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A műszaki tudományok legfrissebb eredményeinek és kér-
désfelvetéseinek széles körű megismertetésére és népszerű-
sítésére a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem (BME), a Pro Progressio Alapítvány és az Élet és Tu-
domány közös ismeretterjesztő cikkpályázatot hirdet a 
BME oktatóinak, tudományos kutatóinak és hallgatóinak.

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

A pályázaton indulhat:
– minden olyan tudományos kutató vagy egyetemi ok-

tató, aki a BME-vel alkalmazottként jogviszonyban áll; 
– minden, a BME teljes idejű alapképzésében, mester-

képzésében, egységes osztatlan, doktori képzésében ak-
tív, nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelke-
ző hallgató.

A pályázat keretében olyan, kutatási projektekhez vagy 
TDK-dolgozatokhoz kapcsolódó ismeretterjesztő íráso-
kat várunk, amelyekben a pályázók közérthető módon 
mutatják be saját kutatásukat, annak célját, módszerét, 
eddigi vagy várható eredményeit és tudományos vagy 
gyakorlati hasznosíthatóságának lehetőségét. 

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

A díjak összege kategóriánként:
Kutatók:
I. helyezett:  
II. helyezett: 
III.helyezett: 
Hallgatók: 
I. ösztöndíj 
II.  ösztöndíj 
III. ösztöndíj 
Az írásokat a pályázat meghirdetői által felkért, a BME-n 

oktató tekintélyes kutatókból, valamint az Élet és Tudomány-
nyal kapcsolatban álló tudományos újságírókból álló zsűri bírál-
ja el. A zsűri fenntartja magának a jogot a díjak megosztására 
a rendelkezésre álló kereteken belül. 

Mind a díjazásban részesült, mind a nem díjazott, de közlésre 
érdemes írásokat az Élet és Tudomány szerkesztett formában, 
ellenszolgáltatás nélkül fogja megjelentetni. 

A pályázat benyújtása az eltud@eletestudomany.hu e-mail 
címen, elektronikusan lehetséges. Kérjük, tárgyként a pá-
lyázó tüntesse fel: BME – ÉT cikkpályázat. Az e-mailhez 
csatolva küldje be a kitöltött és az illetékes tanszékvezető 
által aláírt Pályázati lapot, amely a BME honlapjáról tölt-
hető le. A cikkek terjedelme 9 000 – 10 000 karakter (szó-
közök nélkül) doc formátumban, 3-4 illusztrációval (az 
utóbbiakat külön fájlban, képformátumban) ellátva. 

A pályázatok beküldésének határideje 2016. május 15. 
A pályázók írásbeli értesítést kapnak a pályázat eredményé-

ről. A díjátadásra 2016 júniusában, a BME-n kerül sor.

Kedves Olvasónk!
125 000 forint 
100 000 forint 
75 000 forint

100 000 forint 
75 000 forint 
50 000 forint 
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	 Teleki	Pál	emlékezete

Teleki Pál miniszterelnök ha-
lálának 75. évfordulója alkal-
mából szimpóziumot rende-
zett az MTA BTK Történettu-
dományi Intézetének Hor-
thy-kori témacsoportja. A 
három előadás bemutatta 
a miniszterelnök és a kor-
mányzó politikai kapcso-
latát, Magyarország kül-
politikai dilemmáit 1941 

elején, valamint Teleki halá-
lának körülményeit. Mind-
három előadás fókuszában az 
1941-es tavaszi események áll-
tak, különböző aspektusokból 
vizsgálva az április 2-ról 3-ra 
virradó éjszakán bekövetkezett 
öngyilkossághoz vezető út kö-
rülményeit.   

Teleki 1939-ben ült má-
sodszor a miniszterelnöki 
bársonyszékbe, miután Imrédy 
Béla lemondását követően 
Horthy Miklós őt bízta meg 
kormányalakítással. Korábban 
a két politikus a szegedi ellen-
kormányban vállalt miniszteri 
pozíciójuknak köszönhetően 
ismerte meg egymást, és Tele-
ki két miniszterelnöksége alatt 
szoros kapcsolatban álltak egy-
mással. Külpolitikai téren ebben 
az időszakban zajlott le Kárpátalja, 
majd Észak-Erdély (második bécsi 

döntés) visszacsatolása. Ezt követő-
en ellentét alakult ki a kormányzó 
és a miniszterelnök között, hiszen 
Horthy a további német szövetség 
megerősítését, míg Teleki az an-
golszászokkal való kapcsolat fenn-
tartását támogatta. Emellett Tele-
ki sérelmezte, hogy a honvédség 
túlzott hatalommal rendelkezik, 
mely során szembekerült Werth 
Henrik vezérkari főnökkel. Ké-

T
Ö
R
T
É
N
E
T
T
U
D
O
M
Á
N
Y sőbb lemondó levelében is hivat-

kozott erre: „Túlságosan engedtem, 
hogy a fejemre nőjenek a katonák.” 
Lemondását azonban Horthy nem 
fogadta el: „Senkiben sincs több bi-
zodalmam, mint benned.”

1940 decemberében Belgrádban 
a magyar kormány örökbarátsági 
szerződést kötött Jugoszláviával, 
azonban az ezt követő jugoszláv 
németellenes katonai puccs után a 
berlini vezetés bejelentette igényét 
arra, hogy csapatai Magyaror-
szágon áthaladhassanak. Az 1941. 
április 1-jén zajló Legfelső Hon-
védelmi Tanács ülésén a magyar 
kormány tagjai beleegyeztek abba, 
hogy csatlakoznak a német akció-
hoz bizonyos feltételekkel (magyar 
katonák nem lépnek túl a történel-
mi határokon, nem kerülnek német 
alárendeltségbe és katonai akcióba 
is akkor kezdenek, ha Jugoszlávia 
már összeomlott). A határozatok 
azonban csak egy napig maradtak 
érvényben, amikor április 2-án 
Horthy telefonon tájékoztatta a 
miniszterelnököt, hogy ezek egy 
részét figyelmen kívül fogja hagy-
ni. Valamint ezen a napon érkezett 
meg Barcza György londoni követ 
levele is, melyben arról értesítette 
Telekit, hogy amennyiben Magyar-
ország részt vesz a jugoszláviai had-
műveletekben, az Nagy-Britannia 

és az Egyesült Államok hadüzenetét 
fogja maga után vonni. A jugoszláv 
válság és a magyar semlegesség ku-
darca tovább mélyítette egyrészt 
a kormányzó és a miniszterelnök 
közötti ellentétet, másrészt külpoli-

tikai zsákutcába sodorta Telekit 
a belpolitikai problémák mellett 
(katonákkal szembeni kudarc, 
Legfelső Honvédelmi Tanács fel-
tételrendszerének kudarca stb.)

A szimpózium kitért a minisz-
terelnök egészségügyi (az 1920-as 
évek óta egy vesével rendelke-
zett), lelki problémáinak (a for-
rások legalább két idegössze-össze-
omlásról tudósítanak) és családi 
gondjainak (édesanyja és felesége 
betegsége) vizsgálatára is, me-
lyek meghatározó szempontok 
lehettek tettének végrehajtásában, 
hiszen az öngyilkosság előtti 
tünetcsoportok csaknem minden 
faktora fellelhető volt nála.

1941. április 2-án a miniszterel-
nök egyedül tartózkodott a Sán-
dor-palotai lakosztályában, fele-
sége ekkor már szanatóriumban 
feküdt. Délelőtt 11 órakor Náray 
Antal ezredes látogatást tett nála, 
12 órakor a Parlamentbe ment. 
Délután meglátogatta feleségét, 
majd ezt követően kapta Horthy 

Miklóstól azt a telefonhívást, mely-
ben a kormányzó arról tájékoztat-
ta, hogy az előző napi megbeszélés 
határozatait felülbírálja. Ezután az 
ekkor még a Dísz téren található 
Külügyminisztériumba távozott, 
ahol értesült Barcza György londoni 
követ táviratáról. Este lelki gyakor-
laton vett részt a cserkészekkel a Ba-
zilikában. Az öngyilkosság bekövet-
kezte hajnali kettő és fél három közé 
datálható.

Bár a kutatók egy része köré-
ben felmerült, hogy merénylet és 
nem öngyilkosság áldozatává vált 
Teleki, olyan forrás, amely egyér-, olyan forrás, amely egyér-
telműen bizonyítaná az összeeskü-
vés elméletét, a szimpózium szerint 
nem került elő. Teleki búcsúlevele-
iben megfogalmazta motivációit – 
„szószegők lettünk” – és szót ejtett 
felelősségéről a kialakult politikai 
helyzetre vonatkozóan. Habár a ha-
lálával kapcsolatos hivatalos eljárás 
iratai a mai napig nem kerültek elő, 
családtagjai és közeli munkatársai 
soha nem vonták kétségbe az ön-
gyilkosság tényét.

PAPP CSILLA    

Teleki Pál miniszterelnök

Teleki Pál temetése 1941-ben
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zőjévé válhat olyan objektumok között, 
amelyek megszokott makroszkopikus 
környezetünkben főként hővezetéssel 
és/vagy hőáramlással (kondukcióval/
konvekcióval) cserélnek hőt. Jóllehet 
korábban már több más csoport is kimu-
tatta, hogy a sugárzás intenzitása a mé-
reteknek a sugárzás hullámhossza alá 
való csökkentésével növekszik, nekünk 
sikerült először ilyen nagymértékű, két 
nagyságrendnyi növekedést demonst-
rálni, amely már akár gyakorlati alkal-
mazásokban is hasznosítható, például 
fotovoltaikus elemekben a hő közvetlen 
elektromos energiává alakítására.”

Megszokott, hétköznapi környeze-
tünkben minden tárgy bocsát ki hőt 
elektromágneses sugárzással, sőt, 
bizonyos esetekben, ha a tárgyak 
egymással nem kerülnek közvetlen 
érintkezésbe vagy nincs köztük al-
kalmas közvetítő közeg, a terjedés-
nek ez az egyetlen lehetséges módja. 

Így jut el hozzánk 
például a Nap fénye 
a világűrön keresz-
tül, de erről árulko-
dik a felhevített tár-
gyak izzása, és ezt 
használják fel a sö-
tétben látó infravö-

rös kamerák is. Normál, hétköznapi 
körülmények között azonban az így 
átadott hő mennyisége többnyire 
eltörpül az egymással közvetlenül 
vagy valamilyen közvetítő közegen 
keresztül kapcsolatba kerülő tárgyak 

	 Nanoléptékben	
fölerWsödik		
a	hWsugárzás

Amerikai kutatók kimutatták, 
hogy a sugárzással átadott hő 
egymáshoz nagyon közeli – na-
nométeres távolságra lévő – tár-
gyak között akár két nagyság-

renddel is nagyobb lehet, mint azt 
a makrovilágban megszoktuk. A 
Columbia, a Cornell és a Stanfordi 
Egyetem kutatóiból álló csoport egy, 
a Nature Nanotechnology-ban meg-
jelent cikkben ismertette kísérleteik 
eredményeit.

„A sugárzással átadott hő az egymás� sugárzással átadott hő az egymás-
hoz 40 nanométerre közelített objek-
tumok  között csaknem százszorosan 
haladta meg a klasszikusan számítható 

értéket – nyilatkozta Michal Lipson, a 
Columbia Egyetem mérnök-fizikus 
professzora, a csoport egyik veze-
tője. – Ez nagyon izgalmas eredmény, 
mert azt mutatja, hogy nanoléptékben a 
hősugárzás a hőátadás domináns ténye-
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között vezetéssel vagy áramlással ki-
cserélődő hőmennyiség mellett.

Elméleti modellszámítások ugyan 
már korábban is jelezték, hogy a su-
gárzás szerepe a nagyon mikroszko-
pikus méretekhez közeledve akár 
jelentős mértékben is megnőhet, ám 
ennek kísérleti igazolása komoly ki-
hívás. Úgy kell ugyanis viszonylag 
nagy hőmérséklet-különbséget lét-
rehozni és fenntartani egymáshoz 
nagyon közeli objektumok között, 
hogy eközben a másik két lehetséges 
hőátadási mechanizmus ne kapjon 
szerepet.

Lipson és munkatársai kísérleteik 
során két, egymással párhuzamosan 
elhelyezett szilícium-karbid (SiC) 
nanogerendát közelített egymáshoz 
100 nanométernél kisebb távolsá-
gokra. A köztük lévő rést nagy pre-
cizitású mikro-elektromechanikai 
rendszerrel (MEMS-szel) szabályoz-

ták, a nanogerendák nagy hőmér-a nanogerendák nagy hőmér- nanogerendák nagy hőmér-
séklet-különbség hatására létrejövő 
esetleges kihajlását pedig erőteljes 
húzófeszültséggel gátolták meg. 
Így sikerült elérniük, hogy a két, 
egymással párhuzamos és eltérő hő-
mérsékletű nanogerenda közti tá-
volság minimuma 42 nanométerre 
csökkenjen. A hősugárzás teljesít- A hősugárzás teljesít-A hősugárzás teljesít-
ménye ekkor ért el maximális érté-
ket, amely közel 100-szorosa volt a 
klasszikusan – a fekete test sugárzá-
sára vonatkozó Stefan–Boltzmann-
törvény alapján – számítottnak.

A kísérleti elrendezés vázlata. Kezdetben, amikor a két nanogerenda 

egymástól viszonylag távol van (fent), a sugárzásos hQátadás 
csekély. 100 nanométeresnél kisebb távolságokra közelítve (lent) 

azonban egyre erQteljesebbé válik, s maximálisan akár százszoros 
értéket is elérhet.

A nanogerendák közti rés nagyságát szabályozó mikro-

elektromechanikai rendszer (MEMS) mikroszkópos képe

(KÉPEK: RAPHAEL ST-GELAIS/LIPSON NANOPHOTONICS GROUP)
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A különféle hőmérsékleteken meg-
ismételt kísérletek során a két objek-
tum közötti hőmérséklet-különbsé-
get egészen 260 Celsius-fokig sike-260 Celsius-fokig sike- Celsius-fokig sike-
rült növelni. Ez utóbbinak különösen 
fontos szerepe van az energiaátala-
kítások során, mivel azok hatásfoka 
mindig a hőmérséklet-különbséggel 
arányos. 

„Azt is megfigyeltük, hogy a sugárzás 
egy viszonylag szűk frekvenciasávban 
koncentrálódik, amely máris ígéretes 
alkalmazások lehetőségét villantja fel 
– mondta Raphael St-Gelais, a Co-a Co-Co-
lumbia Egyetem kutatója. – Ezt 
kihasználva például úgy növelhetjük 
a fotovoltaikus elemek teljesítményét, 
hogy a maximális hősugárzás frekven-
ciáját célzottan a cella elnyelési sávjá-
hoz igazítjuk. Ilyen elemekből felépített 
tömbökkel a napelemek teljesítménye is 
nagyban fokozható.”

„�z az érintkezés nélküli, mégis erő��z az érintkezés nélküli, mégis erő-
teljes hőátadási csatorna felhasználható 
parányi nanoeszközök hőmérsékletének 
szabályozására is – tette hozzá Lip- tette hozzá Lip-tette hozzá Lip-Lip-
son. – Továbbá olyan kompakt modu-
lokat építhetünk, amelyek a hőt köz-
vetlenül elektromos energiává alakítják. 
Ilyen modulokkal például a gépkocsik 
belsőégésű motorjai termelte hő közvet-
lenül elektromos energiává alakítható. 
Sőt, még a háztartásokban is szerepet 
kaphat a megújuló energiák felhaszná-
lása terén.”
Forrás: engineering.columbia.edu/heat-and-
light-get-larger-nanoscale 
	
	 ÚjratölthetW	elem	–	

kenyérpenészbWl	

A közönséges kenyérpenész 
(Neuro spora crassa) új, fenntart-
ható elektrokémiai alapanyag 
lehet a jövőben az újratölthető 
elemek gyártása folyamán.

A kísérlet először mutatta ki, 
hogy a közönséges kenyérpe-

nész a mangánt olyan ásványi kom-
pozittá alakítja, melynek kedvező 
elektrokémiai tulajdonságai vannak. 
Az eredményeket a Current Biology 
című folyóiratban mutatták be.

„�lektrokémiailag aktív anyagot hoz-
tunk létre gombák által termelt man-
gán biomineralizációs eljárásával. Az 
elszenesített, gomba eredetű biomasz-
sza�ásvány keverékének elektrokémiai 
tulajdonságait szuperkondenzátorban 
és lítiumion elemben teszteltük, és kide-
rült, hogy ez a kompozit kitűnő elekt-
rokémiai tulajdonságokkal bír. �zzel 
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a rendszerrel új biotechnikai módszert 
nyerhetünk fenntartható elektrokémiai 
alapanyagok gyártásához” – mondta 
Geoffrey Gadd, a skóciai University 
of Dundee munkatársa.

Gadd és munkatársai régóta ku-
tatják, vajon a gombák képesek-e a 
fémeket és ásványokat hasznos mó-
don átalakítani. A biomineralizáció, 
azaz élő rendszerek által szabályo-
zott kristályképződés az ásványtan 
egy intenzíven kutatott, ígéretes te-
rülete. Korábbi kutatásokban példá-
ul kimutatták, hogy egyes gombák 
képesek stabilizálni a mérgező ólmot 
és uránt. Ez az eredmény vezetett 
ahhoz a feltevéshez, hogy a gom-
bák elektrokémiai anyagok gyártá-
sához is jó alternatívát jelenthetnek. 
„Felvetettük, hogy a biomineralizált 
karbonátok oxidokká bontása a fém-
oxidok új forrása lehet, melyeknek nagy 
lehetőségei vannak az elektrokémiában” 
– mondta Gadd. A tudományos vi-
lágban rengeteg erőfeszítés történt, 
hogy a lítiumion elem és a szuper-
kondenzátor teljesítményét növeljék 
olyan alternatív elektródaanyagok 
segítségével, mint amilyenek a szén-
nanocsövek és a mangánoxidok. A 
gombákat segítségül hívni azonban 
csak keveseknek sikerült.

