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Idén 70 éves lapunk legelső számában, 2016. december 
1-jén Szent-Györgyi Albert, az Élet és Tudomány No-
bel-díjas alapítója szövetségkötésként írta le az akkor új 
ismeretterjesztő médium indulását. Szövetségként a tu-
domány világa: a kutatók – és a társadalom: az érdeklő-
dő nagyközönség széles rétegei között.

Immár hét évtizede, így az év vége felé mindig elérke-
zik e szövetségkötés megerősítésének és meghosszabbí-
tásának az időszaka. Ilyenkor kérjük arra kedves Olva-
sónkat, hogy maradjon társunk a világ megismerésében; 
az együtt gondolkodásban a tudomány új eredményei-
ről, lehetőségeiről, feladatairól, esetleges nehézségeiről, 
buktatóiról, erőpróbáiról. Vagyis legyen előfizetőnk 
2017-ben.

Erre immár évek óta a hagyományos nyomtatott for-
mában és elektronikus úton is lehetőség nyílik. Ki-
adónkkal, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulattal 
közösen immár több, mint egy évtizede próbálunk 
ügyelni arra, hogy a hetilapok piacán a megjelenő cik-

kek számát és reméljük, tudománynépszerűsítő minősé-
gét tekintve az Élet és Tudomány kínálja a legjobb ár-
érték arányt. Ezzel együtt néhány évenként az áraink 
tekintetében korrekcióra kényszerülünk, annak érdeké-
ben, hogy a tartalmi kínálatunkat bővíthessük, az ehhez 
szükséges szellemi termékeket, szerzőink munkáját az 
értékén megbecsülhessük. Ehhez társul még, hogy a lap-
terjesztés költségei emelkedtek.

Szeretnénk előfizetőinket kiemelt figyelemben részesí-
teni, ezért az Élet és Tudományt hosszabb távra meg-
rendelő Olvasóinknak kiemelt kedvezményt biztosí-
tunk. 

Új cikksorozatainkról, rovatterveinkről újévi első szá-
munkban majd részletesen is tájékoztatást nyújtunk. 
Elöljáróban annyit: friss, aktuális interjú-oldalpártól az 
emlékévekkel (a reformáció emlékéve, Irinyi János szü-
letésének az évfordulója, a kiegyezésről szóló megemlé-
kezések stb.) foglalkozó sorozatokon át új cikkpályáza-
tok meghirdetéséig gazdag a kínálatunk.

Előre is köszönjük minden kedves Olvasónk további 
bizalmát!

GÓZON ÁKOS 

Kedves Olvasónk!
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	 Klímakihívás		
az	erdWknek

Az éghajlatváltozáshoz történő 
alkalmazkodás nagy kihívás az 
erdők számára: a most sarjadzó 
és növekvő fák mire elérik a kö-
zepes életkorukat, sokváltozós 
klimatikus körülmények között 
fognak élni. A várható változások 
valószínűleg súlyosan érintik a 
fákat, és kérdésessé válik, hogy az 
elkövetkező évtizedekben az er-

dők el tudják-e látni a kulcsfontosságú 
feladataikat. Megfelelő erdőke-
zelési módszerekkel azonban el 
lehet érni, hogy növekedjen az 
erdei élőhelyek alkalmazkodó-
képessége. Erre utalnak a Svájci 
Szövetségi Környezetvédelmi 
Hivatal és a Svájci Szövetsé-
gi Erdészeti Hivatal Tájkutató 
részlegének vezetésével, az Erdő 
és Klímaváltozás Kutatási Prog-
ram keretében 2009 óta elvég-
zett kutatások eredményei.  

Az éghajlatváltozás sebes-
sége rendkívül gyors, és az 
igazi kérdés az, hogy vajon 
az erdők emberi beavatkozás 
nélkül is képesek-e alkalmaz-
kodni a megváltozott körül-
ményekhez. Hogyan alakul majd 
az erdők változatos szerepe, képesek 
lesznek-e biztosítani azt, amit meg-
szoktunk az erdőktől, így a faanyag, 
a szálfák termelését, a természeti 
szélsőségek és katasztrófák elleni 
védekezést, a védelmi funkciót, va-
lamint az emberi közösségek számá-
ra a szórakozási és pihenési lehető-
ségek biztosítását. Az iparosodás 
kezdete óta Svájcban már mintegy 
1,9 Celsius-fokkal emelkedett meg 
az átlaghőmérséklet. Abban az eset-
ben, ha folytatódik a globális me-
legedés, de tartani tudjuk a párizsi 
klímaegyezmény által felállított 1,5 
Celsius-fokos felső mértéket, ez még 
akkor is további 1-2 Celsius-fokos 
emelkedést jelenthet. 

Ennek a felmelegedési folyamat-
nak az lesz a következménye, hogy 
a svájci erdőállományban elmoz-
dulnak a vegetációs zónák, akár 
500-700 méterrel magasabbra ke-
rülnek. Ez azt jelenti, hogy azokban 
az alacsonyabban fekvő erdőkben, 
amelyeket most elsősorban a tűleve-
lűek, a fenyőfélék uralnak, ott a jö-
vőben egyre inkább a lomblevelű fák 
lesznek a jellemzőek. 
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dő hőmérséklet és a szárazabb, vagy 
akár aszályos időszakok erős stressz-
hatást gyakorolnak a fákra, növek-
szik az erdőtüzek kockázata és az 
erdőkárosító élőlények támadása. 
A norvég lucfenyő a különösen sé-
rülékeny fajok közé tartozik, és az 
elhúzódó száraz időszakokban sok-
kal fogékonyabb a szúbogár károsí-
tására. A jövőben az alacsonyabban 
fekvő hegyi területeken, az átlagos 
tengerszint feletti magasságban jó-
val kevesebb fát találhatunk majd, 

mindaddig, amíg az állapotok kedve-
zőek lesznek a szárazságtűrő fajok szá-
mára, ilyen lehet a kocsánytalan tölgy. 

