoz tartozó település. 32. Szomorú. 33. 
Dativus (részes eset), röv. 34. Hosszú trombitahang. 35. A fejezetcím harmadik 
része. 36. Néma táj!

A 8-as számunkban megjelent keresztrejtvény megfejtése: A HÁBORÚ BIO-
LÓGIÁJA; AZ ELSQ MAGYAR M_VÉGTAGGYÁR. A Háború és orvoslás 
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A m_szaki tudományok legfrissebb eredményeinek és kérdésfelveté-
seinek széles kör_ megismertetésére és népszer_sítésére a Budapesti 
M_szaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), a Pro Progressio 
Alapítvány és az Élet és Tudomány közös ismeretterjesztQ cikkpályá-
zatot hirdet a BME oktatóinak, tudományos kutatóinak és hallgatóinak.

A pályázatot két kategóriában: BME kutató és BME hallgató kategó-
riában hirdetjük meg.

A pályázaton indulhat:
– minden olyan tudományos kutató vagy egyetemi oktató, aki a BME-

vel alkalmazottként jogviszonyban áll; 
– minden, a BME teljes idej_ alapképzésében, mesterképzésében, 

egységes osztatlan, doktori képzésében aktív, nappali tagozatos hall-
gatói jogviszonnyal rendelkezQ hallgató.

A pályázat keretében olyan, kutatási projektekhez vagy TDK dolgo-
zatokhoz kapcsolódó ismeretterjesztQ írásokat várunk, amelyekben 
a pályázók közérthetQ módon mutatják be saját kutatásukat, annak 
célját, módszerét, eddigi vagy várható eredményeit és tudományos 
vagy gyakorlati hasznosíthatóságának lehetQségét. 

A díjazott írásokat az Élet és Tudomány megjelenteti, a díjazottak 
kutatási tevékenységük további eredményes folytatása érdekében díja-
zásban (hallgatók esetében ösztöndíjban) részesülnek. 

Mind a díjazásban részesült, mind a nem díjazott, de közlésre érde-
mes írásokat az Élet és Tudomány szerkesztett formában, ellenszol-
gáltatás nélkül fogja megjelentetni.  További informciók az Élet és 
Tudomány honlapján. 
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Hírbe hozzuk magunkat 
címmel látható az Elektronikai 
Múzeumban az az új kiállítás, 
amely a rádiózás első fél évszáza-
dát hozza testközelbe, többségé-
ben eddig raktárakban szunnya-

dó, most restaurált tárgyakkal. A tárlat a hírközlés tech-
nikájának evolúcióját teszi átláthatóvá, felvillantva eb-
ben a klasszikus elektromos kísérletezők és világhíres 
feltalálók szerepét, bemutatva rádiózás hőskorának hét-
köznapjait.

Az 1800-as évek elején egy új tudományág, az elektro-
mosság megjelenése, illetve annak gyakorlatban való al-
kalmazása a jelátadás eszközeinek fejlesztésében is előre-
lépést hozott. Ennek kapcsán számos érdekes próbálko-
zás született, amelyekből jó néhány látható a kiállításon, 
többek között Samuel Thomas Sömmerring, német orvos 
1809-ben készült „bugyborékoló távírójá”-nak máso-
lata is. Puskás Tivadar 1892-es telefonhírmondó szaba-
dalma, mely az elektromos tömegkommunikáció alap-
jait fektette le, szintén helyet kap a kiállításban. A tár-
gyak között látható drótos magnó, szekrénygramofon 
és a II. világháború idejének anyaghiányos helyzetéből 
született röntgen-hanglemez is.

A rádió feltalálásához vezető mérföldkövek három te-
remben tematikus egységekbe rendezve, egyedi készü-
lékeken és különleges, működtethető modelleken ke-
resztül vezetik a látogatót. Az első rész a távíró és táv-
közlés kezdeteit veszi sorra, a középső terem a hangrög-
zítés eszközeinek fejlődését járja körbe, a harmadik 
terem pedig a rádiózás fejlődését mutatja be. A decem-
ber 31-ig látható kiállítást egy digitális stúdió berende-
zése zárja, ahol a múzeum saját anyagainak feldolgozása 
folyik majd.