A közönséges kenyérpenész gom-
bát először egy francia pékségben 
fellépő fertőzés elemzésekor azo-
nosították 1843-ban. A gomba 
egyébkén természetes környezetben 
elsősorban trópusi és szubtrópusi te-
rületeken él. Előszeretettel tenyészik 
tüzek után visszamaradt növényi 
részeken. A nemzetség tudományos 
neve, a Neurospora, azaz „idegspó-
ra” a spórák jellemző, az agyéhoz 

hasonlító barázdáltságára utal. Ked-
velt mikrobiológiai modellszervezet: 
mint kísérleti gomba használatával 
jutott Beadle és Tatum az „egy gén 
– egy enzim” hipotézisre, melyért 
1958-ban Nobel-díjat kaptak.

A kutatócsoport Neurospora 
crassa-t tenyésztett karbamiddal és 
mangánkloriddal dúsított közeg-
ben. Kiderült, hogy a gombák el-
ágazó, hosszú szálai – a hifák – e sa-
játos táptalajon biomineralizálódtak 
vagy különböző formában ásványok 
burkolták be a gombafonalakat. 
Hőkezelés után elszenesített bio-
masszát és mangánoxidot nyertek 
belőlük a kutatók. Az így kapott 
anyag szerkezetének további tanul-
mányozása rávilágított arra, hogy 
ideális elektrokémiai tulajdonságaik 
miatt alkalmasak lítiumion elemek-
hez és szuperkondenzátorokhoz. 
„Meglepődtünk, hogy ez a biomassza�
mangán kompozit ilyen jól teljesített” – 
jegyezte meg Gadd. Összehasonlít-
va más mangánoxidokkal, melyeket 
a lítiumion elemekben használnak, 
az elszenesített gomba eredetű bio-
massza-mangán kompozit „kiváló 
stabilitást mutatott, a kapacitás több 
mint 90 százaléka megmaradt 200 
ciklus után” – összegezte a kutató.

Ez a tanulmány az első, mely be-
mutatta, hogy a gomba eredetű 
biomineralizációs eljárás jól használ-
ható aktív elektródaanyagok szin-
téziséhez. A kutatás folytatásaként 
újabb hasznos fémkarbonátok létre-
hozását tűzték ki célul. Másik lehet-
séges kutatási irány, hogy értékes és 
hiánycikknek számító fémeket épí-
tenek föl biológiai eljárással.

SZILÁGYI-NAGY ILDIKÓ

A közönséges kenyérpenész gombafonala
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Édesapja, I. Miklós halálát kö-
vetően 1855-ben ült a cári 
székbe II. Sándor, aki nagy 

energiával látott neki a gazdasági és 
társadalmi reformoknak. 
Korszerűsítette a közleke-
dést, modernizálta az igaz-
ságszolgáltatást, és kü-
lönféle kedvezmények-
kel ösztönözte a külföldi 
tőkéseket, hogy vagyo-
nukat Oroszországban 
fektessék be. Az ország-
ban sorra alakultak a hi-
telképes pénzintézetek. 
Megreformálta az igaz-
ságszolgáltatást, és erőfe-
szítéseket tett az írástu-
datlanság felszámolására 
is. Legfontosabb mo-
dernizációs intézkedése 
azon ban a jobbágyság el-
törlése volt 1861-ben. 
Ugyanakkor enyhített az 
elnyomáson is. Sok politi-
kai foglyot szabadon en-
gedett, és a száműzöttek 
egy része is hazatérhetett 
a fagyos Szibériából. Ar-
ról azonban Sándor halla-
ni sem akart, hogy felszá-
molják az abszolút hatal-
mat, és Oroszországban 
Nagy-Britannia példája 
nyomán alkotmányos ki-
rályságot vezessenek be. A fordula-
tot minden bizonnyal az 1863-as 
lengyel felkelés brutális leverése je-
lentette. 

Három évvel később, 1866. április 
16-án egy fiatal nemesember, Dmit-
rij Karakozov, a szentpétervári Nyá-

I I .  S Á N D O R  C Á R  M E G G Y I L KO L Á S A

ÓVAKODJ  
A NARODNYIKOKTÓL!

ri parkban rálőtt a cárra. Sándor sze-
rencséjére azonban egy közelben álló 
paraszt észrevette, hogy mire készül 
a merénylő, és időben kiütötte a pisz-

tolyt a kezéből. Így a lövés célt té-
vesztett. Egy év múlva a párizsi vi-
lágkiállításon vendégeskedő cárra 
egy Antoni Berezowski nevű len-
gyel emigráns lőtt rá, de ő sem talál-
ta el az uralkodót. A bosszúszomjas 
Sándor ezt követően változtatott a 

politikáján, és attól kezdve kemény 
kézzel csapott le minden ellenzékire, 
aki kritizálni merészelte intézkedé-
seit. Bevezették a statáriumot, és tö-

megével tartóztatták le és 
küldték kényszermunkára 
a forradalmi propagandis-
tákat. Azonban nem min-
denkit sikerült megfélemlí-
teni. 

Nép közé járók
Egy fiatal értelmiségiekből 
és családjuk életvitelében 
csalódott arisztokrata ifjak-
ból álló csoport 1869 au-
gusztusában Moszkvában, a 
Petrovszkij Mezőgazdasági 
Akadémián létrehozta a 
Narodnaja Raszprava (Népi 
Leszámolás) nevű titkos tár-
saságot azzal a céllal, hogy 
egy általános felkelést rob-
bantsanak ki. Ehhez azon-
ban meg kellett nyerniük 
maguknak az ország lakói-
nak többségét. A terv sze-
rint a tagok a nép közé járva 
meggyőzik a parasztokat a 
cárizmus önkényességéről, 
és a rendszer elleni felkelés 
szükségszerűségéről. 

A forradalmárok 1876-ban 
megalapították a Zemlja i 
Volja (Föld és Szabadság) 

nevű szervezetet, melynek célja a 
földosztás, szólás-, sajtó- és gyüle-
kezési szabadság, az általános vá-
lasztójog, valamint a cárizmus el-
törlése volt. Három évvel később a 
terrort pártoló fiatalemberek el-
döntötték, hogy a párton belül tit-

Nagy Péteren és II. Katalinon kívül talán II. Sándor volt az egyetlen az orosz cárok hosszú sorában, 

aki	megérezve	az	idWk	szavát,	igyekezett	modernizálni	a	hatalmas	birodalmat.	Gazdasági	és	politikai	
reformok	segítségével	akarta	Európába	 integrálni	Oroszországot,	 ugyanakkor	hitt	 IstentWl	 kapott	
hatalmában,	és	meg	volt	gyWzWdve	arról,	hogy	alattvalói	még	nem	elég	érettek	az	alkotmányos	kor-

mányzáshoz. Ez a makacs elképzelés lett a veszte. 

II. Sándor megkoronázása a Kremlben 1856-ban
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aláaknázzák a Malaja Szadovaja ut-
cát, és adott pillanatban Mihail 
Frolenko felrobbantja azt a cári hin-
tóval együtt. Ha az uralkodó nem 
halna meg azonnal, akkor a paraszti 
származású Andrej Zseljabov odaro-
han és lelövi vagy egy késsel leszúrja. 
Azzal is számoltak, hogy ha Sándor 
egy másik útvonalat: a Jekatyerinszkij-
csatorna rakpartját választaná, hogy 
visszajusson a Téli Palotába. Ebben az 

esetben három önkéntes egyetemista, 
akik készek voltak életüket is áldozni 
az ügyért – Nyikolaj Riszakov, 
Ignatyij Gri nyevickij és Ivan 
Jemeljanov –, valamint Tyimofej 
Mihajlov fűtő a csatorna mellett vá-
rakozva készen állnak majd, hogy a 
Nyikolaj Kibalcsics vegyészmérnök 
által készített kézi bombáikat a cári 
hintóra hajítsák. Az üveggömbbe tö-
mött nitroglicerin és pyroxilin keve-
rékéből összeállított pokolgépek 
egyenként körülbelül 2 kilogrammot 
nyomtak. 

1881. január 20-án a narodnyikok 
egyik vezetője, Jurij Bogdanovics és 
Szofja Perovszkaja, Szentpétervár 
volt kormányzójának 26 éves lánya, 
álnéven kibéreltek egy alagsori helyi-
séget a Malaja Szadovaja utcában. Ál-
lításuk szerint sajtüzletet nyitottak, 
valójában itt fogadták titokban azo-
kat a forradalmárokat, akik a pincé-
ből feltűnés nélkül kiáshatták az ala-
gutat, ahol a robbanóanyagot akarták 
felhalmozni. Éjjel dolgoztak, nappal 

pedig, mintha csak vevők lennének, 
apránként zacskókban elhordták a ki-
ásott földet. Már majdnem elkészül-
tek, amikor véletlenül átvágtak egy 
szennyvízvezetéket, és a házmester a 
bűz miatt bejelentést tett a rendőrsé-
gen. Március 12-én a sajtboltban két 
titkosrendőr jelent meg, de a heve-
nyészett vizsgálat után egyikük sem 
észlelt semmi gyanúsat. Pedig csak a 
sajtos hordókba kellett volna bele-

kukkantaniuk, ahol az összees-
küvők a kiásott földet tárolták. 

Mivel a merényletet másnap 
vasárnapra tervezték, az össze-
esküvők megfeszített erővel 
reggelre elkészültek az alagút-
tal, majd elhelyezték a robbantó-
tölteteket és a gyújtószerkezetet 
is. Ezután szétosztották a bom-
bákat, melyeket újságpapírokba 
és zsebkendőkbe csavartak. Pe-
rovsz kaja egy térképen bejelölte, 
hogy kinek hol kell várakoznia, 
majd szétszéledtek, és mindenki 
elfoglalta a számára kijelölt po-
zíciót. 

A cigányasszony jóslata
A szentpétervári rendőrfőpa-
rancsnok óva intette Sándort, 
hogy aznap kitegye a lábát a pa-
lotából, hiszen már több helyről 
is hallani lehetett a készülődő 

merényletről. Erre kérte a felesége, 
Jekatyerina Dolgorukova is, ő azon-
ban hajthatatlan volt. Azzal vigasztal-
ta nejét, hogy évekkel ezelőtt egy ci-
gányasszony a tenyeréből azt jósolta, 
hogy hat merényletet fog túlélni. Ed-
dig azonban csak ötször törtek az éle-
tére, ezért nincs mitől tartania. Abba 
azonban hajlandó volt beleegyezni, 
hogy ne a megszokott útvonalon, a 
Malaja Szadovaja utcán keresztül haj-
tasson a díszszemlére. 

Sándor kora délután szállt be a zárt, 
vaspántokkal megerősített hintóba, 
melyet hat lovas kozák testőr vett kö-
rül, a hetedik pedig a bakon ült Frol 
Szergejev udvari kocsis mellett. A cár 
utasította őket, hogy a Pevcseszkij hí-
don át induljanak a lovardába. Köz-
ben Frolenko, aki a sajtüzlet ablaká-
ból észrevette, hogy a csendőrök el-
vonulnak az utcából, rájött, hogy a 
cár a másik útvonalat választotta. Ér-
tesítette a bombával felszerelt me-
rénylőket, hogy azonnal induljanak a 
csatornához. Hárman engedelmes-

kos társaságot alapítanak, amely a 
Narodnaja Volja (Népakarat) nevet 
kapta. Ennek tizenkét tagú Végre-
hajtó Bizottsága alkotta a „kemény 
magot”, akik a döntéseket hozták, és 
a legkényesebb feladatokat is ők haj-
tották végre. Ezek közül is az első és 
legfontosabb teendőjük a „zsarnok” 
meggyilkolása volt. 

Az első próbálkozó egy Alexandr 
Szolovjov nevű tanító volt, aki 1879. 
április 20-án – csakúgy, mint 
Karakozov – szokásos napi 
egészségügyi sétája alkalmával 
lőtt rá többször is a cárra. Ő 
azonban ügyesen ide-oda cikáz-
va futásnak eredt, és így sértetle-
nül megúszta a merényletkísér-
letet. A forradalmárok csalódot-
tan vették tudomásul a kudar-
cot, ám időközben tudomásukra 
jutott, hogy Sándor ősszel a 
Krím-félszigetre készül utazni 
vonattal. Ezért úgy döntöttek, 
hogy aláaknázzák a síneket, 
amelyet aztán a hazafelé úton a 
cári szerelvénnyel együtt a leve-
gőbe repítenek. Ezúttal azonban 
ott hibáztak, hogy túl kevés di-
namitot használtak fel az akció-
hoz, így éppen csak megrongá-
lódott a kiszemelt vasúti kocsi. 
Közben már egy újabb merény-
let előkészületei is zajlottak. Ez-
úttal egyenesen a cár otthonában ké-
szültek lecsapni. Sztyepan Halturin 
asztalos ugyanis, aki munkát kapott 
az udvarnál, apránként annyi dina-
mitot hordott össze a Téli Palota 
ebédlője alatt kialakított szállásán, 
amellyel csaknem az egész épületet 
romba lehetett volna dönteni. Azt az 
eseményt használta ki, amikor Sán-
dorhoz külföldi vendégek érkeznek, 
és fogadást készül adni a tiszteletükre. 
1880. február 5-én azonban a rendkí-
vüli havazás miatt késtek a vonatok, 
így a cár és kísérete még az állomáson 
várta a bolgár delegációt, amikor be-
következett a hatalmas detonáció. Ti-
zenegyen vesztették életüket, de Sán-
dor ezúttal sem volt közöttük. 

Aláaknázva
A forradalmárok azonban továbbra 
sem adták fel. Megfigyelték, hogy a 
cár minden vasárnap délben a szent-
pétervári Mihajlovszkij-lovardába 
hajtat a gárdaőrség szemléjére. Ezért 
azt tervezték, hogy egy szakaszon 

II. Sándor cár
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nem válaszolt. Most már tény-
leg indulniuk kellett volna, de 
Sándor meg akarta tekinteni a 
robbanás által keletkezett krá-
tert is. Ez a döntése végzetes-
nek bizonyult. 

A cár a kozákoktól szorosan 
körülvéve indult a még mindig 
füstölgő gödör felé, ám közben 
annyira megtántorodott, hogy 
meg kellett kapaszkodnia a 
vaskorlátba. Ezt a pillanatot 
használta ki Grinyevickij, aki 

előlépett a járdán összesereglett em-
berek közül, s elkiáltotta magát: 
„Korán hitted azt, hogy megúsztad, hó-
hér!” A következő pillanatban maga 
elé dobta a bombáját, amely éppen 
az uralkodó lábánál robbant. Sándor 
alsó teste teljesen szétroncsolódott, 
sápadt arcán vérnyomok és véraláfu-
tások látszottak, ráadásul a légnyo-
mástól egyik szemgolyója is kisza-
kadt. Az áldozat a könyökére tá-
maszkodva feküdt az úttesten, és se-
gítségért könyörgött. Dvorzsickij 
óvatosan a karjaiba vette, és felfek-
tette egy szánkóra, amit egy arra já-
ró paraszttól foglaltak le. Az ezredes 
alig tudta kivenni Sándor utolsó sza-
vait: „Gyorsan haza!” Aztán a sokk 
és a súlyos vérveszteség következté-
ben elveszítette eszméletét, és többé 
már nem is tért magához. A Téli Pa-
lotában az udvari orvos megvizsgál-
ta a sérültet, de rögtön látta, hogy 
már nem tud segíteni rajta. Sándor 
alig fél órával később szerető családja 
körében elhunyt. 

Grinyevickij kabátjában, aki szintén 
életét vesztette a robbanásban, talál-
tak egy búcsúlevelet: „II. Sándornak 
pusztulnia kell, és vele mi, az ítéletvégre-
hajtói szintén meg fogunk halni. Én már 
nem érem meg a fényes évszázadot, de tu-
dom, hogy halálommal elősegítem a győ-
zelmünket.” A többi merénylő igyeke-
zett eltűnni a hatóságok szeme elől, de 
sokukat napokon belül kézre kerítet-
ték. Zsel ja bo vot, Riszakovot, Ki balc-
si csot, Pe rovsz kaját és Mihajlovot ha-
lálra ítélték, és április 16-án felakasz-
tották. Néhány évvel később a 
Narodnaja Voljának is befellegzett. A 
cigányasszony jóslata beteljesedett 
ugyan, ám Sándor halálával nem jött 
el a várva-várt forradalom. Sőt, még 
az eddiginél is kíméletlenebb elnyo-
más következett. 

HEGEDÜS PÉTER

kedtek is, Mihajlov azon ban pánikba 
esett. Egy szűk utcán elhajította a 
bombáját és hazament. 

Ezalatt a Mihajlovszkij-lovardában 
véget ért a díszszemle. A hazafelé 
vezető úton a cár még meglátogatta 
a húgát, aztán elindult vissza a Téli 
Palotába. Fél háromkor fordult be a 
fogata a Jekatyerinszkij-csatorna 
rakpartjára. Ahogy a túlparton vá-
rakozó Perovszkaja megpillantotta a 
hintót, egy zsebkendővel megtörölte 
az orrát. Ez volt a megbeszélt jel. 
Riszakov, aki a befagyott víztükör 
innenső oldalán álldogált a korlát-
nak támaszkodva, felegyenesedett, 
és néhány lépést tett az úttest felé. 
Ekkor hagyta le a cár fogata, mire a 
kabátja alól előhúzta a zsebkendőbe 
csomagolt bombát, és utána hajítot-
ta. Fülsiketítő dörrenés hallatszott, 
és pillanatok alatt véres törmelék bo-
rított be mindent. A földön egy ha-
lott kozák hevert, és egy ismeretlen 
fiatalember nyöszörgött sebesülten. 
Riszakov futásnak eredt, de egy já-
rókelő elgáncsolta, mire az őt üldöző 
kozák testőrök leteperték a földre. 