A Maryland amerikai szövetségi 
államban lévő Smithsonian Környe-
zetvédelmi Kutatóközpont munka-
társai az Egyesült Államok keleti ré-
szén húsz éven át ötvenöt különböző 
erdőtársulást vizsgáltak. A kapott 
eredmények szerint a fák jóval gyor-
sabban növekednek, mint azt várták. 
Ezt más források is megerősítették, 
ezek szerint a magasabb hőmérséklet, 
a tenyészidő meghosszabbodása és a 
levegő magasabb CO2 tartalma akár 
gyorsabb növekedést eredményezhet, 
erdészkutatók viszont arra hívják fel 
a figyelmet, hogy ez csak bőséges 
vízellátás esetében valósul meg. A 
globális felmelegedés pedig gyakran 
csapadékszegénységgel, vagy akár az 
aszályos időszakok gyakoribbá válá-
sával járhat együtt. 

A svájci kutatási eredmények is azt 
mutatják, hogy az erdők bizonyos 
fokig képesek alkalmazkodni az ég-
hajlatváltozáshoz, de nem valószínű, 
hogy minden korábbi erdő funkció 
és haszonvétel teljesülni fog. A jö-
vőben több faanyagra lesz szükség, 

részben ipari alapanyagra, részben 
fűtőanyagra, mint megújuló ener-
giaforrásra. Ezen kívül az erdőknek 
fontos védelmi és rekreációs szerepük 
is van. Viszont a melegebb időjárás 
miatti zavaró események, például az 
erdőtüzek miatt ezek az erdőszere-
pek sérülhetnek. 2003 forró nyarán, 
a svájci Valais kantonban, Leuk kö-
zelében tomboló tűz miatt az ottani 
erdők sérültek, és nem tudták ellátni 
természetes védelmi szerepüket, és az 
erdőtelepítés, valamint a lavinák elle-
ni védekezés költséges intézkedéseket 

igényelt. Az ottani erdők 
védelmi és egyéb szere-
pének teljes helyreállása 
évtizedekig fog tartani. 
Az éghajlatváltozás kö-
vetkezményeként az ilyen 
események gyakoribbá vál-
hatnak a jövőben.  

A kutatók arra is felhív-
ják a figyelmet, hogy az 
erdészeknek és az erdőtu-
lajdonosoknak a jövőben 
várható hatások miatt 
már most át kell alakíta-
niuk az erdőgazdálkodá-
sukat. A Svájci Szövetségi 
Környezetvédelmi Hiva-
tal és a Svájci Szövetségi 

Erdészeti Hivatal Tájkutató rész-
lege azzal a céllal indította el az Erdő 
és Klímaváltozás Kutatási Programot, 
hogy biztos tudományos alapokkal és 
gyakorlati tapasztalatokkal segítse az 
erdők kezelőit. 

A Közép-Európában egyedülál-
ló program átfogó képet nyújthat 
az éghajlatváltozás fákra gyakorolt 
hatásairól és segíthet az erdők válto-
zatos szerepének megőrzésében. A 
veszteségek elhárítására kidolgozott 
erdőkezelési stratégiát a változó kli-
matikus feltételekhez igazították, és 
figyelembe vették például azt, hogy 
az adott területen milyen a talajréteg 
mélysége és lejtése, a vízellátás és az 
adott élőhelynek milyen fafajok fe-
lelnek meg. Mivel a körülmények te-
rületről-területre, akár erdészeti üze-
menként is változhatnak, így nagy 
felbontású térképek segítségével ha-
tározzák meg, hogy a klímaérzékeny 
norvég lucfenyő állománya hol tud 
gyarapodni. A stratégia kidolgozásá-
ban a kantoni erdészeti hivatalok, az 
erdőtulajdonosok szervezetei, a kör-
nyezetvédők és az erdőgazdaságok is 
részt vesznek.   

MANGEL GYÖNGYI

A vegyes erdQk és ligeterdQk telepítése csökkentheti  
az éghajlatváltozás miatti kockázatokat
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azonban az 1848-1849-es forradalom 
és szabadságharcban betöltött szerepük 
következtében, 1851-ben megszüntet-
ték a rendszert és beolvasztásra kerül-
tek csapategységeik.

A székelység önképének és 
identitásának alakulásával, az önazo-alakulásával, az önazo-
nosság építésével három előadás fog-
lalkozott. Hermann Gusztáv Mihály 
székelyudvarhelyi egyetemi oktató 
az 1848-as forradalomig tartó alap-
motívumokról beszélt előadásában. 
Kiemelte a székely eredettörténet 
hagyományát, a hun (szkíta) eredet-
tudatot, melynek első írásos nyomai 
a magyar krónikairodalomban ta-
lálhatók, majd megjelent Werbő-
czy Hármaskönyvében, később a 
moldvai krónikásoknál, valamint a 
XVIII. századi történelem tanköny-
vekben is. Az 1848-tól az első világ-
háborúig tartó időszak önkép válto-
zásaival Pál Judit kolozsvári egyetemi 
tanár foglalkozott. Hangsúlyozta, 
hogy a XVIII. század végétől meg-
erősödő nyelvi-kulturális szerep a szé-
kelység integrálódását hozta magával, 
így 1848-ra a magyar nemzet részévé 
váltak. A dualizmus idején megjele-
nő Osztrák-Magyar Monarchia írás-

ban és képben könyvsorozat jól 
tükrözi az székely idealizált kép 
kialakítását, majd a századfordu-
lón megjelent a „székelykérdés” 
problematikája, ami magával 
hozta „a nép, akit meg kell mente-
ni” jelentésváltozást. Bárdi Nán-
dor tudományos főmunkatárs a 
két világháború közötti időszak 
székely identitásépítésével zárta 
le az előadók sorát és adott egy-
fajta összegzést is a konferencia 
végén. Beszélt a székely azonos-
ságtudat elemeiről, ezek a ma-
gyar nyelvi-kulturális közösség, 

a domináns hegyvidéki tájszerkezet, 
valamint a sajátos történelmi fejlődés. 
Ezt követően rátért az önkép alapkö-
veire, részletezte a származástudatot 
célba vevő „visszarománosító akció-
kat”, beszélt a különböző aspektusok-
ból megközelíthető tájhaza központ-
jának kérdéséről, a székely karakter 
jellegzetességeiről és az identitásjelző 
szimbólumokról.