A sárkányok évezredek óta 
foglalkoztatják az emberek 
fantáziáját. Szerepelnek a kü-
lönböző mitológiákban, legen-
dákban, a legkorábbi képi és 
szöveges emlékekben is. A sár-
kány elleni küzdelem, a harc 
motívuma azzal szembesít, 
hogy az élet nehézségeit nem 
lehet kikerülni, a hősnek küz-

denie kell azért, hogy létének magasabb szintjére jusson.
A sárkányok bemutatása többféle megközelítést tesz le-

hetővé. A Petőfi Irodalmi Múzeum Sárkányok min-
dig lesznek című tárlata arra vállalkozott, hogy felvá-
zolja a különböző kultúrkörök sárkányértelmezéseit, be-
mutassa a „tudományos” leírásukra tett kísérleteket, ér-
zékeltesse rendkívül termékeny jelenlétüket a 
képzőművészetben, de mindenekelőtt az irodalom sár-
kányait ajánlja látogatói figyelmébe.

ÉT-IRÁNYTd 
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ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

A PIM november 6-ig minden korosztály számára 
élményszerű találkozást nyújt a sárkányok izgalmas vi-
lágával. Eredeti műtárgyak mellett kipróbálható másola-
tok, kreatív játékok is gazdagítják a kiállítási teret. A 
kultúrtörténetből vett példák kiindulási pontként szol-
gálnak az irodalmi sárkány-alakváltozatok gazdagságát 
bemutató válogatáshoz.

A Néprajzi Múzeum szü-
letésnapján, március 5-én 
nyílt meg a múzeum leg-
újabb szerzeményeit be-
mutató kiállítás, az An-
gyalok és koponyák. 
Rocháné Bűdy Annamária 

egyetemi tanár és játékkutató több mint kétszáz tételből 
álló gyűjteményét 2015-ben ajándékozta az intézmény-
nek. A tárlatban különleges, rituális kellékek, nyomott 
papírdíszek, vidám csontvázfigurák idézik Mexikó szí-
nes és játékos ünnep- és szokásvilágát.

Mexikó a fesztiválok és ünnepek országa. Egész évben 
sok változatos vallási és állami ünnep követi a munkás 
hétköznapokat. Az ünnepek rituális forgatókönyvéhez 
szervesen hozzátartozik a felvonulás, a zene, a tánc, a 
kellékek, az ünnepi öltözék és nem utolsó sorban a dí-
szek. Az ezekből nyílt kiállítás karácsonytól halottak 
napjáig mutatja be a különleges, kevert jellegű mexikói 
ünnepeket és a kapcsolódó érdekes papírdíszeket. 

A mexikói népi alkotók az importált témákat, tárgya-
kat, technikákat és anyagokat saját képi világuk szerint 
úgy formálják át, hogy abból nagyon egyedi, sőt tipiku-
san mexikói alkotás keletkezik – a több mint kétszáz da-
rabból álló tárlat ezt mutatja be a látogatók számára. A 
tárlat április 30-ig látható.

A Kassák Lajos tárgyi és szel-
lemi hagyatékát őrző óbudai 
Kassák Múzeum most nyíló, 
Vízizrí – Munkáskultúra 
a Duna partján című kiállí-

tása a hazai avantgárd és a két világháború között ki-
bontakozó, identitásteremtő magyar munkáskultúra 
kapcsolatát igyekszik újragondolni.

A tárlat közelebbről a Természetbarátok Turista Egye-
sületének (TTE) és a Szentendrei-szigeten kialakított 
horányi táborhelynek a munkáskultúrában betöltött sze-
repét vizsgálja, nagyobb 
társadalmi kontextusba he-
lyezve az akkori művészeti 
törekvéseket, és egyszer-
smind kísérletet tesz a balol-
daliság újraértelmezésére is. 
A kiállítás június 5-ig láto-
gatható.