Akasztják a hóhért
Közben a detonációtól kissé még ká-
ba uralkodó is előkászálódott a hin-
tóból, amelynek a hátsó része szilán-
kosra tört. Dvorzsickij ezredestől ér-
deklődött, hogy vajon ő látta-e, 
hogy mi történt. A tiszt szerette vol-
na minél előbb biztonságban tudni 
uralkodóját, ezért kérlelni kezdte, 
hogy azonnal induljanak tovább a 
palotába. Ekkor azonban Sándor 
észrevette a merénylőt, akit a kozá-
kok még mindig szorosan a földre 
nyomva tartottak. A fejével intett, 
hogy engedjék felállni, aztán dühö-
sen vonta kérdőre, hogy mit akar-
nak tőle, miért gyűlölik ennyire. De 
Riszakov csak nézett rá kihívóan, és 

ÉT-ETOLÓGIA

Melyik okosabb: 
az oroszlán vagy a tigris?

A cím kissé gyerekesnek tűnhet – 
azonban a Miami Egyetem kutatói lé-
nyegében pontosan erre voltak kíván-
csiak. Kutatásuk arról szólt, vajon a tár-
sas vagy a magános nagyragadozók 
lesznek eredményesebbek egy kizáró-
lag az egyéni problémamegoldó képes-
ségekre épülő feladatban. Régóta vi-
tatkoznak ugyanis azon, hogy a szoci-
ális fajok esetében az elmebéli képessé-
gek csak a társas, avagy az általános 
feladatokban is felülmúlják-e a magá-
nyos fajok eszességét. Más szóval: a 
szociális fajokban a kognitív képessé-

gek egészére kihatott-e a társas helyze-
tek kezelésére ható szelekciós nyomás?

A tesztekre vadasparkokban került 
sor, összesen 9 foltos hiénát, 21 orosz-
lánt, valamint 11 leopárdot és 7 tigrist 
vontak be a vizsgálatba. Feladatként 
egy nagy ládát kellett kinyitniuk az 
alanyoknak, amelybe egynapi hús-
adagjukat rejtették (minden egyedet 
24 órás koplalásnak vetettek alá a teszt 
előtti napon). A ládát egy rugós retesz 
elhúzásával lehetett kinyitni – az álla-
tok addig semmiféle hasonló feladatot 
nem végeztek. Az eredmények szerint 
a társas ragadozók felülmúlják a magá-
nyosokat mind a megoldási sikeresség, 
mind pedig az állhatatosság tekinteté-
ben. A hiénák és oroszlánok sokkal 
ügyesebbek voltak, és nehezebben is 
adták fel a próbálkozást, mint a leopár-
dok és tigrisek. A szerzők konklúziója 
szerint tehát a társas fajok észbeli elő-
nye az egyéni feladatok megoldásában 
is megmutatkozik, ami a kognitív ké-
pességek egységben történő evolúció-
jára utal.

PONGRÁCZ PÉTER

II. Sándor meggyilkolása egy korabeli rajzon (1881)
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A zt gondolhatnánk, hogy a 
XX. század elején az An tark-
tiszra indított számos híres 

(Scott, Shackleton, Amundsen) és ke-
vésbé híres (Drygalski, Bruce, 
Nordenskiöld, Charcot, Sirasze) expe-
díció után már nem sok érdekes maradt 
a kontinens jégsivatagában, azonban 
Shackleton 1907-09-es Nimrod-
expedíciójának 30 éves geológusa, az 
ausztrál Douglas Mawson nem így vél-
te. Abban szinte biztos volt, hogy Scott 
kapitány – Shackleton nyomdokaiban 
járva – 1911-12-ben el fogja érni a Déli-
sarkot, ugyanakkor a Sarkra vezető 
kontinensszeleten és a partvidék né-
hány kitüntetett pontján kívül még óri-
ási területek voltak ismeretlenek, töb-
bek között az Ausztráliától délre eső 
Adélie-föld is.

A fiatal déli nemzet képviselőjeként 
Mawson óriási lehetőséget látott az is-
meretlen terület tudományos és gazda-
sági feltárásában, valamint a jeges föld-
darab esetleges természeti kincseinek 
Ausztrália számára való megszerzésé-
ben és kiaknázásában.

Az ifjú, de tapasztalt felfedező megta-
nulta a leckét Shackleton expedícióján: 
a lehető legnagyobb területet kell feltár-
nia, de anélkül, hogy a szános felderítő-
csoport túlerőltetné magát vagy éhezni 
kezdene. Ennek érdekében a kiszemelt 
partvonalon a korábbi expedícióktól el-
térő módon három, egymástól mintegy 
600 kilométerre lévő bázist tervezett lé-
tesíteni, hogy a több irányba induló, kis 
létszámú csapatok viszonylag „hézag-
mentesen” lefedjék a területet, de ehhez 
egyiküknek se kelljen túlzottan nagy 
utat megtennie. A legnagyobb távot 

bejáró csapatok szánjait – a gépesített, 
illetve a pónivontatás korábbi kudarcai-
ból okulva – kutyák húzták, míg a töb-
biek kényszerből „embervontatásra” 
rendezkedtek be. 

RepülWgép	és	rádió
Mawsonnak volt még két, korát mesz-
sze megelőző, egyben az Antarktisz-
kutatás jövőjét előrevetítő újítása: expe-
díciója először szándékozott repülőgé-
pet vinni a déli kontinensre, amivel 
rögtön megtöbbszörözhették volna a 
felderített területet, illetve sikeresebben 
kutathattak volna az esetleg bajba jutott 
csapatok után. Mivel a gép még kiszál-
lítása előtt, egy adelaide-i be mu ta tó re-
pü lé sen összetört, a tervből végül nem 

lett semmi, a korabeli gépek üzembiz-
tosságát ismerve talán mindenki sze-
rencséjére. A másik újítása: kihasználva, 
hogy az Ausztrália és az Antarktisz kö-
zött a déli szélesség 54. fokán található 
Macquarie-szi ge te ken rádió-átjátszóál-
lomás létesíthető, Mawson elsőként vitt 
magával rádiót, enyhítve az ottlévők el-
szigeteltségén. Persze ennek használata 
sem volt zökkenőmentes: sokat segített 
volna például, ha nem Földünk legsze-
lesebb pontján próbálják felállítani az 
adótornyokat.

A viszonylag nagy, 30 fős expedíció 
tagjainak nagy része ausztrál egyetemek 
természettudományi kar jainak ígéretes 
és érdeklődő hallgatóiból állt, de volt 
köztük egy svájci hegymászó, egy bo-
hém (de profi) fényképész is, másodpa-
rancsnokul pedig az a Frank Wild szol-
gált, aki 1909-ben Shackletonnal együtt 
170 kilométerre a Déli-sarktól volt kény-
telen visszafordulni.

Sarki	nehézségek
Az 1911 decemberében útnak induló 
expedíció a macquarie-szigeteki bázis 
létesítését követően a sarki vizekre ha-
tolt és szinte rögtön komoly problé-
mákkal szembesült: az adott partsza-
kaszt mintegy 70 évvel korábban leíró 
Wilkes beszámolója megdöbbentően 
megbízhatatlannak bizonyult, a part-
vonal gyakorlatilag megközelíthetetlen 
volt az úszó jég, a gleccserekből borja-
dzó jéghegyek és a kisebb jégselfek ösz-
szevisszaságában. Mawson emiatt gya-
nakodni kezdett arra, hogy Wilkes sok 
esetben a nagyobb jégtorlaszokat írta le 
az Antarktisz partvonalaként. A konti-
nens megközelíthetetlensége miatt le 

D IADAL 	 ÉS 	 TRAGÉD IA

EGY ELFELEDETT 
ANTARKTISZI EXPEDÍCIÓ

A	Douglas	Mawson	által	vezetett	1911–14-es	Ausztrálázsiai	Antarktisz-expedíció	hiába	volt	talán	a	
legsikeresebb	klasszikus	 déli	 expedíció,	mely	módszereivel	 egyben	utat	 is	mutatott	 az	 eljövendW	
kutatóexpedíciók	számára.	A	mind	tudományos	eredményekben,	mind	hajmeresztW	és	drámai	esemé-
nyekben	gazdag	felderítWút	a	befejezése	után	néhány	hónappal	kitört	elsW	világháború	miatt	ugyanis	
Ausztrálián	és	Új-Zélandon	kívül	kevéssé	vált	ismertté,	egészen	a	2000-es,	2010-es	évekig,	amikor	

több	dokumentumfilm	és	könyv	is	feldolgozta	a	rendkívüli	kalandot.

Douglas Mawson 1914-ben
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kalmat: a kutatók egyrészt így kiválóan 
meg tudták figyelni a jég mozgásait, 
másrészt a mérésre akkor is lehetőség 
nyílt, ha az Aurora a következő évben a 

kunyhó (és lakói) hűlt he-
lyét találja: ebben az eset-
ben a jégselfből 600 mé-
ternél több szakadt le 12 
hónap alatt...

Gleccserek	és	
meteoritok

Az említett nehézsé-
gek ellenére mindkét 
csapat sikeresen átte-
lelt, majd néhány „ta-
vaszi” (értsd mínusz 

20 Celsius-fok körüli hőmérsékleten, vi-
haros szélben megtett) depótelepítő utat 
követően novemberben felfedező út-
jukra indultak az egyes csapatok: a 
Denison-fokról négy gyalogos és egy 
kutyás csapat (Mawson és két társa) 
indult útnak, míg a nyugati bázisról 
egy kutyás (Wild) és egy gyalogos 
társaság vágott neki a kontinensrész 
felfedezésének. A 400–1000 kilomé-
tert befutó csapatok januárban érkez-
tek vissza bázisaikra, hogy eldicseked-
hessenek eredményeikkel.

A felfedezőknek északi irányból is si-
került megközelíteniük az egyébként 
helyét állandóan változtató déli mág-
neses pólust, melyet Mawson 1909-ben 
már keleti irányból elért, így igazolva, 
hogy az Antarktisz ezen része össze-
függő szárazföldet alkot. Szintén jelen-
tős eredmény volt, hogy a partvidéken 
felfedezett óriási gleccserek (a Mertz- 

kellett mondani az egyik tervezett bá-
zisról, azt a fő támaszponthoz csapva, a 
továbbiakban két, az eredetileg terve-
zettől némileg nyugatabbra lévő bázis-
ban gondolkodott. 

Az expedíció hajója, az Aurora végül 
sikeresen áttört a jégzáron, hogy a fő 
támaszpont legénységét kitehesse a 
Commonwealth-öbölbeli Denison-
foknál. Mawsonék ezt a mozzanatot a 
következő két évben ezerszer megát-
kozták: hamarosan kiderült, hogy a 
Denison-fok Földünk legszelesebb 
pontja, amennyiben nem vesszük fi-
gyelembe a hegycsúcsokat. A borzal-
mas nyári szél- és hóviharokat még 
borzalmasabb téli viharok követték 
1912 márciusában például 79 km/órás 
átlagos (!) szélsebességet mértek, ami 
szinte napi rendszerességgel jelentett 
130–160 kilométeres széllökéseket is. A 
szinte állandóan a déli kon-

tinens jeges fennsíkjának anti-
ciklonja felől fúvó viharos szél a konti-
nensbelsőbe vezető viszonylag enyhe, 
de hosszú és viszonylag keskeny emel-
kedőnek volt köszönhető, mely termé-
szetes szélcsatornaként egyben gondos-
kodott az öböl előtti tengerszakasz nyá-
ri jégmentesítéséről is.

Az előbb leírt körülmények ismereté-
ben nem meglepő, hogy Wild nyugati 
csapata több mint 2500 kilométeren ke-
resztül sem tudott áttörni a jégtorlaszo-
kon, így merész döntéssel a Shackleton-
jégselfre rakták ki kunyhójukat. Wild 
arra alapozta döntését, hogy a tengerfel-
színen úszó, időnként gigantikus jéghe-
gyeket borjadzó jégréteg állandó kép-
ződménynek tűnik, ráadásul ki lehet jut-
ni róla a kontinensre is. A jégfal szélétől 
600 méterre létesített szállás egy kissé 
morbid tudományos kísérletre adott al-

és a Ninnis-gleccserek) mentén elő-
bukkanó sziklás felszínen szénlelőhe-
lyekre bukkantak a kutatók, míg az 
Antarktiszi-fennsík jégfelszínén fel-
fedezték az elsőt az azóta a kontinen-
sen fellelt több tízezer meteoritdarab 
közül, ami a déli kontinenst a meteo-
ritok legjelentősebb lelőhelyévé tette. 
Ennek oka főként az, amiért a 
Mawson-féle expedíció is észrevehet-
te a kődarabot: a fehér jégsivatagban 
meglehetősen feltűnő jelenség. 
Ugyanakkor Mawsonék meteoritja a 
becslések szerint körülbelül 70 000 
éve érkezett Földünkre – hogy hever-
hetett mégis a felszínen? Egyrészt az 
Antarktisz Földünk legszárazabb 
kontinense, a felette elhelyezkedő 
magasnyomású és „kifelé” áramló 
légtömegek miatt szinte alig jut csa-
padékot hozó légtömeg a kontinens 
belsejébe, így a hó és a jég akkumulá-
ciója viszonylag lassú. De az évezre-
dek alatt lehulló hóból így is nagy 
vastagságú jégpajzs hízik, amelynek 
jelentős része lassan, legfeljebb évi 
másfél kilométeres sebességgel a kon-
tinensperem (tehát a tengerszint) felé 
mozog, és ahol a jégtömeg akadá-
lyokba ütközik vagy megreked és a 
szél erodálja, ott előbukkanhatnak a 
rég befagyott meteoritok. 

A nyugati csapatok munkássága ré-
vén vált lehetővé, hogy kibővíthető 
legyen a korábbi német expedíció ál-

A Denison-foki kunyhó elkészülte

Ninnis és Mertz végzetes útjukra indulva

A közlekedés szokványos 
módja  a Denison-fokon
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tal feltárt partvidék. Wild csapata az át-
hághatatlan akadályt képző Denman-
gleccser szélén állva távoli, csupasz szik-
laalakzatokra lett figyelmes – majdnem 
felfedezték az Antarktisz egyik leg-
érdekesebb látványos-
ságát: a Bunger-oázist, 
amely egy körülbelül 
450 négyzetkilométeres 
jégmentes dombság, ol-
vadékvizes tavakkal. A 
különleges terület kiala-
kulásával kapcsolatban 
máig sincs konszenzus a 
tudósok között.

Szintén jelentős ered-
ménye volt az expedí-
ciónak, hogy a nagy 
területen szétszóródó 
csapatok meteorológiai 
megfigyeléseiket össze 

tudták hasonlítani 
egymással, illetve 
Scott kapitány szin-
tén a kontinensen 
tartózkodó expedí-
ciójának adataival, 
így jelentős terület-
ről juthattak egy-
szerre információ-
hoz. Scott meteoro-
lógusa, Simp  son a pa-
rancsnoka halálában 
is szerepet játszó 1912. márciusi hóvihar 
okait kutatva, részben ezekre az ada-
tokra támaszkodva figyelt fel egy, a dé-
li féltekén tapasztalható fura időjárási je-
lenségcsoportra, melyet modernebb 
nevén El Niñóként ismerünk.

Diadal	és	tragédia
A sok eredményen felül külön öröm-
re adott okot, hogy látszólag minden 
résztvevő épségben visszatért a kitű-
zött január közepi, végi határidő 

környékén. Kivéve az 
expedíció vezetőjét és két 
társát, Belgrave Ninnist 
és Xavier Mertzet. Mivel 
ők törtek a legmesszebb-
re, késésük néhány napig 
nem ébresztett aggodal-
mat, de amikor a napok-
ból hetek lettek, társaik 
nyugtalansága nőtt.

Mawson, két társa és 
szánhúzó kutyáik azzal a 
céllal indultak keletre, 
hogy a korábbi Ross-
tenger felől kutakodó 
brit expedíciók által fel-

térképezett terüle-
tet összekössék a 
sajátjaikkal. Egé-
szen 1912. de-
cember 14-ig igen 
jól haladtak, ami-
kor az antarktiszi 
szánhúzó expedíci-
ók történetében pél-
da nélküli tragédia 
történt: a síléceket 
nem használó Ninnis 

szánjával együtt eltűnt egy jéghasa-
dékban. (Korábban a megakadó 
szán mindig megfogta a zuhanó 
embert.) A legjobb kutyáik által 
húzott szánon volt a három ember 
felszerelésének és élelmiszerének 

nagy része. A két túlélő másfél heti 
ellátmánnyal állt egy hónapnyira a 
bázistól.

Versenyfutás kezdődött a halállal: 
a két egyre jobban legyengülő férfi 
erőltetett menetben, nemegyszer az 
utolsó élelemforrást jelentő kutyá-
kat a szánon húzva igyekezett a bá-
zis felé. Mertz egyre jobban gyen-
gült, január első napjaiban mozgás-
képtelenné vált, majd 1913. január 
8-án meghalt – vélhetően kevésbé 
tudta megemészteni a kutyahúst, 
mint útitársa. Más vélemények sze-
rint A-vitamin-mérgezésbe halt be-
le, mivel legyengült állapotában 
csak a túlzottan sok A-vitamint 
tartalmazó kutyamájat tudta elfo-
gyasztani. Újabb társa halála után 
Mawson éhezve, fagyási sérülések-
től gyötörve botorkált a bázis felé, 
abban a tudatban, hogy bármely 
nem várt esemény a véget jelenthe-
ti. Ez majdnem be is következett: 
január 17-én gleccserhasadékba zu-
hant, és a hat méteres mélységből 
lehetetlennek tűnt egyedül felmász-
nia. Sikerült, nem úgy, mint a ta-
pasztalt és edzett hegymászónak, 
aki 2007-ben korhű felszerelést hasz-
nálva rekonstruálni próbálta az ese-
tet… Végül a bázistól 20 kilométerre 
egy hétre egy hóbarlangban kellett 
meghúznia magát, és amikor febru-
ár 8-án délután bebotorkált a tábor-
ba, az újabb áttelelésre kiválasztott 6 
ember azzal a hírrel fogadta, hogy 
az Aurora pár órája távozott. A rádió 
segítségével ugyan sikerült vissza-
hívni a hajót, de a Denison-fokon 
gyakori, orkánerejűvé fokozódó vi-
harban nem sikerült fedélzetre száll-
nia a parton ragadt hét embernek. 