A szerzők a monográfia megjele-
nésével a kutatómunkát nem tekintik 
lezártnak, azt további vizsgálatokkal 
szeretnék kiegészíteni, hogy adalékul 
szolgáljanak a székely-magyar öntudat 
reális alapra helyezéséhez.

PAPP CSILLA

	 Régi	kérdések,		
új	válaszok	a	székelység	
történetében

Hosszú kutatómunka után, idén 
nyáron jelent meg a megközelí-
tőleg 2200 oldalas, háromkötetes 
Székelyföld története monográ-
fia. A székelyudvarhelyi, kolozs-

vári és budapesti történészek összefo-
gásából született munka a megtele-
pedéstől az 1989-es változásokig ösz-
szegzi Székelyföld történetét, melynek 
befogadását nagy illusztrációs anyag s 
számos térkép segíti. A Magyar Tudo-
mány �nnepe alkalmából megrende-�nnepe alkalmából megrende-nnepe alkalmából megrende-
zett konferencián a szintézis témaköré-
ből szemezgettek a mű szerzői. 

Egyed Ákos kolozsvári akadémi-
kus bevezető előadásában a székely 
történelem sajátosságait és tartópil-
léreit emelte középpontba. A székely 
intézményrendszer – többek között 
az önkormányzatiság, jogrendszer, 
hadrendszer – egyedi jellemvonásai 
különleges státuszt jelentettek a 
középkortól kezdve, melyek az idők 
folyamán formálódtak. Kollektív 
nemesi státuszuk az egyén számára azt 
jelentette, hogy a székely addig lehetett 

szabad, amíg teljesíteni tudta hadi 
kötelességeit.

„Szoros parancsra a becsület harcmeze-
jén” címmel a székely határőrökről tar-ről tar-
totta előadását Csikány Tamás egyete-
mi tanár. Bemutatta a Határőrvidék 
keletkezését, majd annak változásait, és 
az erdélyi határőrezredek felállítását. A 
szolgálati kötelességek közé tartozott 
az évi másfél hónapnyi szolgálat a hatá-
ron, ezenkívül pedig egyéni és század-
kiképzésen, valamint zászlóaljgyakor-
láson is kötelező volt a részvétel. Ennek 
fejében napidíjat kaptak, valamint há-
ború esetén teljes adómentességet élve-
zett az egész család. Több háborúban 
is harcoltak a székely határőrezredek, 
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	 Törpeszalamandrák	–	

épp	hogy	csak	felfedezve

Egy nemzetközi kutatócsoport 
nemrégiben fejezte be több év-
tizedes, apró szalamandrákra 
irányuló kutatását a mexikói 

Oaxaca magashegyi erdőségeiben. 
A kutatás az 1970-es években indult, 
a kapcsolódó terepmunkák – melyek 
során a szakemberek távoli, nehe-
zen elérhető területek kétéltű-po-
pulációinak nagyságát és elterjedési 
mintázatát térképezték fel – több 
évtizeden át tartottak Dél-Mexi-
kóban. A kutatócsoport – Gabriel-
la Parra-Olea, a Mexikói Nemzeti 
Független Egyetem kutatójának 
vezetőségével – eredményeit a PeerJ 
nevű rangos tudományos folyóirat-
ban közölte. A tanulmányban leírt 
kistermetű farkos kétéltűek a kevés-
sé ismert Thorius génusz három új, 
a tudomány számára eleddig isme-isme-
retlen faját képviselik. A kifejlett ál-
latok kisebbek, mint egy gyufaszál, 
ezzel a legkisebb farkos négylábúak-
nak számítanak. Miniatürizált tes-
tük módfelett szokatlan a gerincesek 
között, jellemzőik közül a táplálko-ül a táplálko-a táplálko-
zási és szaporodási szervrendszerük 
felépítése a legfurcsább.

A Thoriusokra jellemző, hogy 14 hát-
csigolyájuk van, hátsó végtagjuk 
gyengén fejlett, ujjaik összenőttek, 
felső állcsontjukon (maxilla) pedig 
nem ülnek fogak.

Noha egykor ezek az állatok nagy 
elterjedésűek voltak, állományaik 
az elmúlt 30–35 évben meredek 
hanyatlásnak indultak, így vadon 
élő Thoriust ma már nem gyakran 
látni. Az új fajokat bonyolult mo-
lekuláris analízisek (például DNS-
szekvenálás), a digitális képalkotás 
(micro-CT stb.), valamint statiszti-
kus külső és belső anatómiai analízi-
sek kombinációi révén sikerült azo-
nosítani, megkülönböztetni egymás-
tól és tudományosan leírni. A három 
új faj neve sorban: Thorius pinicola 
(’fenyőmászó törpeszalamandra’), 
Thorius longicaudus (’hosszúfarkú tör-
peszalamandra’) és Thorius thlaxiacus 
(’hősies törpeszalamandra’). E fel-ősies törpeszalamandra’). E fel-’). E fel-
fedezések egyrészt kisebb lökést 
adnak azoknak a kutatásoknak, 
melyek a felismert és tudományosan 
leírt kétéltűfajok számát növelik, 
másrészt remélhetőleg segítséget 
nyújtanak ezeknek az állatoknak a 
védelmében.
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A Thorius génuszt először a XIX. 
században írták le, és 75 éven át azt 
tartotta a tudomány, hogy csak 
egyetlen faj tartozik ide. 1940 és 
1960 között kilenc újabb fajjal bő-
vült a génusz, ám e fajok kifejlett 
egyedei is oly aprók, hogy a fajok 
elkülönítése így is problémás. Az 
1970-es években jött az áttörés, 
mikor is a kutatók rájöttek, hogy 
noha a fajok anatómiailag gyakor-
latilag megegyeznek, különféle 
molekuláris biológiai technológiák 
segítségével elkülöníthetők (ezek 
a módszerek egyébként további, 
egészen apró anatómiai különb-
ségeket is felfedtek). Azóta sok új 
Thorius-fajt fedeztek fel, így mára 
ezek teljes száma – a frissen felfe-
dezett három új faj jal együtt – 29. 
A Thorius-fajok számának e drá-
mai megnövekedése összhangban 
van a kétéltűekkel kapcsolatos ku-
tatások terén elért fejleményekkel. 
Nagyjából 30 éven keresztül a tu-
dományosan érvényes kétéltűfajok 
száma átlagosan évi 3 százalékkal 
nőtt. Míg 1985-ben a biológusok 