A rádiózás mérföldkövei

Díszek és ünnepek

Sárkánytudomány Munkáskultúra
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY

PUB-I 117209

Az Élet és Tudomány a Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Kulturális Alap, az NKFIH és
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala támogatásával jelenik meg.

Az irgalmasok
2016. a katolikus egyházban az irgalmasság 
éve. Az egyik legismertebb betegápoló rend 
nevében ezt a karitatív tevékenységet viseli. 
Kik is az irgalmasok? Hogyan alakultak szer-
zetesrenddé – alapítójuk kezdeti szándéka 
ellenére? S miként fordult a figyelmük a leg-
szegényebbek, a leginkább elesettek felé?

Kémiai napelemek
Fotoelektrokémiai cellát fejlesztettek ki a Vienna 
University of Technology munkatársai, melynek 
segítségével az ibolyántúli sugarak energiája kémiai 
úton tárolható, magas hQmérsékleten is. Új, spe-
ciális célra kifejlesztett anyagokat kombináltak, és 
ennek segítségével a magas hQmérséklet_ napele-
meket elektrokémiai cellákkal kapcsolták össze.

Keresztény alapok
A Völgység fQvárosának is nevezett Bonyhád 
középkori templomának falai a közelmúltban 
kerültek elQ. A templomot a török lerombolta, 
majd a rommezQt hamarosan a nyári zivatarok 
során a hegyrQl lezúduló vastag lösziszap réte-
gek fedték el. Így azok az 1560 körüli pusztulás 
állapotában, szinte páratlan módon érintetlen 
egységben Qrizték meg számunkra a „völgy-
ségi Pompei” gótikus templomát.

KITAIBEL

E számunknak a Kitaibel Pál középiskolai biológiai tanulmányi verseny 
anyagát adó cikkei: Az elveszett tizenkettő.

A hátlapon
Gellért-hegyi ásványvirágok

Budapestet sokszor nevezik a Bar-
langok Fővárosának is. Nem alapta-
lanul, hisz a budai dombok gyakor-
latilag mindegyike tartalmaz ki-
sebb-nagyobb üregeket, melyek kö-
zül a Gellért-hegy sem kivétel. Bár 
az üregek mérete itt általában kisebb 
a megszokottnál, mégis sok különle-
gességnek adnak otthont. 

Az Aragonit-barlangot a ’60-as 
években találták meg, a Gellért-
hegy legnagyobb ismert ürege, a 
Szent Iván-barlang, vagyis a mai 
Sziklakápolna alatt néhány méterrel. 
Bár alapterülete mindössze 80 m2, 
mégis szemet gyönyörködtető és kü-
lönleges ásványtársulásokat rejt. Az 
egész barlang falát beborító fehér, 
felhőszerű kalcitkéreg felszínén 
többfelé apró, néhány centiméteres 
gumókat figyelhetünk meg, melye-
ket javarészt kalcit, illetve annak po-
limorf (azonos kémiájú, de eltérő 
szerkezetű) változata, és egyben a 
barlang névadó ásványa, az aragonit 
alkot. Alaposabban megvizsgálva 
azonban a kristályformákon túl az 
ásványtársulás egy új tagját vehetjük 
észre az aragonit-tűk csúcsain: a 
magyar barlangokban eddig ritkán 
bizonyított, milliméternél is kisebb 
hidromagnezit-virágokat.

A különleges ásványegyüttest fel-
tehetőleg a kalcitkéreg szűk repedé-
sein keresztülszivárgó, annak kalci-
um- és magnéziumtartalmát kioldó 
víz munkájának köszönhetjük. E víz 
a barlang légkörébe kiérve párologni 
kezd, melynek hatására először újra 
magnéziumtartalmú kalcit, majd 
aragonit és végül a magnéziumdús 
hidromagnezit válik ki.

Kép és szöveg: 
PÁSZTOR DOMOKOS
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