Mivel az Aurora szénkészlete csak 
azt tette lehetővé, hogy a nyugati 
csapat felszedése után Ausztrália felé 
vegye az irányt, Mawsonéknak még 
egy telet kellett az Antarktiszon töl-
teniük, igaz, az otthonnal való állan-
dó rádiókapcsolat ezt már némileg 
komfortosabbá tette. Mawson a bázis 
1913. december 23-i elhagyását köve-
tően még közel másfél hónapon át 
oceanográfiai méréseket végeztetett 
az Aurorával, megkoronázva a déli 
kontinensből minden addiginál na-
gyobb részt feltáró és több informáci-
ót gyűjtő, újításaival a jövőbe mutató, 
mégis tragikus expedíciót.

JAKAB LÁSZLÓ

Az Aurora 

az Antarktiszon

 Mawson antarktiszi 

szerelésben

Jégbarlang a partvidéken
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– Miért éppen a Nereidát vizsgál-
ták? Nem tartozik a legnépszerűbb, 
legismertebb égitestek közé? Vagy 
talán éppen ezért?
– Nagyrészt szerencsés véletlen 
volt. A Kepler-űrtávcső eredetileg 
bolygókat keresett más csillagok 
körül, és ezt a Naprendszerből me-
rőlegesen kifelé nézve tette. A 
meghibásodását követően az új, 
K2-nek nevezett programban vi-
szont a Naprendszer síkjának irá-
nyában észlel, ezért időről időre 
bolygók is bekerülnek a látómeze-
jébe, például a Neptunusz és a 
holdjai is. A Nereida sok furcsasá-
got rejt, tengely körüli forgására is 
ellentmondó megfigyelések szület-
tek. Egyesek szerint csak kis mér-
tékben változik a fényessége, má-
sok szerint viszont időről-időre je-
lentősen kifényesedik. Nagyon 
messze kering a Neptunusztól, 
ezért 1989-ben a Voyager-2 is csak 
egy néhány pixeles foltnak látta. A 
bolygótól való messzeség viszont 
most segített nekünk, és a Kepler-
rel pontosan meg tudtuk mérni a 
forgási sebességét és a fényességé-
nek változásait. 

– Most sem láthattak belőle többet 
néhány pixelnél. Hogyan tudtak 
ebből messzemenő következtetése-
ket levonni?
– Valóban, mi is csak egy kis fénypont-
nak láttuk, ráadásul a Keplernek 
nincs igazán jó felbontása, hiszen 
másra tervezték. Fényességet kell 
mérnie, azt viszont rendkívül ponto-
san. Azt használtuk ki, hogy a K2 
programban a Kepler 70–80 napig 
folyamatosan tudja mérni a kijelölt 
objektumokat, vagyis ezt az idősza-
kot folyamatos adatgyűjtéssel tölti. 
Így pontosan megmérhető a forgása, 
nem vagyunk korlátozva a nappal-
éjszaka váltakozása miatt. Emellett 
felhasználtuk az infravörös tarto-
mányban működő Herschel- és 
Spitzer-űrtávcsövek korábbi adatait 
is. Ezek segítségével ugyanis lehető-
ség nyílik a hold termofizikai model-
lezésére, vagyis olyan paraméterek 
meghatározására, mint a Nereida 
pontos mérete, alakja, a hő te he tet len-
sége és a felszínének durvasága. Így a 
három űreszköz adatait összeadva 
meg tudtuk határozni, mennyire el-
nyúlt az égitest. A forgási periódus 11,6 
órának adódott. A hold fényessége 

– Ön korábban változócsillagokkal 
foglalkozott. Mekkora váltás volt az, 
hogy a Naprendszer apróbb égitesteit 
kellett vizsgálnia a K2-programban? 
– Ez érdekes kérdés, mert kutató-
ként valóban a változócsillagokat 
kutattam, de eleinte, még amatőr-
csillagászként, a Naprendszerbe vol-
tam beleszerelmesedve. Aztán egye-
temi hallgatóként Piszkéstetőn vál-
tozócsillagok fényváltozásait kezd-
tük el mérni, így abba az irányba 

indultam el a kutatá-
sokkal is. Ez a téma 
mind a mai napig meg-
van, és e mellé kapcso-
lódtak be a naprend-
szerbeli égitestek. 

A két területet a Kepler adatainak 
használata kapcsolja össze, és ezen 
alapul a posztdoktori OTKÁ-s ku-
tatómunkám is. Erős fényváltozáso-
kat produkáló változócsillagokkal 
dolgozom, köztük olyanokkal is, 
amelyek nem is a Tejútrendszerben, 
hanem a szomszédos kis tör pe ga-
laxi sokban laknak; illetve, számom-
ra új területként, mindenféle nap-
rendszerbeli, kicsi, mozgó égitestre 
is vadászunk a kollégákkal közösen.
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        MIRE JÓ NÉHÁNY PIXEL A 
NAPRENDSZER HATÁRÁRÓL?
Több	mint	négymilliárd	kilométerre	van	tWlünk,	és	csak	
néhány	száz	kilométer	átmérWje	a	Neptunusz	holdja,	a	
Nereida,	így	nem	csoda,	hogy	mindössze	néhány	pixelt	
foglal	 el	még	 a	 legjobb	 ertávcsövek	 felvételein	 is.	 Az	
MTA	 CSFK	 Csillagászati	 Intézetében	 meködW	 magyar	
Kepler-csoport	tagjainak	nemzetközi	szinten	is	jelentWs	
eredményei	 szerint	 mégis	 fontos	 információkkal	 szol-
gálhat	 ez	 az	 égitest	 a	 Naprendszer	 születését	 követW	
idWszakról.	A	 részletekrWl	Molnár	László	csillagásszal,	
az	 intézet	 tudományos	 munkatársával	 beszélgettünk.	

PD 116175

PUB-I 117209
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kis égitest kifejezetten a mi pályáza-
taink alapján került be a K2 mérési 
programjaiba. 
– Mennyire volt nehéz bekapcsolódni 
egy ilyen híres programba, mint a K2?
– A Kepler-űrtávcső alapvetően egy 
amerikai misszió, de keresték a kapcsola-

tot az európai kutatókkal is, hiszen 
óriási mennyiségű adatot termelt a 
Kepler. Ezért alakult egy több száz 
fős konzorcium, amely a NASA-
tól ugyan nem kap pénzügyi tá-
mogatást, viszont az adatokhoz 
azonnal hozzáférünk. A Kepler 
pedig egy igazi aranybányának 
bizonyult. Iszonyú mennyiségű 
adatunk lett, és a közeljövőben 
még több lesz: a Kepler K2 
programja mellett 2017-ben el-
indul a TESS-űrtávcső is. A 
Transiting Exoplanet Survey 
Satellite (Fedési Exobolygó-
felmérő Műhold) egy újabb 
amerikai űrtávcső lesz, amely 
szintén rengeteg adatot fog biz-
tosítani, és ezek feldolgozásában is 
részt fogunk venni. 
– Van-e jelentősége annak, 
hogy ezeket a kutatásokat 

Magyarországról végzik?
– A csillagászat ilyen szempontból jó 
tudomány, mert majdnem ugyanúgy 
lehet kutatni Budapestről, mint Kali-
forniából, tekintve, hogy ugyanúgy 
letöltheti bárki a NASA adatbázisából 
az űrtávcsövek  szolgáltatta adatokat. 
A kérdés ilyenkor mindig az, hogy az 
adott ország, az adott kutatóintézet 
milyen támogatást tud ehhez a mun-
kához biztosítani. Mi most viszony-
lag jól állunk, vannak sikeres pályáza-
taink. Most már nem is a tudás bizto-
sítása a kihívás Magyarország előtt, 
hanem tényleges űrtávcsőalkatrészek 
létrehozása. 

A kutatások jelentőségével kapcsolat-
ban pedig azt emelném ki, hogy a csilla-
gászat alaptudomány ugyan, de ha az 
ember felnéz az égre és választ egy csilla-
got, akkor szinte biztos, hogy nemcsak 
egy fénypontot kell elképzelnie, hanem 
egy, a miénkhez hasonló vagy akár telje-
sen eltérő bolygórendszert is körülötte. 
Ez még néhány évtizede is csak sci-fi 
volt. Ma már viszont nemcsak elképzel-
jük, hanem tudjuk is, hogy ezek a boly-
górendszerek ott vannak és már az a 
kérdés, hogy mit is rejtenek.

TRUPKA ZOLTÁN

– Hogyan tovább ezen a téren?
– Legújabb eredményünk éppen a 
napokban vált publikussá. Megmér-
tünk egy törpebolygót, nevezetesen 
a 2007 OR10-et, amely amúgy a 
legnagyobb név nélküli égitest a 
Naprendszerben. Erről kimutattuk, 

hogy jóval nagyobb, mint eddig gon-
doltuk, 1280 kilométer helyett több 
mint 1500 kilométer az átmérője. Ez 
azt jelenti, hogy a 2007 OR10 nem az 
ötödik, hanem a harmadik legna-
gyobb törpebolygó a Plútó és az Eris 
után. De mivel nagyon sötét a felszí-
ne, és több mint kétszer távolabb ke-
ring, mint a Plútó, ezért nem volt 
egyszerű pontos adatokat kapni róla. 
Jelenleg amerikai kutatókkal együtt-
működésben dolgozunk a Jupiterrel 
együtt keringő trójai kisbolygók 
vizsgálatán, illetve számos további 

csak kis mértékben változott, nem lát-
tunk nagy kifényesedéseket és az 
alakja sem olyan elnyúlt, mint ko-
rábban gondolták. Kiderült az is, 
hogy a felszín nagyon-nagyon 
durva, valószínűleg tele van mély 
kráterekkel.
– Fel lehet-e használni más 
kutatásokhoz a Nereidánál 
elért eredményeket?
– Bizonyos tekintetben 
igen. Az egyik cél az volt, 
hogy eldöntsük, a Nereida a 
bolygójával együtt keletke-
zett, vagy a Kuiper-övben 
jött létre és onnan fogta be 
a Neptunusz. Erre a felszíne 
és a színe tudna információt 
adni. Sajnos éppen ezt a 
kérdést nem tudtuk egyér-
telműen eldönteni. De az is 
érdekes információnak bi-
zonyult, hogy a színét te-
kintve a Nereida átmenetet 
jelent a holdak és a Neptunu-
szon túli objektumok között. 
A durva felszín pedig arra 
utal, hogy nem egy összefüg-
gő égitestről van szó, hanem 

egy „törmelékkupac” lehet, és elég 
sok üreget vagy porral kitöltött részt 
tartalmazhat a belseje.

A Nereida és más hasonlóan kis égites-
tek vizsgálata azt is segíthet tisztázni, 
hogy milyen események zajlottak a Nap-
rendszer kialakulását követően ebben a 
térségben. A kisebb holdak többségénél 
ma is nyitott kérdés, hogyan keletkeztek 
az óriásbolygók körül. Ha egy adott égi-
testről el tudjuk dönteni, hogy befo-
gott-e vagy sem, az segít a „Naprend-
szer keletkezése” nevű kirakós játékban 
egy újabb darabot a helyére tenni. 

Fantáziarajz a TESS-rQl (FORRÁS: NASA)

A Nereida a Voyager-2 fényképfelvételén, illetve a hold magyar kutatók által számolt új alak- és 
hQmérsékletmodellje (FORRÁS: NASA/JPL, ILLETVE PÁL ÉS MTSAI)
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ben elterjedt „store-and-
forward” alkalmazási straté-
gia. Ennek során a betegek 
adatait, tünetegyüttesét szá-
mítógépes rendszerben tárol-
ják és konzultáció szükséges-
sége esetén a tárolt adatokat 
könnyen és gyorsan továbbít-
hatják a távoli specialisták-
nak. Mára már számos esz-
köz és informatikai alkalma-
zás áll rendelkezésre a 
telemedicina szolgálatában.

Az okostelefonok elterjedésével 
egyre több olyan alkalmazás jele-
nik meg, melyeket orvosok vagy 
éppen laikusok részére készítenek. 
Ezek az alkalmazások lehetnek au-
tomatizált algoritmusalapúak vagy 
elősegíthetik az orvosok és bete-
gek közötti konzultációt, kommu-
nikációs csatornát teremtve. 

Az algoritmusalapú alkalmazá-
sok a megadott anamnézis, 
tünetegyüttes és esetlegesen mért 
paraméterek alapján kiszámítják a 
lehetséges betegséget, és tájékozta-
tót adnak a kezelési módokról. 
Ezek a programok azonban nem 
helyettesíthetik az orvosi ellátást, 
és sokkal inkább tanulási célokat 
szolgálnak. Az alkalmazások által 
az egyes betegségekben szenvedő 
páciensek fontos ismeretekhez jut-

hatnak betegségükkel kapcsolat-
ban, illetve az orvostanhallgatók 
interaktív tanulása is megvalósul-
hat. 

Az orvosi konzultációt elősegítő 
alkalmazások ott fontosak, ahol ke-
vés az orvos, illetve bizonyos szak-
orvosokból hiány van. Ilyen terüle-
teken a háziorvosok vagy akár ma-
guk a betegek is konzultációt kér-
hetnek az adott szakterület tapasztalt 
orvosaitól a tünetek, vizsgálati ered-
mények, korábbi betegségek leírásá-
val. Általában ezek az alkalmazások 
a store-and-forward alapelven mű-
ködnek, de ilyenkor késleltetett a 
szakorvos válasza, valamint az ak-
tív párbeszéd hiánya miatt a mind-
két oldalon esetlegesen felmerülő 
kérdések megválaszolása jóval több 
időt igényel, mint egy személyes 

TELEMEDICINA, 
A	JÖVV	

ORVOSLÁSA
Telemedicinának nevezzük a telekommunikációs és informatikai 

technológia alkalmazását az egészségügyi ellátás során, mely az 

utóbbi évtizedekben önálló tudományterületté alakult. A technológiai 

fejlWdés	révén	mára	már	a	kevés	orvossal	rendelkezW	vidékeken	is	megfelelW	egész-
ségügyi ellátás biztosítható a betegeknek, a telemedicina-alkalmazások segítségével.

Már a XX. század hajnalán 
megkezdődtek a próbálko-
zások a távoli betegek ellá-

tására, a ma már telemedicinaként 
ismert módszerrel. Elsőként 1906-
ban Einthoven, az elektrokardiográ-
fia megalkotója használta a telefon-
hálózatot EKG-jelek továbbítására. 
Ezzel párhuzamosan a kereskedel-
mi és hadihajókon is alkalmazták a 
telemedicina módszerét, azaz rá-
dión keresztül kértek orvosi taná-
csot. A XX. század közepétől az űr-
hajózásban nyert teret a módszer, 
hiszen az asztronauták állapotát fo-
lyamatosan monitorozni kellett a 
világűrben is.

A modern telemedicina a tele-
kommunikációs fejlődéssel párhu-
zamosan haladt előre. Az 1980-as 
évektől kezdődően az analóg jelek 
digitálissá alakítása tette lehetővé a 
gyorsabb adattovábbítást és videó-
konferenciák lebonyolítását távoli 
települések orvosai között. Az 1990-
es évek elején Norvégiában és az 
Egyesült Államokban alkalmaztak 
telemedicina-módszereket patológi-
ai és radiológiai képek továbbítására 
az ellátástól elzárt területekről a 
megfelelő specialistáknak.

Az internet széles körű elterjedé-
sével megváltoztak a telemedicina 
módszerei, és kialakult a széles kör-
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konzultációnál. Éppen ezért számos 
videotelefonos orvosi program se-
gíti elő a valós idejű kommunikáci-
ót a távellátás során, de ehhez meg-
felelő internetkapcsolat, illetve 
előzetes időpont-egyeztetés szük-
séges. A konzultációs alkalmazá-
sok nagy előnye, hogy segítenek 
eldönteni: szükséges-e szakorvosi 
ellátás, meggyorsítva a gyógyítási 
folyamatot, és csökkentve a vára-
kozási időt.

Az orvosi ellátásban alkalmazott 
telemedicina-eszközök köre nem 
korlátozódik az okostelefonokra, 
de számos professzionális kiegészítő 
vásárolható ezekhez az eszközök-
höz, többek között vércukorszint-
mérő, vérnyomásmérő, digitális 
der ma toszkóp bőrgyógyászoknak, 
digitális otoszkóp fül-orr-gégé-
szeknek stb. Ezekkel az eszközökkel 
a mért adatok gyorsan és könnyen 
kiértékelhetők és tárolhatók, meg-
gyorsítva a betegellátást. Ezek mel-
lett speciális, telefon- vagy inter-
nethálózatra csatlakoztatható, hor-
dozható eszközök teszik lehetővé 
bizonyos esetekben a betegek álla-
potának követését az orvosi rende-

lőn kívül is. Az eszközök a pácien-
sek állapotát (például vérnyomás, 
vércukorszint, pulzus, láz) folyama-
tosan vagy megfelelő időközönként 
ellenőrzik, és a hálózaton keresztül 
továbbítják az eredményeket az or-
vosnak. Rendkívül hasznosak kró-
nikus betegek folyamatos ellenőrzé-
sére, illetve a műtétek utáni lábadozá-

si időszakban. Ezek-
nek az eszközöknek 
a segítségével vég-
eredményben lerövi-
dülhet a kórházban 
töltött idő, csökken-
het a személyes kon-
zultációk száma, 
ugyanakkor szükség 
esetén gyors beavat-
kozást tesznek lehe-
tővé.