úgy vélték, hogy 
nagyjából 4000 
kétéltűfaj él a 
Földön, ma több 
mint 7500-at tar-
tanak számon. Újabb és újabb fajo-
kat fedeznek fel majdhogynem napi 
rendszerességgel.

Tragikus, hogy az eddig rejtve 
maradt kétéltűek felfedezése és bi-
ológiai sokféleségük dokumentá-
lása egyidejű a kétéltű-populációk 
globális hanyatlásával. Az elmúlt 
50 évben sok olyan faj pusztult ki, 
mely egykor elterjedt volt, és sajnos 
jó eséllyel a továbbiakra is hasonló 
sors vár, miközben a megmenté-
süket célzó lépések korlátozottak. 
A Természetvédelmi Világszövet-
ség (IUCN) listáján az egy híján 
harminc Thorius-faj mindegyike a 
„Veszélyeztetett”, vagy „Súlyosan 
veszélyeztetett” kategóriába tar-
tozik. A Thorius jó eséllyel lehet 
az egyik legveszélyeztetettebb 
kétéltűcsoport a Földön, sőt sajnos 
az is meglehet, hogy minden faja 
eltűnik az elkövetkező 50 év során.

Hazánkban is akadnak farkos két-
éltűek, ám még a legkisebbek is jóval 
meghaladják a Thoriusok méreteit. 
Magyarország talán legismertebb 
farkos kétéltűje a védett foltos sza-
lamandra (Salamandra salamandra), 
átlagos testhossza 15–20 centimé-
ter körül van. A Bosznia-Herce-
govina, Szlovénia, Horvátország, 
Montenegró és Olaszország te-
rületén honos barlangi vakgőte 
(Proteus anguineus) testhossza elér-
heti a 30 centiméteres testhosszt. 
Érdekes adalék, hogy nem mindig 
ez a mérettartomány volt a maxi-
mum Kelet-Európa farkos kétéltűi 
között: 2013-ban őslénykutatók 
egy csoportja egy miocén korú, 
fosszilis óriásszalamandrát írt le az 
ukrajnai Grystiv mellől, melynek 
csupán az alsó állkapcsának hossza 
is 12 centiméteres volt.

SZABÓ MÁRTON

Thorius-fajok: T. pinicola (A), T. longicaudus (B-D), 

T. minutissimus (E, F), T. narisovalis (G), fiatal T. narisovalis, 

méretarányképp egy f_szálra helyezve (H), T. thlaxiacus (I, J)

 (KÉP: PARRA-OLEA ÉS MTSAI., 2016)

 A különbözQ Thorius-fajok kifejlett egyedeinek koponyájáról készült 
micro-CT-felvételek. Méretarányok: 1 mm. 

(KÉP: PARRA-OLEA ÉS MTSAI., 2016)
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A Magyar Természettudományi Múzeum hagyományosan a délke-

let-ázsiai	denevérfauna	kutatásának	élvonalába	tartozik.	2015-tWl	
kezdve négy évig kutatásaikat az Országos Tudományos Kutatási 

Alapprogram	is	támogatja,	így	lehetWség	nyílt	a	vizsgálatok	kiter-
jesztésére, az eredmények 

közlésének intenzívebbé válá-

sára. A program két eleme a 

denevérek rendszertani kuta-

tása, illetve a denevérekben 

található nagyszámú vírus 

diverzitásának felmérése. 

Cikkünkben	 egy	 kis	 ízelítWt	
adunk a denevértaxonómiai 

kutatások elmúlt években 

elért	eredményeirWl.

A Földön előforduló ismert állatfajok 
számát mintegy kétmillióra teszik a kuta-
tók, de ez a szám – ismereteink folyamatos 

bővülése és a rendszertani revíziók mellett – csak 
becslés. A leírásra váró fajok száma még ilyen köze-
lítéssel sem adható meg, hiszen az ízeltlábúak és más 
gerinctelenek változatossága rendkívüli. Bár a ge-
rincesek fajszáma töredéke a gerinctelenekének, 
csupán denevérből is legalább 1300 fajt ismerünk a 
Földön. Az egyre jobban feltárt trópusi területeknek, 

új csapdázási módszereknek és a moleku-
láris biológiai vizsgálatoknak hála, ezen állatcsoport 
sokfélesége is dinamikusan növekszik.

Taxonómia régen…
Az első denevéreket maga Carl von Linné svéd természettu-
dós írta le az 1758-ban megjelent, a modern rendszertan 
megteremtéseként számontartott Systema Naturae című mű-
vében. Összesen hat, gyakori trópusi és európai denevérfajt 
nevezett el. Az 1800-as években aztán beköszöntött az állat-
világ – köztük az emlősök és denevérek – felfedezésének 
aranykora. A legtöbb zoológus, aki denevérek leírásával (is) 
foglalatoskodott, múzeumokban, illetve egyetemeken dol-
gozott, de akadtak kivételek is. Az egyik George Edward 
Dobson, az ázsiai denevérkutatás talán legmeghatározóbb 
alakja volt, aki a különböző zoológiai társaságokbeli tagsága 
mellett, több mint húsz évig katonaorvosként tevékenyke-

DENEVÉR-
KUTATÓK 

VERSENYBEN 

Húrcsapda

MIT REJTENEK A MÚZEUMI FIÓKOK ÉS A TRÓPUSI DZSUNGELEK?