Az említettek mel-
lett különböző egész-
ségmegőrző alkal-
mazások és eszközök 
állnak rendelkezésre, 
amelyeket tágabb ér-
telemben szintén a 
telemedicina körébe 
sorolhatunk. Ide tar-
toznak az úgyneve-
zett „wearable”, azaz 
viselhető technológi-
ai eszközök: az akti-
vitásmérők, lépés-
számlálók, alvásmo-
nitorozó eszközök, 

ételelemző, kalóriaszámláló, pulzus-
mérő alkalmazások, amelyeknek or-
vosi szempontból leginkább az 
egészségtudatos életmód kialakítá-
sában, így a betegségek megelőzésé-
ben lehet fontos szerepük.

A telemedicina módszere nem csak 
elméletben működik, számos klini-
kai tanulmány bizonyítja hatékony-
ságát. Az eredmények szerint a 
telemedicinás konzultáció során ké-
szült diagnózis megbízhatósága 
csaknem megegyezik a személyes 
vizsgálatokéval. Ily módon a virtuá-
lis betegellátás alkalmazásával csök-
kenhet a feleslegesen elvégzett vizs-
gálatok száma és a várakozási idő, 
így összességében hatékonyabbá vál-
hat az egészségügyi ellátás. Ugyan-
akkor financiális és etikai kérdések 
vetődhetnek fel a tárolt és továbbí-
tott betegadatokkal kapcsolatban, 
illetve a módszer egészségbiztosítási 
rendszerbe integrálásáról.

Jelenleg a telemedicina alkalma-
zásait főleg a fejlett országokban 
veszik igénybe, ahol egyre nő a 
módszert ismerő és használó orvo-
sok és betegek száma, ennek ellené-
re az alkalmazások és eszközök tu-
dományterületek szerinti megosz-
lása nem egyenletes. Bár az eszkö-
zök rohamos gyorsasággal terjednek, 
azért továbbra sem mellőzhetjük a 
személyes orvosi találkozást és kon-
zultációt.

DANIS JUDIT 
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I S T E N  V É L E K  É S  V É L E M  I S …

A NAGY HÁBORÚ 
KÉPESLAPJ

Az első világháború időszaka a magyar képeslap tör-
ténetének sajátos és fontos korszaka. A képes leve-
lezőlap a fronton harcoló katonák, valamint az 

otthon maradt szeretteik kapcsolattartásának praktikus 
formája volt. A néhány szavas üzenet is megnyugtatta az 
otthoniakat, hogy a férj, testvér és édesapa él, jól van és 
gondol a szeretteire. A nyílt üzeneteket könnyű volt cenzú-
rázni, bár a katonák tudták, hogy lényegi információkat 
nem közölhetnek. A fronton lévők pedig a képeslapok ré-
vén értesültek szerelmük, családjuk életéről, eseményeiről, 
ami erőt adott számukra a megpróbáltatások idején. 

Ugyanakkor a tömegtájékoztatás és a hábo-
rús propaganda is élt a népszerű műfaj lehető-
ségeivel. A központi és az antant hatalmak a 
képes levelezőlapok révén is szükségesnek tar-
tották a civilek meggyőzését. A megnöveke-
dett igényre gyorsan reagáltak a képeslapki-
adók, és egyrészt nagyobb példányszámban 

jelentették meg a már korábban is forgalmazott lapokat, 
másrészt új témaként szerepelt maga a háború.

Királyért és hazáért
Háborús helyzetben fontos az állam vezetője személyes is-
mertségének növelése: aki nehéz döntéseket hoz, képes 
ilyen körülmények között is irányítani az országot, de vi-
gyáz is a szent cél érdekében harcoló katonáira. Ugyanilyen 
cél a katonai erő és a hadi erények megjelenítése, amelyek 
együtt érnek el mozgósító hatást a lakosság legszélesebb ré-
tegeiben. Már 1914 előtt is népszerűek voltak a Ferenc Jó-
zsefet a hadgyakorlatokon vagy a családja körében ábrázoló 
képeslapok. A háború kitörésétől kezdve az uralkodó min-
dig magyar királyként jelenik meg a nálunk forgalmazott 

Az	 elsW	 világháború	 centenáriu-
mán	 érdemes	 visszatekinteni	 a	
képes	levelezWlapra,	amely	egy-
részt	a	 rövid	üzenetek	továbbí-
tásának	praktikus	formája	volt,	

másrészt	 képi	 ábrázolásaival	 sokszor	
szavak	nélkül	 is	kifejezte	 feladójának	érzéseit,	hangulatát	és	élményeit.	Manapság,	az	

sms-ek	és	az	e-mailek	világában	egyre	kevesebben	küldenek	levelet	és	képes	levelezWlapokat	szerette-
iknek,	ismerWseiknek.	Egy	évszázaddal	ezelWtt	viszont	„aranykorát”	élte	az	1870-es	években	megjelent,	
és	rendkívül	népszerevé	vált	kommunikációs	eszköz.	1905-ben	a	világ	becsült	képes	levelezWlap-termése	

2,5	milliárd	darab	volt,	1899–1919	között	pedig	körülbelül	140	milliárd	képeslapot	gyártottak.

A katonát 

Jézus Krisztus 

védelmezi 

(ZM) 
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szövetségesek hősiességét illusztrálták a rajzos, színes lapok 
rohamozó katonái. A bátor magyar bakával szemben rend-
szerint az ijedt arcú ellenséget ábrázolták. Jellemzően a 
győztes csatákról készültek képeslapok, amelyekre a harci je-
lenet mellett az eseményre utaló tájékoztató szövegek talál-
hatók magyarul és németül. Például „Hindenburg tábornok 
tönkreveri az oroszokat”. Didaktikus az a képeslap, amelyen 
magyar és német katonák szuronnyal döfik át az Oroszor-
szágot ábrázoló térképet. 

Megjelentek olyan dokumentumszerű képes levelezőla-
pok is, amelyek eredeti fényképfelvételek alapján ábrázolják 
a háborús hadszíntereket, és például a tüzérség felszerelésé-
vel demonstrálják a központi hatalmak erejét: „Nehéz ost-
romágyú”. A Képes Újság és az Érdekes Újság saját haditu-
dósítóinak fényképeit adta ki képeslapokon, de pályázatot 
is kiírtak a legjobb hadifényképek beküldésére. Ezekből 
tíz füzetben jelentek meg harctéri felvételek, amelyeket 
képes levelezőlapként is forgalomba hoztak. A lapok a há-
borús helyszínek széles skáláját mutatják be – „Galíciai fe-
dezék”, „Hajnali toalett a Kárpátokban” (mosakodás jeges 
vízben), „Huszárok tábori konyhája”, „A montenegrói he-
gyek között” – érzékeltetve a háború nehézségeit. Már a há-
ború kitörését követően megalakult a Magyar Királyi 
Honvédelmi Minisztérium Hadisegélyező Hivatala, amely 
több száz képeslapsorozatot adott ki az özvegyek és árvák 
megsegítésére.

I S T E N  V É L E K  É S  V É L E M  I S …

AGY HÁBORÚ 
KÉPESLAPJAI

lapokon. Az összekulcsolt kézzel népéért imádkozó Ferenc 
József felett látható a békeágat hozó angyal, és gyakran 
közlik az imádság szövegét is. A rohamozó magyar bakák 
feje fölé montírozták a király alakját, aki vigyáz a hadsere-
gére. A magyarok által nagyon szeretett Erzsébet királyné 
– aki már 1898-ban meghalt – fehér ruhás alakja is megje-
lenik a harcoló katonák fölött, a kép hátoldalán pedig a 
„Büszke vagyok magyarjaimra” szöveg olvasható. A jó király 
eszményét terjesztették a nép között azok a képeslapok is, 
amelyek a sebesülteket meglátogató Ferenc Józsefet, majd 
IV. Károlyt és feleségét ábrázolták. 

A háborús propaganda fontos eleme a szövetségesek be-
mutatása, a velük való együttműködés, az egység tudatosí-
tása a katonákban és az ország népében. Ezt biztosították a 
központi hatalmak vezetőinek arcképével kiadott képesla-
pok. A háború kezdetén II. Vilmos német császárt, Viktor 
Emánuel olasz királyt és I. Ferenc József magyar királyt áb-
rázoló képeslapok jelentek meg, köztük olyan is, amely az 
„Éljen a hármas szövetség” feliratot viselte. Vilmos és Ferenc 
József arcképe megjelenhetett budapesti városképeken is, 
amelyeken rohamozó magyar bakák és huszárok is láthatók 
nemzetiszínű zászlóval. A szövetséges hatalmak egységét 
szimbolizálták a különböző nemzetek zászlós katonáit harc 
közben együtt bemutató képeslapok. 

A háborús propagandát szolgálták a dicső nemzeti hagyo-
mányokra utaló nemzetiszínű zászlós lapok a Szózat kezdő 
soraival vagy a Kossuth nóta aktualizált változatával, Vil-
mos császár és Ferenc József arcképével. Az 1914-ben készült 
lapokon egy magyar huszár látható kivont karddal vagy ba-
ka puskával, feje fölött a magyar és német zászló, a napból 
áradó fénysugarak mellett az „Éljen a haza” felirat lelkesít a 
harcra. A magyar, osztrák és német csapatok, majd az új 

Harcra és adományozásra 

buzdító képeslap. 

(ZEMPLÉNI MÚZEUM, SZERENCS) 
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Orosz	tangó
A háborús propaganda fontos eleme az ellenség megnevezé-
se és az ellenfélről alkotott negatív arculat kialakítása, amely 
alkalmas a gyűlölet felkeltésére. „A mi ellenségeink” feliratú 
képeslap az antant hatalmak vezetőinek arcképével jelent 
meg. A Magyarországon kiadott gúnyrajzok, karikatúrák 
célpontja a Monarchia fő ellenségének számító Szerbia, 
Montenegró és Oroszország volt. Az ellenség durva megje-
lenítése a disznón lovagoló, a fiaival disznót terelő Petár ki-
rály, amellyel a szerbek disznópásztorkodására utalnak, s ezt 
még egy felirat is tudatja: „Petár király és fiai újra kezdi őseik 
foglalkozását”. „A hű szövetségesek” feliratú grafikán Péter 
szerb király és Nikita montenegrói uralkodó disznón, illetve 
kecskén lovagolva halad a disznó- és kecskenyájként ábrázolt 
katonáival. Az orosz cárt sem kímélték 
a gúnyrajzok. Miklós roggyant lábbal 
esedezik irgalomért a délceg állású Vil-
mos és Ferenc József előtt. A győzelmet 
vetíti előre „Az orosz tangó” szöveggel 
kiadott grafika, amelyen egy-egy ki-
vont kardot tartó né-
met és magyar kato-
na láncon táncoltatja 
az Oroszországot 
megszemélyesítő és 
„Atyuská”-nak neve-
zett medvét. A központi hatalmak fö-
lényét és erejét jelzi az a rajz, amelyen a 
magyar és német katonák az antant 
országok vezetőit kardlapozzák, köz-
tük Miklós orosz cárt, aki előtt Péter 
szerb király remeg „Jaj, jaj, most én ke-
rülök sorra” szöveggel. Gyakran a test 
méretével is szimbolizálják az adott 
ország nagyságát: ilyen az a kép, 
amelyen az óriás magyar huszár elől 
parányi kozák menekül, akit ráadá-
sul a lova is éppen levetni készül.  A 
magyar katona bátorságának és az ellenség 
gyávaságának tipikus példája a „Magyar baka leadja a névjegyét” 
szövegű grafika, amelyen a nagyméretű magyar katona lövé-
sére hanyatt-homlok menekül az apró termetű ellenség. 

Drága	szülWföldem,	meglátlak-e	újra?
Ezerszámra jelentek meg azok az üdvözlőlapok, ahol a frontra 
lelkesen induló, a kedvesétől búcsúzó vagy már a harctéren őr-
séget álló katonát láthatjuk, aki ott is a családjára, szerelmére, 
illetve a falujára gondol. A képen természetesen a maga elé 
képzelt nő arcképe vagy a falurészlet is szerepel. A hatást az 
ilyen stílusú verssorok is fokozták: „A királyért,/ A hazáért!/ És 
egy kicsit/ Magácskáért; Hű katona, hű szerető/ De nagy boldogság a 
kettő; Drága szülöföldem/ Meglátlak�e ujra?/ Viszontlátlak bene:/ 
A szivem azt sugja.”   A „Valahol Oroszországban…” sorozat lap-
jain a hátországban kedvesére gondoló nő alakja is megjelenik.

Az otthoniak megnyugtatására készültek az olyan ro-
mantikus lapok, amelyeken a lövészárokban  bográcsban 
ételt főznek a katonák, hegedű- és harmonikaszó mel-
lett énekelnek, és az otthonról érkezett levelet olvassák. 
Ugyanezért készült olyan képeslap, amely a fűthető sát-
rakból álló tábort ábrázolja.

A világháború éveiben az újévi üdvözlőlapokon a háborús je-
lenetek mellett a katonák békevágyát tükröző motívumok is 
találhatók. Egy 1915-ös újévi lapon a havas tájban az 1915-ös 
évszám van, s ebbe montírozták a német és osztrák uralkodó-
ház tagjainak a fényképét. A német haditechnika fölényét 
szuggerálták a harcoló katonákba és a hátország népébe az új-
évi üdvözlőlapként használt háborús kártyák. Például az 1915-
ben készült képes levelezőlap egy 42-es ágyút ábrázol két kato-
nával, és ehhez az alábbi szöveget nyomtatták: „Karjainkban 
erő duzzad,/ Szívünkben láng még ég/ Meghozza a 42�es/ Új évre 
a békét!” Egy 1915-ös újévi lapon az angyal két babérkoszorút 
ad át egy német és egy magyar katonának, akik azt lelkendez-
ve köszönik meg. Az angyal feje fölött a szerencse szimbólu-
maként lópatkó, dicsfény és az évszám utal az üdvözlőlap ak-
tualitására. Bécsben kiadott sorozat része az 1916-os újévi leve-

lezőlap, amelyen rohamozó katonák 
feje fölött egy kiterjesztett szárnyú 
angyal látható kezében pálmaággal, 
mellén „FRIEDE” felirattal, aki egy 
kislányt vezet, kezében homokórával. 
A kép tetején 1916-os kép és a „Békét, 
boldogságot az új évben!” felirat utal ar-
ra, hogy háborús újévi lapról van szó.

A	magyar	katonát	
Isten	anyja	védi

A világháború kitörésekor a harcoló fe-
lek gyors sikerben bíztak, és a háborús 
lelkesedés fenntartásában jó szolgálatot 
tettek a képes levelezőlapok. Az ország 
népe azonban hamar megtapasztalta, 
hogy a háború veszteségekkel jár, halot-
takról és sebesültekről érkeztek a hírek, 
és egyértelművé vált, hogy a harcok 
évekre elhúzódnak. Mind a katonák, 
mind a civilek körében egyre nagyobb 
szerepe lett az istenhitnek, az emberek fe-
lett álló Teremtőhöz való imádkozásnak. 
Az extrém helyzetben felerősödött a val-

lásosság: imáikban a katonák Isten segítségét kérték, hogy élet-
ben maradjanak, és a Mindenható hazavezesse őket, de a csa-
ládtagok is ugyanezért imádkoztak. Természetes, hogy a há-
ború éveiben a vallási témák is hangsúlyozottan szerepeltek a 
képeslapokon, és ábrázolásaikkal, felirataikkal a túlélés, az élet-
ben maradás, hazatérés hitét erősítették. Ilyen jelenetek: a 
frontra induló vagy ütközet előtt a hazáért és szeretteiért imád-
kozó katona; a férjért, apáért és fiúért imádkozó családtagok; 
a csatatéren Jézus Krisztus, Szűz Mária vagy az őrangyal vi-
gyáz a katonára; az elesettek felett pedig imádkozó bajtársaik. 
Mindezek az ábrázolások és szövegek azt a célt szolgálták, 
hogy a katonák Istenben bízva teljesítsék kötelességüket, har-
coljanak hazájukért és a győzelemért.

Jelképes és a háborús képeslapok tipikus példája az ellenséget 
rohamozó katonák színes képe „Von Sieg zu Sieg” felirattal, 
amelyet Énekes József honvéd küldött Galíciából Sajóvárkony-
ban élő bátyjának, Énekes Lászlónak 1916. február 25-én. Jel-
lemző a szöveg is, amelyben az otthoniak név szerinti üdvözlé-
sén túl a lényeg: „kivanok sok szerencsét jo egéséget ojat mint nékem 
van… Isten vélek és vélem is.”

PETERCSÁK TIVADAR

A szövetségesek 

megtáncoltatják 

Oroszországot 

(ZM) 
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2.
rész

Sokáig misztikus, sosem volt 
állatnak tűnt az ipolytarnóci 
lábnyom nagyméretű raga-

dozó gazdája, amelyet most Bestiopeda 
maxima-nak nevezünk. Először 
1910-ben id. Lóczy Lajos, a 
Földtani Intézet akkori 
igazgatója közölt egy 
fényképet a múzeumi 
kiállításvezetőben, 
majd Othenio Abel 
az életnyomokról 
1935-ben megjelent 
könyvében ismertet 
ugyanerről a lelet-
ről készített fény-
képet, ahol egy 
nagyméretű ragado-
zó lábnyomát a medve-
kutyával, az Amphicyon-
nal azonosítja. A könyvben 
megjelent fotó egy Bécsbe kül-
dött gipszmásolatról készült, amelyről 
már hiányzott talplenyomatának egy jel-
legzetes darabja. 