Denevér portrék (felülrQl lefelé): indokínai egérfül_-denevér (Myotis 

indochinensis) (FOTÓ: CSORBA GÁBOR); nagyfogú alpesidenevér 
(Hypsugo dolichodon) (FOTÓ: NEIL M. FUREY);  sötét talppárnás-denevér 

(Glischropus aquilus) szembQl, kétoldalt rózsaszínen világítanak a 
hüvelykujjnál található párnák (FOTÓ: JOE CHUN-CHIA HUANG)

NN 107 632
K 112 440
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olyan különbségekre is rávilágíthat, amelyek „szabad szem-
mel” nem mindig nyilvánvalóak. Az eddig kevéssé vizsgált 
területekre való eljutás is könnyebbé vált, bár egyre problé-
másabb a megfelelő engedélyek adminisztrációval és költsé-
gekkel erősen terhelt beszerzése.

A barlangi denevérek viszonylagos ismertsége a kutatók 
érdeklődését az erdők mélyén élő, táplálkozási stratégiájuk-
ból következően sokkal érzékenyebb ultrahangos rendszerű, 
épp ezért a hagyományos denevérhálókkal nehezen meg-
fogható fajok felé terelte. A húrcsapdát sikerrel lehet ilyen 
környezetben alkalmazni, hiszen a szűk erdei ösvényeken 
nem hátrány a viszonylag kis fogófelület, viszont a fémke-
retbe kifeszített damilszálakat kevésbé tudják érzékelni a de-
nevérek. A módszernek – és egyebek mellett a Magyar Ter-
mészettudományi Múzeum erőfeszítéseinek – köszönhető-
en duplázódott meg például a csövesorrú-denevérek 
(Murina nemzetség) fajszáma az utóbbi másfél évtizedben.

A genetikai módszerek rendszertani célú alkalmazása ren-
geteg kérdésre adta meg a választ, ugyanakkor legalább 
ugyanennyi új merült fel. A kriptikus fajok – vagyis azok a 
taxonok, melyek külsőleg alig, de genetikailag jelentősen kü-
lönböznek egymástól – száma megsokasodott, azonban 
ezekkel az eredményekkel óvatosan kell bánni, hiszen egy 
hosszabb geográfiai izoláltság is létrehozhat igen eltérő gene-
tikai állományú egyedeket egyazon fajon belül. Egyes cso-
portokban – mint például a patkósdenevéreknél – az ultra-
hangok számítógépes elemzése is segíthet a közel rokon fajok 
elkülönítésében, mivel gyakran a küllemileg igen hasonló fa-
jok között is már megjelennek a tájékozódás és táplálkozás 
során használt ultrahangokban észlelhető különbségek.

Napjainkban egy-egy új faj leírása igen összetett feladat, 
nem elég csak a morfológiai különbségeket vizsgálni, hanem 
több tudományterület eredményeit kell együtt figye-

dett Indiában, s ott számos denevért írt le. A korabeli leírások 
általában meglehetősen szűkszavúak voltak, gyakran csak 
néhány mondatos jellemzés alapján neveztek el egy-egy új 
denevérfajt. Az akkori kutatók rendszerint nem közöltek 
összehasonlításokat a közeli rokon fajokkal, ezért egyrészt 
nagyon sok fajt többször írtak le, másrészt a korabeli leírások 
szövege nem alkalmas a mai, jóval részletesebb elemzések el-
végzésére. A leírások alapját jelentő típuspéldányok jelentős 
része a mai napig megtalálható különböző múzeumokban a 
világ számos pontján, bár előfordultak tűz, áradás vagy más 
okból származó pótolhatatlan veszteségek is. Ráadásul a 
trópusi országokban gyakran előfordul, hogy a példányokat 
nem megfelelő körülmények között tárolják, ezért ezek ál-
lapota kevésbé alkalmas összehasonlító vizsgálatokra.

A régebben leírt fajok jellemzően barlangokban vagy 
emberközelben előforduló denevérek voltak, hiszen a ko-
rabeli eszközökkel ezek befogása sikerült a legkönnyeb-
ben. Ez a XX. század utolsó évtizedeire megváltozott, 
megjelentek a nejlon denevérhálók, melyekkel reptükben 
tudták befogni az állatokat. Ezzel a módszerrel is elsősor-
ban a könnyebben elérhető barlangi fajokat célozták meg, 
a hálók minősége nem tette lehetővé, hogy az ultrahang-
gal érzékenyebben tájékozódni tudó fajokat nagyobb 
számban megfogják.

… és most
Míg a múlt század első felében is elég volt még egyetlen, az 
addig ismertektől különbözőnek látszó példány és néhány 
mondatos jellemzés egy új faj leírásához, napjainkban jel-
lemzően több példány alapján, hosszú oldalakon keresztül 
sorolt részletek és a rokon fajokkal történő összehasonlítá-
sok alapján írnak le új denevérfajokat, még napjainkban is 
10–20 fajt évente. Ez négy fő tényező következménye: a ta-
xonómiai revíziók előrehaladása, új, korábban megközelít-
hetetlen területek felfedezése, új gyűjtési módszerek haszná-
lata, valamint a molekuláris biológiai vizsgálatok elterjedése.