Ennek ellenére, amikor 1985-ben a 
Bestiopeda maxima KORDOS nevet 
kapta a lábnyom, az Abel-féle máso-
latról készített fénykép szolgált a ha-
talmas állat egykori jelenlétének bi-

B E S T I Á K  N YO M Á B A N

Igazgatósága feltáratta a Nagy-
csarnok északkeleti részének rio-
littufával fedett, érintetlen láb-
nyomos felszínét. A 36 négyzet-
méteres felületen összesen 236 láb-
nyomot lehetett megkülönböztetni, 
köztük 9 olyan bizonytalan for-
májút, amelyek valószínűleg ed-
dig csak a korábbi fényképekről 
voltak ismertek, és a Bestiopeda 
maxima-val azonosíthatók. A 
medvekutyának gondolt ritka láb-
nyomok alapján készült az 
ipolytarnóci 3D moziban vetített 
és a „Miocén parkban” kiállított 
természetes méretű műanyag szo-
bor rekonstrukciója is.

A tarnóci „óriás fenevad” igen 
nagy méretű, 20–25 centiméter 
átmérőjű, körformájú, sekély, több 
talppárnára tagolódó és öt ovális 
uj jnyomához esetenként hegyes 
karmok csatlakoznak.

Egymást taposva
A 2013-ban folytatott kutatások 
óta és a nagyfelbontású digitális 
fényképek számítógépes böngé-
szését követően egy új ipolytarnóci 
ősvilág tárult elénk. Új és régen 

Európa	egykori	vérmes	szárazföldi	ragadozó	emlWsei,	
a bestiopédák jelenlétére mind a mai napig csak láb-

nyomaik alapján következtethetünk. Noha sokan a 

medvekutyákkal	azonosítják	e	beszédes	neve	állato-
kat,	egyértelmeen	bizonyítani	azt	még	nem	sikerült.

A Bestiopeda az ipolytarnóci háromdimenziós film sztárja 

(A GELKA KFT. ENGEDÉLYÉVEL)
A Pécs melleti Danitz-puszta homokbányájából  … és fogcsírája 

származó medvekutya felsQ foga …  (KORDOS LÁSZLÓ ÉS 

MÉSZÁROS ILDIKÓ FELVÉTELE)

elQkerült a medvekutya 

zonyítékául, miután arra gondol-
tunk, hogy az eredeti példány és a 
másolata is elveszett. Azonban 
2003-ban a Bécsi Egyetem Őslény-

tani Intézetének gyűjtemé-
nyében sikerült megtalál-

ni a másolatot, hátol-
dalán németül ráír-

va, hogy az eredeti 
példány a Magyar 
Királyi Földtani 
Intézetben van – 
ahol már nincs 
meg. A másolatról 
készített másolat 
most Ipolytarnó-

con, a nagycsarnok 
kiállításán látható. A 

Tasnádi Kubacska 
András által 1937-ben, 

majd 1963–1964-ben vég-
zett ásatásokon hasonló mére-

tű ragadozók lábnyomaira nem buk-
kantak rá. Ugyanekkor Erich Thenius 
1948-ban az Abel-féle ipolytarnóci láb-
nyomot a medvekutyafélékhez tartozó 
Hyaenaelurus sp. fajjal vélte azonosnak. 

Az ipolytarnóci medvekutya utá-
ni kutatás 1993-ban folytatódott, 
amikor a Bükki Nemzeti Park 
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Mindeddig legfeljebb 
erőtlen szakirodalmi uta-
lások sejtették, hogy 
Ipolytarnócon nemcsak 
az orrszarvúak földje, ha-
nem azzal összefonódva a 
krokodiliának is nevezhető 
vizes élőhely szintén léte-
zett. A mai Borókás-árok 
tanösvénye helyén 18–20 
millió évvel ezelőtt a 
„bestiák völgye” húzó-
dott, ahol időnként meg-
jelent maga a hatalmas 
termetű Bestiopeda is.

Kezdetben vérmesebbek 
voltak

Az ipolytarnóci Bestiopeda maxima 
lábnyomairól a kutatók nagy része 
úgy gondolja, hogy azt egy nagytes-
tű medvekutya hagyta maga után. 
A medvekutyák nem medvék és 
nem kutyák, hanem az előbbiektől 
függetlenül kialakult, szerteágazó 
leszármazási vonalakkal tagolt ki-
halt emlőscsalád, az Amphicyonidae 
tagjai. Az ősi ragadozók maradvá-
nyait már a 30–35 millió évvel ez-
előtti kőzetekből ki lehetett mutatni, 
majd leginkább a 20 és 8 millió 
évekkel ezelőtti időszakban terjed-
tek el Eurázsia és Észak-Amerika 
középső sávjában, azután kihaltak.

Korai formáik még viszonylag kis-
termetűek és kifejezetten ragadozók 
voltak. A később kialakult fajaik 
már rendkívül nagytestűek és kevés-
bé ragadozó életmódot folytattak. 
Évmilliókon át környeztükben a 
legnagyobb testű szárazföldi raga-

ismert lábnyomos felszínek letisz-
tításával és a szokatlan fényviszo-
nyok mellett különös lábnyomok 
tömege kápráztatta el a szemün-
ket. Krokodilok, varánuszok, 
mindenféle kisebb kétéltűek, hül-
lők, kisemlősök és gerinctelen ál-
latok életnyomai egymásra tapos-
va, ritmikusan ismétlődő millimé-
ternyi vastagságú homokkő réte-
gekben megőrződve borították a 
több mint egy évszázada ismert 
ősvilági, egykori trópusi tenger- 
vagy folyópart időnként vízzel el-
árasztott fövenyét.

… és fogcsírája 

származó medvekutya felsQ foga …  (KORDOS LÁSZLÓ ÉS 

VÉTELE)

A rudabányai „Majom-szigeten” is 

elQkerült a medvekutya 
(KORDOS LÁSZLÓ FELVÉTELE)

A medvekutya szemfoga 

Rudabányáról 

(KORDOS LÁSZLÓ FELVÉTELE) Kormos Tibor ásatása 1913-ban Baltaváron

Az Ursus ponticus néven leírt 8 millió évvel ezelQtt élt medvekutya egyetlen ismert 
példánya a Vas megyei Bérbaltaváron került elQ (MÉSZÁROS ILDIKÓ FELVÉTELE)
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szubtrópusi, később szavanna jellegű 
szárazföldi környezetében különböző 
medvekutyák éltek. Dévényújfalu 
(Devinská Nová Ves) napjainkban 
Pozsony külvárosa, ahol a Dévényi-
szorosban a Morva a Dunába fut, s 
ott két, igen jelentős őslénytani lelete-
ket tartalmazó lelőhely található. Az 
egyikben a 15 millió évvel ezelőtti fo-
lyóvízből felhalmozódott homokba 
ágyazott ősgerincesek között ember-
szabású ősmajmok, a közeli mészkő-
bánya karsztüregeiből pedig egy gib-
bonszerű ősmajom több csontváza, és 
az egyik legősibb fóka koponyája 
mellett a nagytestű medvekutya 
(Amphicyon major) szem foga is előke-
rült. A burgenlandi Gyepűfüzes 
(Kohfidisch) 9–10 mil lió évvel ez-
előtti pannon-tavi partszegélyén is élt 
a nagy szemfogú medvekutya. 

Dél-Magyarországon, a Pécs mel-
letti Danitz-puszta homokbányájá-
ból a kövületvadászok több tízezer, a 
15–9 millió évvel ezelőtti tengerek-
ben (cápák, tengeri tehenek, fókák) és 
a szárazföldön élt (háromujjú őslo-
vak, orrszarvúak) állatok összemo-
sott csontjaira, fogaira bukkantak, 
ám közöttük a medvekutya marad-
ványai ritkán kerültek elő. Kretzoi 
Miklós 1985-ben egy innen származó 
alsó őrlőfognak még az állkapocsban 
megbúvó csíráját Hubacyon (Kanicyon) 
pannonicus néven új taxonként írta le.

Az Amphicyon egyértelműen együtt 
élt a 10 millió évvel ezelőtti rudabá-
nyai ősmajmokkal (Ruda pi thecus, 
Anapithecus) és sokféle növényevő ál-
dozatával (őslovakkal, disznókkal, 
szarvasfélékkel, orrszarvúakkal). Né-

dozók közé számítottak. Fejük leg-
inkább a medvére hasonlított, tör-
zsük a medvénél rövidebb és teste-
sebb lehetett. Erős, izmos, viszony-
lag rövid lábukkal talpon vagy félig 
talpon járva közlekedtek. Ily módon 
az őslénykutatók közül a francia 
Edouard Lartet 1836-ban Amphicyon 
névvel látta el a se medvének, se ku-
tyának ítélt, de azokkal mégis sok 
hasonlóságot mutató franciaországi 
csont- és fogmaradványokat. 

A medvekutyák – annak ellenére, 
hogy Kaliforniától kezdve Kína, Pa-
kisztán területén és a Közel-Keleten 
át Európa legtöbb részén, egymástól 
különböző környezetekhez, táplálko-
zási szokásokhoz alkalmazkodott 
sokféle nemzetségük és fajuk létezett 
– maradványai sehol sem gyakoriak. 
Miután nincsenek ma élő rokonaik, 
termetüket és testtömegüket csak a 
mai nagyragadozókkal összehason-
lítva, a koponya, a testhossz és a fo-
gak mérete alapján lehet rekonstruál-
ni. A leghatalmasabbak között lehe-
tett egy 630 kilogramm tömegű nős-
tényegyed is. A ma élő alaszkai grizzli 
medve eddig ismert legnagyobb pél-
dánya 780 kilós volt. Szolidabb szá-
mítások szerint a nagy Amphicyonok 
között a hím átlagosan 317, a nőstény 
pedig 157 kilogramm testtömegű le-
hetett.

Szemfog a Dévényi-szorosból
A Kárpát-medencében 15–8 millió 
évvel ezelőtt, a kezdeti középső-mio-
cén korú tengerek, majd a kiédesedő 
vizű Pannon-tó egyre csökkenő víz-
felületét szegélyező hegyvidékek 

hány további ősmaradvány-lelő-
helyen a 6–8 millió évvel ezelőtt 
élt ősemlősök között itt-ott bi-
zonytalanul még ki lehet mutatni 
a medvekutyák egyre csökkenő, 
majd kihalásukhoz vezető jelenlé-
tüket.  

A baltavári medve
A leginkább elfeledett és legfon-
tosabb hazai, 8 millió évvel ezelőtt 
élt medvekutyalelet – egy nagy-
méretű, hiányos baloldali alsó áll-
kapocs – a Vas megyében talál-
ható Baltaváron (ma Bérbaltavár) 
1913-ban, Kormos Tivadar ása-
tásán került elő. A Magyarország 
legrégibb medvéjének tekintett 
példányt a felfedező új fajként 

Ursus ponticus néven írta le. Már ak-
kor, de húsz évvel később a szombat-
helyi kiadású Folia Sabariensia fo-
lyóirat 1933. évi nyitó számában 
megjelent írásában is megállapította, 
hogy a ritka példányra egyaránt jel-
lemzők a medvék és a kutyák ősi bé-
lyegei. A leletet a medve (Ursus) 
nemzetségnév használata miatt az 
elmúlt több mint száz évben 
mindennek nevezték, csak Am phi-
cyon-nak nem. A Földtani Intézet 
múzeumában elhelyezett egyetlen 
példányról a világ kutatói ugyanúgy 
elfeledkeztek, mint a ponticus fajnév 
használatáról. Mint Kormos 1933-
ban írta, „a baltavári „medve ponto-
sabb rendszertani helyét csakis jobb ma-
radványok alapján lehetne kijelölni, mi-
ért is további ásatások fölöttébb kívána-
tosak lennének”. Ám a későbbi 
ásatások során sem sikerült újabb 
példányát megtalálni.  

A sok egyértelmű ipolytarnóci 
Bestiopeda lábnyom mellett minded-
dig még egyetlen csont vagy fog 
sem került elő, ami bizonyíthatná, 
hogy a Bestiopeda valójában egy 
Amphicyon, vagyis medvekutya volt. 
Ipolytarnócon mindeddig annak 
sincs nyoma, hogy a Bestiopeda mi-
lyen állatra vadászott vagy dögevő 
hiénaként viselkedett volna. Pedig 
Portugáliában egy Ipolytarnóccal 
nagyjából egykorú ősmaradvány-le-
lőhelyen az Iberotheriumnak nevezett 
orrszarvú állkapocstöredékén kimu-
tatták az Amphicyon giganteus hara-
pásnyomát! 

KORDOS LÁSZLÓ

MÉSZÁROS ILDIKÓ

Az Ipolytarnócon újonnan felfedezett 

Bestiopeda  lábnyoma és annak kirajzolt körvonala 

(MÉSZÁROS ILDIKÓ ÉS KORDOS LÁSZLÓ FOTÓMONTÁZSA)

Az Ipolytarnócon újonnan felfedezett 

Bestiopeda  lábnyoma

(FOTO: MÉSZÁROS ILDIKÓ)
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H
azánkban fejenként átlagosan évi 7 tonna szén-dioxid egyenérték-
ben kifejezett üvegházhatású gázt bocsátunk ki a légkörbe a te-
vékenységeink során. A kibocsátott üvegházhatású gázok 

nem t_nnek el nyomtalanul. Az ember által az iparosodás óta a légkörbe 
juttatott szén-dioxid felét eddig megkötötték az ökoszisztémák, ám a má-
sik fele, 200 gigatonna a légkörben maradt! 

Az ökoszisztémák jelentQs átszabásával az emberiség növelte ugyan élel-
miszer- és energiatermelését, de mindeközben megváltoztattuk a bolygónkat 
fenntartó szabályozó mechanizmusokat. 2005-ben az ENSZ 95 ország rész-
vételével elkészítette a Millennium Ökoszisztéma Értékelés Rendszerét. Eb-
ben megállapították, hogy bolygónk természetközeli ökoszisztémáinak 60 
százalékában az emberi tevékenység jelentQsen megváltoztatta, sértette 
azok m_ködését. Fontos, hogy ez a tudományos megfi gyelés összekapcso-
lódjon a döntéshozók szakmai irányításával, ezért késQbb, 2012-ben a Klí-
mabizottság mintájára magyar kutatók részvételével létrehozták a 
Biodiverzitással és ökoszisztéma szolgáltatásokkal kapcsolatos tudomá-
nyos-kormányközi nemzetközi platformot. 

Az emberiségnek jelentQs szerepet kell vállalnia abban, hogy mérsékelje a 
klímaváltozást és segítse az ökoszisztémák víz-, talaj- és levegQtisztítási ké-
pességének fenntartását. Annak érdekében, hogy az ökoszisztémák tovább-
ra is megfelelQen tudják biztosítani e szolgáltatásokat, a szabályzó és fenntar-
tó folyamatokat mérni, értékelni és a gazdaság számára „láthatóvá” kell tenni. 
Az ökológiai lábnyomunk egy ilyen mérce, amely azt mutatja, hogy mekkora 
területre van szükségünk életszínvonalunk fenntartásához, mekkora az a te-
rület, amelyen keresztül az ökoszisztémák számunka szolgáltatást nyújtanak. 

Az ökológiai lábnyom egy adott népesség élelmiszer-, anyag- és energia-
igényének ellátásához, illetve a hulladék újrahasznosításához vagy kivoná-
sához szükséges terület. Ha Ön például 1 kilogramm kukoricát fogyaszt el 
egy év alatt, akkor – átlagos terméseredményekkel számolva – az Ön 1 évi 
kukoricaigényének ellátásához szükséges terület nagyjából 2 négyzetméter. 
Természetesen a kukorica termesztésében, szállításában, feldolgozásában 

szerepet betöltQ további komponensek által elfoglalt földterületet is fi gyelem-
be kell venni az Ön teljes „kukorica-lábnyomának” kiszámításhoz. Ám 
nem csak kukoricát fogyasztunk, így az ökológiai lábnyom számításához 
össze kell adnunk minden egyéb termékhez tartozó terület nagyságát is. 
Mindent összevetve, kiszámolható, hogy Magyarországon egy fQ átlagos 
ökológiai lábnyoma 3–5 hektár, míg az Egyesült Államokban 11 hektár kö-
rül alakul. Nem áll rendelkezésre azonban akkora terület a Földön, amely 
mindenki számára lehetQvé tenné, hogy ekkora lábon éljen. A Föld eltartó 
képessége alapján egy emberre 2,1 hektár jutna. Az ellátáshoz szüksé-
ges nagyobb területet így valójában másoktól és a jövQ generációitól vesz-
szük el – így képzQdik az ökológiai defi cit.

Az ökológiai lábnyom egyik változata a karbon-, azaz szén-lábnyom, amely 
az anyag és energiafogyasztásunkkal együtt járó szén-dioxid-kibocsátást fe-
jezi ki. Ha például a háztartási villamos energiánkat széntüzelés_ erQm_ hoz-
za létre, amely során 0,7 kilogramm szén-dioxid keletkezik kilowattonként, ak-
kor egy hónapban a szén-lábnyomunk havi 200 kilowatt villamos energia fel-
használása mellett 140 kilogramm szén-dioxid (200 szorozva 0,7-tel). 

A hatvanas évekhez képest az átlagos ökológai lábnyom világviszonylatban 
több mint duplájára nQtt. Az ökológiai lábnyom mint valós földrajzi tér 
nem csupán azért fontos, mert a szükségleteinket ellátó anyag vagy 
energia forrása, hanem mert hozzá jelentQs biodiverzitás, sQt kulturális, 
valamint szociális értékek és érdekek is kapcsolódnak. Az ökológiai láb-
nyom megfelelQ állapota azért fontos, mert így képesek az ökosziszté-
mák hosszútávon biztosítani a víz-, talaj- és levegQtisztító képességüket 
és végsQ soron szabályozni a klímát. 