A múzeumi fiókokban még ma is rengeteg meghatározat-
lan vagy tévesen határozott példány lapul. Bár az egyes cso-
portokba tartozó fajok, alfajok típuspéldányai gyakran a vi-
lág távoli múzeumaiban találhatók, a közlekedés mind 
könnyebbé válásával ezek is elérhetők és lassan, de biztosan 
feldolgozásra kerülnek az ilyen gyűjteményi anyagok is. Ezt 
segíti a morfológiai statisztikai módszerek terjedése, ami 

Összehasonlító koponya- és fogazatmorfológia

Széles elterjedés_bQl négy sz_kebb areájú – a különbözQ jel_ 
elQfordulási adatok különbözQ fajokat tartalmaznak

É
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lembe venni. Így a hagyományos morfológiai leírás és a 
külső- és koponyaméretek leíró statisztikai jellemzésén 
túl különböző magasabb szintű statisztikai analíziseket, 
a koponyákról készült fotókon pedig geometriai morfo-
lógiai elemzéseket végeznek a kutatók. A morfológia 
mellett hangsúlyos szerephez jutott a genetika, mely nél-
kül manapság már nagyon nehéz emlőstaxonómiai 
eredményt tudományosan közölni.

A Myotis montivagus nevű faj első példányait 1874-ben 
ismertette Dobson Kínából. Az azóta eltelt mintegy 
150 évben a törzsalak mellett három alfaját is leírták, 
mégpedig Indiából, Malajziából és Borneóról. A faj kö-
zepes termetű egérfülű-denevér, alkarja 35–42 millimé-
ter, míg testtömege mintegy 10–15 gramm. A törzsalak 
és a három alfaj mellett egy Vietnamban gyűjtött, hoz-
zánk határozásra elküldött anyag átvizsgálása során ta-
láltunk egy erre a fajra hasonlító denevért is, azonban 
ennek leírásához először tisztázni kellett a csoport taxo-
nómiai viszonyait. 

Tudomásunk volt arról, hogy orosz kutatók szintén fog-
tak ebből az új fajból példányokat, így megindult a „ver-
seny” az elsőségért. A Myotis montivagus összes alfajának 
típusa megtalálható a Londoni Természettudományi Mú-
zeumban, így összehasonlításuk egy látogatás alkalmával 
kivitelezhető volt. A morfológiai vizsgálatok fényt derí-
tettek arra, hogy az alfajok valójában külön fajok, eseten-
ként jelentős méretbeli és koponyaalaki különbségekkel. 
A 2013-ban megjelent cikkünkkel tehát faji rangra emel-
tük a törzsalak melletti három alfajt. Még ebben az évben 
sikerült az új fajt is leírnunk Myotis indochinensis néven, s 
ezt a publikációnkat genetikai információk is alátámasz-
tották. Az azóta eltelt időben a Myotis indochinensis-t Kí-
nában és Laoszban is megtalálták.

A (fog)méret a lényeg
Az alpesidenevérek (Hypsugo nemzetség) Európától Af-
rikán át Ázsiáig elterjedtek. Délkelet-Ázsiában hosszú 
évtizedeken keresztül nem találtak új fajt, azonban egy 
2010-ben megjelent genetikai munkában egy egyértel-
műen új és ebbe a csoportba tartozó fajt mutattak ki ka-
nadai kutatók. A minták Laoszból és Vietnamból szár-
maztak, és mivel múzeumunk kutatói ezzel a csoporttal 
is behatóbban foglalkoztak, a kanadaiak megkerestek 
minket, majd a példányok kölcsönzése után megkez-
dődhetett a taxonómiai munka. A néhány centiméteres 
denevér egyik jellegzetessége, hogy rokonaitól eltérően, 
szemfoga feltűnően hosszú. Ennek a táplálkozásban le-
het elsősorban szerepe, hiszen a bogarak kitinpáncéljá-
nak átharapásához jól jön az erős fogazat.

A fajt Hypsugo dolichodon-nak, vagyis nagyfogú alpesi de-
ne vé rnek neveztük el. Azóta további példányok kerültek 
elő múzeumi gyűjteményekből, illetve fogtak be új példá-
nyokat Kambodzsában, de még Kínában is. A fajról a leírás 
óta kiderült, hogy barlanglakó és valószínűleg nem is olyan 
ritka, mint korábban gondolták.

Talppárnákat a magasba!
A talppárnás-denevérek (Glischropus nemzetség) Délkelet-
Ázsia trópusi területein fordulnak elő. Nevüket a talpukon 
található párnákról kapták, melyek szálláshelyükön – a 
bambusz szárában – való könnyebb közlekedés miatt ala-
kulhatott ki. 2011-ben jelent meg egy új faj leírását és a 
nemzetség revízióját közlő publikáció, azonban még eb-
ben az évben fogtak egy, a korábbiaktól eltérő Glischropus-
fajt Szumátra szigetén. A Glischropus aquilus-nak, vagyis 
sötét talppárnás-denevérnek elnevezett faj sötétebb, mint 
a többi három nemzetségbeli rokona. Eddig csupán egy 
példánya ismeretes, de a morfológiai különbségeket gene-
tikai vizsgálataink is alátámasztották.

A taxonómiát alaptudománynak tekintik, mivel közvetlen 
gazdasági felhasználása nincs. Ám nagyon fontos ismerete-
ket szolgáltat, hiszen a legtöbb élettudományi kutatás alap-
egysége a faj, és ha nem ismerjük pontosan a fajok közötti 
viszonyokat, téves következtetéseket vonhatunk le vizsgála-
taink során. Ennek következtében alapvető fontosságú a he-
lyes taxonómiai besorolás az ökológiai, etológiai vagy éppen 
a denevérekben található fertőző betegségekkel foglalkozó 
kutatások esetében. Sajnos nem egyszer fordul elő, hogy 
rosszul határozott példányok alapján közölnek le genetikai 
szekvenciákat az azokat egységesen nyilvántartó GenBank-
ben, melyek a későbbiekben komoly bonyodalmakat okoz-
hatnak további felhasználásuk során.