KONCZ PÉTER

A  P Á R I Z S I  K L Í M A C S Ú C S R Ó L  S Z Ó L Ó  C I K K Ü N K  N YO M Á N

HOVA VEZETNEK AZ 
ÖKOLÓGIAI LÁBNYOMOK?
Az	emberi	beavatkozás	gyorsuló	ütemben	változtatja	meg	az	ökológiai	rendszerek	meködését.	A	ter-
mészeti	tájakat	élelmiszer-termelW	földekké,	illetve	energiaszolgáltató	ipari	területekké	alakítottuk	
át.	A	létfenntartásunkhoz	szükséges	termW	és	szolgáltató	területek	nagysága,	vagyis	az	ökológiai	

lábnyomunk	mérete	egyre	csak	növekszik,	míg	az	ökoszisztémák	állapota	fokozatosan	romlik.

Olvadó tengerjég a Budapest szélességi övén található St.John’s-ban télen

(A SZERZP FELVÉTELE)
Szén-lábnyomunk is egyre nagyobb
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LogIQs

www.mensa.hu

1.	fejtörW – Maksa Marietta feladványa

Milyen alakzat kerül a kérdQjel helyére?

3.	fejtörW – Csík Csaba feladványa

Keresse meg a négyzetrácsos térképen az adótornyok helyét!
Egy adótorony a saját négyzetében sugároz maximális erQsség-
gel, majd adásának erQssége mind a nyolc irányban, minden 

négyzetnyi távolsággal eggyel csökken.
Ha két vagy több adótorony ugyanabba a négyzetbe sugároz, 
adásuk erQssége összeadódik. (Az adótornyok mindegyik me-

zQre, így a többi toronyra is hatással lehetnek.)
Az ábrában egy hármas, egy négyes és egy ötös erQsség_ adó-

tornyot rejtettünk el.
2.	fejtörW – Schmiedl Gábor feladványa

Képezzen összetett szavakat az alábbi szavakból 
olyan elQtagok hozzáadásával, amelyek között logikai 

kapcsolat van! 

Az	elWzW	számunkban	megjelent	fejtörWk
	megoldásai

1.	fejtörW – Schramkó Irén feladványa
Megoldás: 2 

(Az elsQ számot úgy kapjuk meg, hogy a második oszlopban lévQt 
a harmadik oszlopban lévQ számnak megfelelQ hatványra emeljük.)

 
2.	fejtörW – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: VA
(Az óramutató haladási irányának megfelelQen bármely szomszédos 

bet_párt belülrQl kifelé összeolvasva értelmes szavakat kapunk.)

3.	fejtörW – Maksa Marietta feladványa:   

Az elsQ oszlop alakzataiból a második oszlop jeleit elvéve kapjuk 
meg a harmadik oszlopot.

Megoldás:

FejtörW	rovatunk	feladványai	Olvasóink	általá-
nos	feladatmegoldó	képességét	teszik	próbá-
ra.	A	helyes	megoldásokat	jövW	heti	számunk-
ban	közöljük.	 Jó	 töprengést,	 briliáns	ötlete-
ket,	eredményes	gondolkodást	kívánunk!
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Termékenység és munkamegosztás
Az Európai Unió két legtermékenyebb országa Íror-
szág és Franciaország, de az átlagnál magasabb a ter-
mékenység az Egyesült Királyságban, a skandináv or-
szágokban, a Benelux-államok közül Hollandiában és 
Belgiumban, valamint Észtország kivételével a balti 
államokban. A kontinens déli és keleti felén a magas 
női foglalkoztatottság alacsony termékenységgel pá-
rosul, míg nyugaton és északon a magas foglalkozta-
tottság magas termékenységgel. A sorból Írország és 
Franciaország lóg ki, a két legtermékenyebb ország, 
ahol a női foglalkoztatottság átlagos vagy az alatti, 
továbbá Ausztria és Németország, ahol a foglalkozta-
tottság a legmagasabbak között van, míg a termé-
kenység átlag alatti.

A fejlett országokban az 1970-es években, a nők 
munkaerőpiacra való tömeges belépésével párhuza-
mosan csökkent ugyan a termékenység, ám az 1990-
es évektől Franciaországban, az Egyesült Királyság-
ban és a skandináv országokban a kedvezőtlen termé-
kenységi trendek megfordultak. Ott következett ez 
be, ahol a tradicionális családmodell helyébe egy új 
családi munkamegosztáson alapuló, a hagyományos 

nemi szerepeket kibővítő modell lépett. A nők az ok-
tatási rendszerben megszerzett készségeiket egyre in-
kább ki akarták próbálni a munkaerőpiacon, a férfi-
aknak pedig nem volt ellenére, hogy nagyobb szere-
pet vállaljanak a gyermekgondozásban és a házimun-
kában. A feladatok – főleg Észak- és Dél-Európában 
tapasztalható – átrendeződése mögött ugyanakkor 

ott van a biztonságra törekvés is, amit a nyugati vi-
lágban a válások magas aránya indokol. A gyermeké-
vel egyedül maradó szülőt – az esetek többségében az 
édesanyát – a szegénységi kockázat az átlagnál jobban 
sújtja, ezért a stabil munkaerő-piaci pozíció biztonsá-
gi szükségleteket is kielégít. Azokban az országok-
ban, ahol a férfiak támogatásával a nők családon kí-
vüli – s ezzel párhuzamosan az „erősebbik nem” ház-
tartáson belüli – aktivitása fokozódni képes, ez idővel 
társadalmi normává válik. A nők itt sokkal nagyobb 
arányban vannak jelen döntéshozó pozíciókban, köz-
tük a politikában is. A termékenyebb európai orszá-
gok így kerülhetnek a nemek közötti egyenlőség 
rangsorának tetejére. 

Magyarországon a háborút követő évek magas ter-
mékenysége után, az 1960-as években a reprodukciós 
szint alá csökkent a termékenység. A gyes 1967-es be-
vezetése, majd az 1974-es népesedéspolitikai csomag 
a termékenységet újra a reprodukciós szint (2,1) fölé 
emelték, ám utána ingadozásokkal tarkított csökke-
nés indult, egészen a 2011-es mélypontig (1,23). 2015-
ben az adott év kor szerinti születési gyakorisága mel-
lett száz magyar nő élete folyamán 144 gyereknek ad-

na életet. A női foglakoztatási ráta az uniós átlag kö-
zelében van ugyan, de a férfiakétól jelentősen – 12,5 
százalékponttal – elmarad. Hazánkban a válások szá-
ma a többi uniós országhoz viszonyítva meglehetősen 
magas. A magyar férfiak házimunkával harmadany-
nyi időt töltenek, mint a nők.

JÁVORSZKYNÉ NAGY ANIKÓ

Ország
Termékenységi 
ráta, 
1 nRre

NRi 
foglalkoztatási 
ráta, %

100 házasság-
kötésre jutó 
válás

A férfiak 
által végzett 
napi házimunka 
(percben)

A nRk házi-
munka többlete 
(percben)

Helyezés a nemek 
közötti egyenlRség 
skáláján 
(145 országból)

Franciaország 2,00 64 56 98 60 15
Írország 1,93 58 14 49 86 5
Svédország 1,88 74 52 79 16 4
Finnország 1,71 71 55 91 46 3
Hollandia 1,71 71 52 83 51 13
Dánia 1,69 73 69 107 38 14
Magyarország 1,44 61 55 65 121 99
Olaszország 1,37 49 25 51 156 41

Lengyelország 1,32 60 37 93 101 51

Spanyolország 1,32 53 62 76 51 25

Portugália 1,23 63 70 51 202 39

NQi egyenlQség és termékenység (FORRÁS: EUROSTAT)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Az agy tanulmányozása 
3D-bionyomtatással

É lő agy modellezését teszi lehetővé 
az új módszer, melyben 3D-nyom-

tató segítségével alakítanak ki élő sej-
teket is tartalmazó agystruktúrát.

Az agy testsúlyunk két százalé-
kát teszi ki, körülbelül 100 mil-
liárd idegsejtből áll és rendkívül 
összetett szerv. A kutatók állato-
kon modellezve tudják tanulmá-
nyozni. Az utóbbi években erre 
kerestek alternatív meg-
oldást. Ilyen lehetőség 
az, hogy laboratórium-
ban növesztenek agy-
modelleket. Agysejteket 
tenyésztenek strukturált 
anyagban, mely lehetővé 
teszi a szövet vizsgála-
tát. Ilyen tenyészeteket 
eddig csak két dimenzi-
óban tudtak létrehozni.

Gordon Wallace és kollé-
gái (Wollon gongi Egye-
tem, Ausztrália és Dallasi 
Egyetem, Egyesült Ál-

módszerek nem alkalmasak. Így le-
hetővé válik, hogy az amiloidózist 
még a tünetek megjelenése előtt fel-
ismerjék, és gyorsabb, hatékonyabb 
kezelést alkalmazzanak.

Maga az amiloidózis több, különbö-
ző betegség gyűjtőneve. A csoportba 
tartozó kórképekben fibrózus fehérjék, 
oldhatatlanná vált fehérjekomplexek, az 
amiloidok rakódnak le az emberi szerve-
zet különféle szöveteiben. Az életfontos-
ságú szervek fő feladatainak ellátásáért 
felelős szövetekben lerakódott amiloidok 
zavart okoznak a szerv működésében, 

Új módszer az amiloidózis 
korai felismerésére

A svédországi Linköping Egyetem ku-
tatói új molekuláris tesztet dolgoz-

tak ki, mely kis mennyiségben is kimu-
tatja az emberi szövetekben rendelle-
nesen feltekeredett fehérjéket, az 
amiloidokat.

Az új teszt az eddig forgalomban lévő 
klinikai tesztekhez képest kivételesen 
érzékeny, és olyan kis koncentráció-
ban is képes kimutatni az amiloidózis 
jelenlétét, amelyre a hagyományos 

a betegség előrehaladtával a szövetek 
visszafordíthatatlanul károsodnak. Mi-
vel a lerakódás bármely szövetben meg-
történhet, a diagnózis nehéz.

Eddig az amiloidózis kimutatásá-
ra a kongóvörös-festést használták. 
Ezzel a hagyományos szövettani 
vizsgálati módszerrel polarizált fény-
ben az amiloid kettőstörést mutat. A 
Linköping Egyetem kutatói azonban 
tanulmányukban, melyet az Amyloid 
Journal hasábjain jelentettek meg, bi-
zonyították: új tesztjük olyannyira ér-
zékeny és olyan szövetekben is kimutat 

lamok) olyan módszert dolgoztak 
ki, mellyel réteges 3D-struktúrákat 
képeznek 3D-nyomtatás segítségé-
vel. Az eljárásról a Biomaterials fo-
lyóirat hasábjain számoltak be. „A 
3D�nyomtatás fejlődése és annak lehe�
tősége, hogy anyagot, akár élő sejteket 
tartalmazó struktúrákat hozzunk létre, 
lehetővé teszi számunkra, hogy néhány 
nagyon alapvető kérdést megvizsgál�
junk. Ha 3D�ben tudjuk követni, hogy 
mi történik – tehát a valós emberi agy�
hoz hasonló szerkezetben –, sokkal jobb 

betekintést kapunk a 
degeneratív neu�
rológiai betegségek 
biológiájába, job ban 
megérthetjük példá�
ul az Alzheimer� és 
a Parkinson�kórt, 
segítséget kapunk 
kezelésükhöz” – 
mondta Wal lace 
professzor. A klini-
kai szakemberek-
ből, biológusokból, 
anyagmérnökök-
ből és kémikusok- 3D-bionyomtató 

Az emberi agy

IdQskori szív-amiloidózis Amiloidózis nyirokcsomóban
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amiloidszigeteket, amelyek a korábbi 
teszttel amiloidmentesnek bizonyul-
tak. „Az érzékenységére tekintettel ez 
a teszt kiváló kiegészítője lehet a tradi-
cionális vizsgálatnak, majd elterjedésével 
fokozatosan felválthatja azt” – mondta 
a kutatás vezetője, Per Hammarström 
professzor.

Az amiloidózis ritka betegség, mely 
az Egyesült Államokban kevesebb 
mint 200 000 embert érint.  A beteg-
ség számos változatban jelentkezik. Az 
elsődleges amiloidózis öröklődő jellegű 
és a teljes szervezetre kiterjed, kezelé-
se általában tüneti, a túlélésre három 
éven túl kevés az esély. Az amerikai 
Amiloidózis Alapítvány azt gyanít-
ja, hogy a betegek számát alábecsülik, 
mivel az amiloidózist ritkán sikerül 
diagnosztizálni. Az érzékenyebb teszt 
segít majd a valós adatok feltárásában 
is. „A teszt arra is alkalmas lesz, hogy az 
amiloidózis új típusait tárja föl, és hogy 
kiszűrje még a tünetek megjelenése előtt 
az amiloidózisra hajlamos pácienseket” – 
mondta Hammarström és a kutatásban 
közreműködő Peter Nilsson professzor.

(Science Daily)

A világ legkisebb diódája

Egyetlen molekulából áll a világ ed-
digi legkisebb diódája, amelyet az 

izraeli Ben-Gurion Egyetem és az 
amerikai Georgia Egyetem kutatói 
hoztak létre. Az eredményről a Na-Na-
ture Chemistry-ben számoltak be.

„�zzel fontos mérföldkövet lép��zzel fontos mérföldkövet lép-
tünk át a molekuláris elektronikus 
eszközök kifejlesztése terén” – nyi-
latkozta Yoni Dubi, a cikk vezető 
szerzője, a Ben-Gurion Egyetem 
kutatója.

„Az utóbbi évtizedek során sikerült az 
egyre nagyobb számítógépes teljesítményt 
egyre kisebb és kisebb csipekbe zsúfol-
nunk, de most már erősen megközelítet�, de most már erősen megközelítet� de most már erősen megközelítet-
tük azt a határt, ahol a szilíciumcsipek 
további zsugoríthatósága véget ér, mert 
működésük instabillá és kiszámíthatat-
lanná válik” – tette hozzá Bingqian 
Xu, a Georgia Egyetem kutatója.

Kiutat keresve, a világ számos la-
boratóriumában folynak kísérletek 
a még kisebb elektronikus – immár 
molekuláris vagy atomi méretű ele-
mekből felépíthető – eszközök kifej-
lesztésére. Az egyik lehetséges meg-
oldás a DNS-molekulák különleges 
tulajdonságaira próbál építeni. Ebből 
indultak ki Dubi és munkatársai is.

Egy 11 bázispárt tartalmazó egy-
szerű DNS-molekulát vettek alapul, 
amelyet beillesztettek egy néhány na-
nométeres méretű áramkörbe. Ami-
kor megmérték a molekulán átfolyó 
áramot, semmi különlegeset nem ta-
pasztaltak.

A DNS-hez ezt követően 
koralinmolekulákat csatoltak – er-
ről már korábban megállapították, 
hogy különlegesen erős kapcsolatot 
létesít négy adenazinbázissal. Az 
így átalakított DNS-t az áramkörbe 
illesztve, a helyzet gyökeresen meg-

változott: az áramerősség negatív fe-
szültség hatására 15-ször nagyobbra 
ugrott, mint pozitív irányban. Azaz 
a molekula lényegében egyenirányí-
tóként (diódaként) működött. Ez kez-
detben érthetetlennek tűnt, mert a 
koralinmolekula kapcsolódása látszó-
lag nem hozott létre olyan szerkezeti 
változást, amely ezt magyarázta volna. 

Az ezt követően kidolgozott el-z ezt követően kidolgozott el-
méleti modell azonban már mást 
mutatott: eszerint a koralin hozzá-
adása után a feszültség hatására vál-
tozott meg a DNS korábbi térbeli 
szimmetriája, és ez okozta aztán az 
eltérő viselkedést az ellenkező elő-
jelű feszültségek hatására. 

(Sci-News)

ból álló csapat gellángumit használt 
az új 3D-s struktúra felépítéséhez. 
A gellángumi egy poliszacharid 
keverék, melyet a Sphingomonas 
elodea nevű baktérium termel cu-
kor erjesztésével. Mikrobiológiai 
laboratóriumban gyakran használ-
ják táptalajnak gélszerű anyagként. 
A kutatók gellángumi felhasználá-
sával olyan biotintát készítettek, 
melyet aztán agysejtekkel kombi-
náltak. A gellángumi segített az 
agysejtek hatékony tenyésztésé-
ben, és abban, hogy hálózatként 
működjenek – hasonlóan, mint az 
igazi agyban.

Kam W. Leong professzor, a Bio-
materials folyóirat főszerkesztője 
így világított rá a találmány jelen-
tőségére: „Az agy hozzáférhetetlen-
sége a molekuláris kutatást megne-
hezíti, szinte lehetetlenné teszi. Az 
emberi agysejteket tartalmazó, élő 
agyhoz hasonló struktúra megszüle-
tése felbecsülhetetlen értékű sok terü-
leten, így a betegségmodellezésben és 
a gyógyszerkutatásban. Ez a bizo-
nyító értékű tanulmány bemutatja, 
hogy a jövőben lehetséges lesz, hogy 
bionyomtatással emberi agyhoz hasonló 
struktúrákat hozzunk létre.”