A taxonómiai vizsgálatoknak gyakorta természetvédelmi vo-
natkozása is van, hiszen egy-egy új emlősfaj kimutatása egy 
adott területen jelentősen növeli annak esélyét, hogy az védettsé-
get kapjon, ezzel megmentve az élőhelyet nemcsak az adott de-
nevér, hanem az ott élő többi állat- és növényfaj számára is. A 
már említett Myotis montivagus revíziója tisztázta ennek a cso-
portnak a taxonómiai viszonyait, és a korábban Indiától Kínán 
át Borneóig előforduló, széles elterjedésűnek tartott fajt négy, 
geográfiailag jól elkülönülő fajra bontotta. Ezeknek jóval kisebb 
areája van, ennek következtében a védelmi helyzetük is más 
megvilágításba került, és éppen jelenleg zajlik az IUCN Vörös 
Listán szereplő védelmi kategóriájuk felülvizsgálata. A nagyfo-
gú alpesidenevér egyik legjelentősebb élőhelye közvetlen ve-
szélyben van egy már elindított gátépítés miatt. A duzzasztót 
pontosan azon a helyen tervezik felépíteni, ahol az első példá-
nyokat befogták a kutatók. A gát feletti völgyet valószínűleg el 
fogja árasztani a víz, ezzel teljesen megszüntetve ennek a még 
mindig ritkának számító denevérfajnak az élőhelyét.

A hazai denevér-taxonómiai és szisztematikai kutatások, a 
támogatásnak hála, még nagyobb lendületet vettek. A kö-
vetkező mérföldkő valószínűleg annak a molekuláris bioló-
giai technikának a széleskörű alkalmazása lesz, amely lehető-
vé teszi az akár több száz éves múzeumi példányokból ele-
gendő mennyiségű genetikai információ kinyerését, így ez-
zel a 2016-ban az év emlősének választott denevérek minden 
egyes típuspéldányának genetikai kódja meghatározását.

GÖRFÖL TAMÁS, CSORBA GÁBOR

Vietnami táborhely az esQerdQ szélén



ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2016/50  1577

A hajóraj puszta léte is veszély-
ben forgott, ezért parancs-
noka, Maximilian von Spee 

altengernagy úgy döntött, hogy 
a Horn-fokot megkerülve megpróbál 
áttörni az Atlanti-óceánra és visszavi-
szi hajóit Németországba. Útközben 
pedig igyekszik annyi kárt okozni az 
ellenségnek, amennyi kitelik a flottá-
jától a becsületük megőrzése mellett. 
Az ellenséges erők megosztása céljá-
ból egyik könnyűcirkálóját, az SMS 
Emden-t elküldte az indiai-óceáni 
szállítási útvonalak zavarására. (A 
Kókusz-szigetek mellett az ausztrál 
HMAS Sydney cirkáló elfogta és 
egyenlőtlen tűzharcban elpusztította). 
A flotta nagyobbik részével pedig át-
szelte a Csendes-óceánt. 

A Brit Királyi Haditengerészet – szá-
mos szövetséges haditengerészettel 
együtt – azzal töltötte a háború első 
hónapjait, hogy megtalálja Spee alten-
gernagy Kelet-Ázsiai Hajóraját, mivel 
attól tartottak, hogy a németek megtá-

madják a csendes-óceáni kereskedelmi 
hajókat. (Spee, a kínai csingtaói német 
kolónián tartózkodott egészen addig, 
amíg Japán be nem lépett a háborúba a 
britek oldalán, akkor kereket oldott az 
angolok és japánok orra elől.)

1914 októberében a britek elfogtak 
egy rádióüzenetet, mely szerint Spee 
altengernagy a Dél-Amerika nyugati 
partjai mentén haladó létfontosságú 
kereskedelmi útvonalak megtámadá-
sára készül. A hír hallatára az Admira-
litás odavezényelte a közelben járőrö-
ző, Sir Christopher Cradock ellenten-
gernagy vezette Karibi Hajórajt, mely-
hez két páncélos cirkáló (HMS Good 
Hope, HMS Monmouth) egy modern 
könnyűcirkáló (HMS Glasgow) vala-
mint egy óceánjáróból átalakított se-
gédcirkáló (HMS Otranto) tartozott.

Út a végzetes ütközetig
Cradock flottája nem volt sem mo-
dern, sem pedig erős, így nyilvánvaló 
volt, hogy nem ő az esélyes Spee erő-

sebb alakulata ellen. A technikailag 
már szintén elavult, de a britnél azért 
modernebb német páncélos cirkálók-
hoz további három könnyűcirkáló is 
tartozott. (A csatacirkálók megjelené-
sével a páncélos cirkáló elavulttá vált 
kisebb sebessége és jóval gyengébb 
tűzereje miatt, mint ahogy ez később 
kiderült a Falkland-szigeteki csatában 
is.) Mindezek ellenére a brit ellenten-
gernagy parancsot kapott arra, hogy 
szálljon szembe Spee flottájával.

1914. október 18-án Spee megtudta, 
hogy a Glasgow a közelben tartózko-
dik, így mind az öt hajójával kihajózott 
a chilei Valparaiso kikötőjéből, hogy 
megsemmisítse a brit könnyűcirkálót. 
Cradock tudatában volt annak, hogy a 
német hajók könnyedén kilőnék hajóit, 
így inkább tovább várt az előzőleg be-
ígért erősítésre. Az Admiralitás nem 
tulajdonított jelentőséget Cradock ag-
godalmának a csatát illetően és végül 
erősítés képpen csak az öreg, teljesen el-
avult HMS Canopus csatahajót küldte. 