(Alpha Galileo)

Fantáziakép a molekuláris diódáról
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Fiatalok	kötWdése	
mobiltelefonjukhoz

A mobiltelefon által nyújtott folya-
matos kapcsolat lehetősége a bi-

zonytalan, szorongó kötődésű fiata-
loknak sokkal fontosabb, mint má-
soknak – állapították meg az ELTE 
Etológia Tanszék és az MTA–ELTE 
Összehasonlító Etológiai Kutatócso-

port munkatársai. A Humans’ 
attachment to their mobile phones and its 
relationship with interpersonal attachment 
style című publikáció a Computers in 
Human Behaviour szakfolyóiratban je-
lent meg. A publikációt Konok Veroni-
ka tudományos segédmunkatárs, 
Gigler Dóra biológus, Bereczky Boróka 
Mária tudományos segédmunkatárs és 
Miklósi Ádám egyetemi tanár jegyzi.

A kérdőíves felmérésből kiderült, 
hogy a bizonytalan, szorongó kötő-
désű emberek – azok, akik nagyon 
vágynak az intimitásra, de félnek 
attól, hogy párjuk elhagyja vagy 
nem szereti – nagyobb mértékben 
mutatják a mobiltelefonhoz való 
kötődés jeleit. „Korábbi kutatások 
szerint az emberek többsége stressznek 
éli meg, ha nincs nála a mobiltelefonja, 

lemerül vagy otthon felejti azt. 
A közelség�keresés és az elvá-
láskor jelentkező (szeparációs) 
stressz a társas kötődés legfon-
tosabb jellemzői. �zt mutatja 
minden gyerek a szülei felé, és 
felnőttként is kötődünk szerel-
münkhöz, a családtagjainkhoz 
vagy legjobb barátunkhoz” 
– mondta Konok Veroni-
ka tudományos segédmun-
katárs, a publikáció egyik 
szerzője. A mobiltelefon 
egyszerre eszköz, mellyel a 

kötődési kapcsolatok fenntarthatók 
és erősíthetők, de egyúttal maga is 
a kötődés tárgyává válik: keressük a 
közelségét, és a tőle való elszakadás 
stresszt okoz.

Az ELTE-s publikáció szerint míg 
a mobiltelefon közelségének kere-
sése egyformán fontos szinte min-
denki számára, addig a mobiltelefon 
által nyújtott folyamatos kapcsolat 

lehetősége a bizonytalan, szorongó 
kötődésű fiataloknak sokkal fonto-
sabb, mint másoknak. Ez érthető, 
hiszen ők nehezen tudnak egyedül 
lenni, állandó kapcsolatot igényel-
nek másokkal. Az online kutatásban 
142, 19 és 25 év közötti fiatal vett 
részt. A kutatók azért ezt a korcso-
portot választották, mert ez az első 
olyan felnőtt generáció, amelynek 
tagjai már mobiltelefon mellett nőt-
tek fel – ők a digitális bennszülöttek.

A Miklósi Ádám egyetemi tanár 
által vezetett etológiai kutatócso-
port szemléletváltást szeretne elérni 
a mobiltelefon használatával kap-
csolatos kutatásokban: a jelenséget 
eddig a viselkedési addikciók oldalá-
ról (hasonlóan a számítógépes játék- 
vagy a szerencsejáték-függőséghez) 
közelítették meg, de egyre inkább 
úgy tűnik, hogy a mobiltelefonhoz 
való kötődés sokkal általánosabb, és 
jószerivel minden fiatalra jellemző. 
A kutatók úgy vélik, hogy a jelenség 
etológiai megközelítése célraveze-
tőbb lehet, mert így nem abnormális 
és csak bizonyos egyénekre jellemző 
szélsőségként tekintenénk rá. A jö-
vőben – az etológiai megközelítés-
hez kapcsolódva – viselkedéstesz-
tekkel szeretnének további adatokat 
gyűjteni.

(Forrás: ELTE)

Kilátó	a	Hármashatár-hegyrWl

A főváros közvetlen közelében lévő 
Hármashatár�hegy turisztikai fej-

lesztési programja keretében elkészült, 
és április 7-től már látogatható a Pilisi 
Parkerdő Zrt. teljes budapesti panorá-
mát kínáló kilátópontja. 

A Pilisi Parkerdő Zrt. a 2015 júniusá-
ban átadott, piliscsabai Dévényi Antal�
kilátó után újabb beruházással szolgálja 
a természetjárók kényelmét, egyben to-

vább színesíti a Hármashatár-hegyen 
rendelkezésre álló turisztikai palettát.  
A már meglévő hármashatár-hegyi 
Erdei Iskola, a ZöldBázis Turistaköz-
pont és a HangÁr Bistro mellé meg-
álmodott, nyolcszögletű kilátópont 
4 méter magas kilátószintje gyönyörű 
körpanorámát biztosít Budapestre és a 
Dunára. A fenyőgerendákból készült, 
különleges faszerkezetű építmény ér-
kezési szintje egyben pihenőhelyként is 
szolgál majd, ahol az Országos Kéktúra 

nyomvonalán a hegyre felkapaszko-
dók kifújhatják magukat. 

A kilátóhoz kapcsolódó fejlesztések 
ezen túlmenően magukban foglalják a 
ZöldBázis Turistaközponttól az új kilá-
tóponthoz vezető út felújítását, továb-
bá lépcsők és korlátok kialakítását is. A 
kilátópont már várja a látogatókat, hi-
vatalos, ünnepélyes átadására a készülő 
hármashatár-hegyi turistaházzal közö-
sen kerül sor, várhatóan ez év nyarán. 

(www.greenfo.hu)
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tüzes szekér prófétája. 26. A szerencse szárnyon jár, ... száll, az jól jár 
(közmondás). 28. Lehet, Zágrábban, de csak módosító jellel! (MOZE). 
29. Benedek ...; legendás meseíró. 31. A ház elQtti lócán ülve csibukol! 
33. Súlyos vétek. 35. Kutyaház. 37. Század (idQszak), röv. 38. Az ón 
(stannum) vegyjele.

A 13-as számunkban megjelent keresztrejtvény megfejtése: 
PRESZINAPTIKUS GÁTLÁS; Ézsiás Erzsébet: A mindentudás pro-
fesszora cím_ portrékötetét (Lexica Kiadó) nyerte: Bán Tamás (Buda-
pest), Doszpodné Szirányi Katalin (Szeged), Kálmán Árpádné (Sár-
vár), Köször`s Mária (Budapest) és Stefuska Ilona (Budapest). A 
nyerteseknek gratulálunk, a nyereményt postán küldjük el. 

KERESZTREJTVÉNY

A Lexica Kiadó tudósainkat bemutató interjúköteteinek sorában jelent 
meg a Vásáry István orientalista életpályájáról szóló  kötet, amelybQl két 
alcímet kérünk. A megfejtést beküldQk között a könyv 5 példányát sor-
soljuk ki. Ezt a rejtvényt a múlt heti, 16. számunkban már föladtuk, ám 
nem a hozzá való ráccsal, ezért most megismételjük a teljes rejtvényt. A 
figyelmetlenségért Olvasóink elnézését kérve jó fejtést kívánunk!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét 
keddje, 2016. május 3-a. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Kereszt-
rejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu. 

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 9. 
számunkban elkezdQdQ 12 hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek 
bet_i – helyes sorrendbe rakva – 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. Az egyik alcím kezdete. 10. Gépkocsi. 11. Egyke-
mencényi (kenyér). 12. Lak a tölgyesben. 14. Római katolikus, röv. 15. 
Selymes tapintású, különlegesen finom papír. 16. KettQnk közül nem te. 
17. KijelentQ (a nyelvtanban), röv. 18. Sansz, kedvezQ lehetQség. 20. 
Német névelQ. 22. Gyakori cserje, virágából szörp is készül. 24. Kezdet-
ben. 26. Korszak vége! 27. Fa- vagy m_anyag ék a falban. 30. Lengyel 
autók jelzése. 32. Horvát sziget az Adriai-tengerben. 34. Szánkózás 
kelléke. 36. Racionális, immár az új helyesírással.

FÜGGQLEGES: 2. Pólus. 3. Bír, képes. 4. Hatvan hónapi. 5. Hasáb-
burgonya. 6. Az elsR alcím befejezése. 7. Árnyalat. 8. Korábbi MZ 
motorkerékpár-modell(ek). 9. A tellúr vegyjele. 12. A másik alcím. 13. 
Párosan szel! 16. Nadrágra is vasalják. 17. Könny_, rugalmas textil-
anyag. 19. Páratlan évad! 21. Becézett Elemér. 23. Ott az elején! 25. A 

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

telc@telc.hu

TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.

ANGOL C2 1 1 060 TIT-TELC C1
NÉMET C2 1 1 061 TIT-TELC C1

KövetkezQ vizsgaidQpont:
 

2016. május 28.

Jelentkezési határidQ: 2016. április 25. 

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

honlapon tájékozódhat. 

Vizsgák 
A2, B1, B2 

és C1 
szinteken

TELC nemzetközi és államilag elismert 
nyelvvizsgák 7 nyelvbQl 4 szinten

Megjelent 
a Természet Világa 

áprilisi száma
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Az Aquincumi Múze-
um új, Jéggel, vagy 
anélkül? – Klíma-
változás és ember 
az őskortól a közép-
korig című kiállításán 

őskori étkezések és rituálék nyomaival, Budapest legré-
gibb, 350 ezer éves, ősember készítette tárgyaival és az 
egykor a főváros területén élt, mára kihalt állatokkal ta-
lálkozhatnak az érdeklődők.

Fény derül arra is, hogyan alakította környezetét a 
bronzkori ember, hogy mi köze lehetett egy új-zélandi 
vulkánnak a római kori katonai divat megváltozásá-
hoz, sőt azt is megtudhatjuk, mekkora volt valójában a 

„kis jégkorszak”. A tárlat az évezredek során lezajlott 
éghajlat- és időjárás-változásokat, valamint a természe-
tes környezet és őseink egymásra hatását Budapest ré-
gészeti lelőhelyeiről vett példákkal igyekszik bemutat-
ni. „Fázhattak-e a mamutok? Mikor élt a Pilis erdeiben 
torkos borz? Honnan tudjuk, hogy milyen volt a réz-
kor végi időjárás? Milyen múltbéli üzeneteket hordoz-
nak az olvadó gleccserek?” – minderre május 15-ig 
választ kaphatnak az érdeklődők az Aquincumi Múze-
umban.

Húzd rá cigány! A „czi gány-
ze ne” Liszttől a hungarikumig 
cím mel kiállítás nyílt a magyar-
országi cigányzene történetéről 
Budapesten, a Magyarság Házá-
ban a Budapesti Tavaszi Fesztivál 

keretében.
A Néprajzi Múzeum című vendégkiállítása a XVIII. 

század második felétől, a magyarországi zenekarok ki-
alakulásától a 100 Tagú Cigányzenekar hungarikummá 
nyilvánításáig mutatja be a cigányzene történetét egye-
bek mellett korabeli kottákon, újságcikkeken, plaká-
tokon, Liszt Ferenc művein, hangszereken és ver-
bunkos szerzőkön keresztül.

A cigányzene a magyar kultúra része, amelyhez 
Czinka Panna, Dankó Pista és mások között Liszt Fe-
renc is hozzájárult a Ma-
gyar rapszódiákkal, ma-
gyar dalokkal és zongo-
raműveivel, amelyekben 
a cigányzenekarok jel-
legzetes hangszereit, a 
hegedűt, a klarinétot és 
a cimbalmot idézi meg. 
De ide sorolható a 100 
Tagú Cigányzenekar is, 
amelynek művészi és hagyományőrző gyakorlata 
hungarikumként a nemzeti értéktár eleme lett. A ki-
állítás június 26-ig tekinthető meg.

ÉT-IRÁNYTd 
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Az ifjúsági kultúra haj-
lamos többféleképpen 
meghatározni önma-
gát. A legvonzóbb kö-
zösségépítő erő a rajon-
gás: a valamely szub-

kultúrához való tartozásnak az érzése, legyen szó akár 
egy futballcsapatról, akár a popkultúra bármely aspek-
tusáról. A rajongás nem 
azonos a popkultúra iránti 
hétköznapi érdeklődéssel: 
szélsőséges és részét képezi 
a különbözni akarás.

A Szenvedély – Rajon-
gás és művészet című 
kiállítás középpontjában a 
rockzene áll. A rajongói 
viselkedés vizsgálata az in-
ternet előtti kornál kezdődik: a közösségi oldalak elter-
jedését megelőzőleg a zenerajongók sűrűn leveleztek, 
fotókat cseréltek egymás közt, posztereket készítettek, 
magazinokat adtak ki, rádióadásokat és koncerteket 
rögzítettek, a felvételeket pedig saját kezűleg díszített 
kazettákon terjesztették.

A berlini Künstlerhaus Bethanienből érkező, június 
26-ig látható kiállítás művészei egyaránt tanulmányoz-
zák a rajongói szenvedély tárgyát és megnyilvánulását, 
de figyelemmel kísérik a tömegmédia és a popkultúra 
hatását is; mindemellett beszámolnak saját rockzenei ér-
deklődésükről, ifjúkori álmaikról. A bemutatott mun-
kák az analóg nyomhagyás erejéről tanúskodnak: ha va-
lamit lefényképezünk, lefilmezünk, vászonra vagy falra 
festünk, testünkre írunk, az azt sugallja, hogy komo-
lyan gondoljuk – hát még ha közben megkérdőjelezzük 
saját rajongásunk mibenlétét is! 

Süsü, Böbe baba és a 
többiek címmel nyílt 
kiállítása Lévai Sándor 
bábtervezőnek a salgó-

tarjáni Dornyay Béla Múzeumban. 
A balassagyarmati születésű bábművész majdnem öt-

ven alkotása tekinthető meg a május 31-ig látható tár-
laton, melyen az érdeklődők 
olyan híres bábokkal talál-
kozhatnak, mint Süsü, a sár-
kány, a Futrinka utca lakói 
vagy Rémusz bácsi meséinek 
bábjai, díszletei. Az érdeklő-
dők megismerkedhetnek Lé-
vai Sándor izgalmas életútjával, bepillantást kaphatnak a 
bábkészítést megelőző tervezésbe. A kiállításhoz témába 
vágó múzeumpedagógiai foglalkozások és előadások is 
kapcsolódnak.

Psrégi klíma Rajongó ifjúság

Cigányzene akkor és most

Bábok és mesék
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Genetikailag 
háromszülWs	gyermekek
2015-ben a brit felsQház jóváhagyta azt a 
törvénytervezetet, amely a 2008-as Emberi 
Megtermékenyítési és Embriológiai Törvény 
alapján lehetQvé teszi az úgynevezett  „három-
szülQs”, vagyis három ember genetikai állomá-
nyából származó gyermekek világrajövetelét.

Az	elsW	ember	
az Antarktiszon
Az Antarktisz létezése már évezredek óta foglal-
koztatta a tudományos világot, a görög filozófu-
sok spekulatív módon kikövetkeztették létét, de 
felfedezése csak három évszázadra nyúlik vissza. 
Az elsQ ember – a norvég sarkkutató, Carsten 
Borchgrevink – azonban csak mintegy 120 éve 
tette elQször a lábát a kontinensre, a Victoria-föl-
dön, az Adare-foknál.

Az	elfeledett	takácsmácsonya
Ez a különleges kultúrnövény a legfino-
mabb szövetek olyan gyengéd megmun-
kálását tette lehetQvé, hogy sokáig nem 
tudták semmilyen mesterséges eszköz-
zel helyettesíteni, és például a billiárd-
asztalok filcének készítéséhez elvétve 
még napjainkban is használják.

KITAIBEL

E számunknak a Kitaibel Pál középiskolai biológiai tanulmányi verseny 
anyagát adó cikke: Etióp farkas

A hátlapon
Etióp farkas

Az etióp farkas vagy más néven kaber 
(Canis simensis) a mi aranysakálunknál 
valamivel nagyobb termetű, jellegzete-
sen vörösessárga bundájú állat. Megje-
lenése miatt régebben abesszin rókának 
is nevezték. A világ egyik legritkább, 
veszélyeztetett, a pesszimisták szerint 
kipusztulás előtt álló kutyaféléje. Kis 
elterjedési területű maradványfaj, mely 
egykor gyakori lehetett Afrika keleti 
részén, de a jégkorszakot követő fel-
melegedés és az éghajlat szárazabbá vá-
lása miatt mára az Etióp-magasföldre 
szorult vissza. Jelenleg a 3200–4500 
méter közötti, szubalpin régió csúcsra-
gadozója. Élőhelye a sekély termőréte-
gű, sziklás talajon kialakult magashe-
gyi törpecserjés és füves alpesi rét. 

Az etióp farkas a rágcsálókra speciali-
zálódott. Zsákmányállatai a speciális 
élőhely szintén szűk elterjedési terüle-
tű, bennszülött, de gyakori egereiből 
és patkányaiból kerülnek ki. Legked-
veltebb eledele az óriás gyökérrágó 
patkány (Tachyoryctes macrocephalus). 
Ha kell, ki is ássa a föld alatti üregben 
megbúvó rágcsálókat. 

Bár napközben többnyire magányo-
san látható a hatékonyabb zsákmány-
szerzés érdekében, valójában szociális 
állat. Éjszaka verődik össze az általá-
ban hat-nyolc vagy akár húsz egyed-
ből álló falka, amely szigorú hierar-
chiában él az alfa pár vezetésével. A 
csapat többi tagját rendszerint ezek 
különböző korú utódai alkotják. A 
közös territórium nagysága általában 
6 négyzetkilométer körül van. 

A térség gyorsan növekvő lakossága 
már a 3700 méteren fekvő földeket is 
műveli, a megmaradt gyepeket pedig 
túllegelteti. Irtják a táplálékul szolgáló 
rágcsálókat is, így a terület egyre keve-
sebb farkast tud eltartani. Az utóbbi 
időkben az élőhelyükön megjelent ku-
tyáktól elkapják a veszettséget, a mint-
egy 400 egyedből álló populációnak 
akár a kétharmada is elpusztulhat. 

Kép és szöveg: RIEZING NORBERT
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