A  FA L K L A N D - S Z I G E T E K I  C S ATA 

A TENGERI TRÓFEA

1914. augusztus 4-én, amikor a brit hadüzenet bekövetkezett, a német haditengerészet kevés és 

elszórtan	elhelyezkedW	hajóegységgel	rendelkezett.	A	legnagyobb	és	mondhatni	az	egyetlen	ütWké-
pes, a kelet-ázsiai flotta is mindössze két páncélos cirkálót (SMS Scharnhorst, SMS Gneisenau) és 

négy	könnyecirkálót	(SMS	Leipzig,	SMS	Dresden,	SMS	Nürnberg,	SMS	Emden)	számlált.	Messze	nem	
elég	erWt	ahhoz,	hogy	a	csendes-óceáni	brit	és	velük	szövetséges	erWk	(Japán	ekkor	Britannia	szö-

vetségese)	ellenében	megvédje	a	német	érdekeltségeket.	

A Scharnhorst páncélos 

cirkáló süllyedése 

 (LIONEL WYLLIE FESTMÉNYE)
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19:58-kor a precíz német 
ágyútűz következtében a 
mozdulatlan brit páncélos 
teljes legénységével, köztük 
Cradock ellentengernaggyal 
együtt elsüllyedt. A súlyosan megron-
gált Monmouth kétségbeesetten próbált 
a nyílt tenger felé menekülni, de mikor 
a közelben tartózkodó Glasgow a meg-
mentésére sietett, a Monmouth kapitá-
nya azt a parancsot adta a segíteni kész 
hajónak, hogy inkább meneküljön, és 
értesítse a Flottát a csata kimenetelé-
ről. Ezután nem sokkal, 21:28-kor 
teljes legénységével együtt elsüly-
lyedt. A Glasgow-nak sikerült meg-
menekülnie, majd később csatlako-
zott az Otranto-hoz.

A két elsüllyedt hajón egyetlen túlélő 
sem maradt, 1654 tengerész vesztette 
életét. A Glasgow és az Otranto meg-

Mivel Cradock látta, hogy nem várhat 
tovább, kihajózott a Falkland-szigete-
ken fekvő kikötőből, hogy találkozzon 
az előzőleg felderítés céljából kikül-
dött Glasgow-val Coronel város partjai-
nál. Ekkor az Admiralitás első lordja, 
Winston Churchill azt parancsolta 
Cradocknak, hogy várjon még egy eset-
leges japán erősítésre. Ezt az – egyébként 
irreális – utasítást azonban nem kapta 
meg.

Október 31-én Cradock egy elfogott 
rádióüzenetből értesült arról, hogy a 
Leipzig, Spee flottájának leglassabb 
könnyűcirkálója a közelben tartózko-

dik, így az egész hajórajt észak felé irá-
nyította, hogy támadják meg a hajót. 
Ehelyett azonban a britek másnap 
délután 4:30-kor Spee teljes flottájá-
val találták szemben magukat. A bri-
teknek ekkor még lett volna esélyük 
arra, hogy a London felől érke-
ző Canopus felé induljanak, majd 
450 kilométert déli irányba hajózva 
az éj leple alatt eltűnjenek a német ha-
jók elől, de Cradock úgy döntött, 
hogy nem futamodik meg és meg-
küzd a németekkel. 

A tengeren a britek számára kedve-
zőtlenek voltak az időjárási körülmé-
nyek. A régi építésű cirkálóik oldalsó 
ütegei túl alacsonyan voltak, ezért a 
viharos tengeren használhatatlanná 
váltak, jelentős tűzerőtől megfosztva 
az angolokat. Spee altengernagy ki-
vezényelte hajóit a brit hajók ágyúi-
nak hatótávolságából, majd este hét 
órakor, mikor a brit hajók körvonalai 
még látszottak, tüzet nyitott rájuk. 
A Scharnhorst harmadik sortüze moz-
gásképtelenné tette a Good Hope-ot. 

menekült, bár a Glasgow-t öt találat ér-
te. A német flotta hajói könnyebb sérü-
léseket szereztek és mindössze 3 ten-
gerész sebesült meg. Spee és flottája a 
csata után visszatért Valparaisoba, 
ahol a német lakosság óriási ünneplés-
sel fogadta.

Támadás és menekülés
A német parancsnokság a hazatérést ja-
vasolta von Spee-nek, de egyébként 
szabad kezet adott neki, mert tisz-
tában voltak a feladat nehézségével. 
A coroneli csatában ellőtték muníciójuk 
felét és szénkészletük is szűkös volt. A 
hírszerzés azt jelentette, hogy há-
rom brit cirkáló, (HMS Defence,              

A HMS Inflexible menti a német 

tengerészeket

Spee admirális és két fia 

gyászjelentése

A falklandi csata térképe
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HMS Cornwall, HMS Carnarvon) tar-
tózkodik a Rio Plata torkolatánál, de 
a Falkland-szigeteknél egy arra járó 
gőzös nem észlelt hadihajókat. Dec-
ember 1-jén elérték a Horn-fokot és az 
átkelés előtt három napig a Picton-
szigetnél horgonyoztak. Egy elfogott 
brit teherhajóból feltöltötték a hajók 
széntartalékait. Spee – kapitányainak 
véleménye ellenére – úgy döntött, 
hogy támadást intéznek Stanley ellen.

Október 30-án Louis of Battenberg 
herceg, a brit haditengerészet parancs-
noka (First Sea Lord) a németellenes 
hangulat miatt lemondásra kénysze-
rült; utódja Sir John Fisher tengernagy 
lett. November 3-án híre jött, hogy 
von Spee hajóit Chilénél látták: erre 
Fisher utasítást adott, hogy a Dél-
Amerika keleti partjainál tartózko-
dó HMS Defence csatlakozzon 
Cradock admirális két cirkálójához. 
(Ez a hajó jelentette volna az igazi erő-
sítést.) Másnap azonban megérkezett a 
coroneli csata híre, melyben Cradock 
elesett, két hajója pedig elsüllyedt. 
Fisher dühöngött és Spee fejét követel-
te! A Nagy Flotta két csatacirkálóját, 
(HMS Invincible, HMS Inflexible) 
azonnal Dél-Amerikába rendelték, a 
raj parancsnokává pedig az Admirali-
tás vezérkari főnökét, Doveton Sturdee 
altengernagyot nevezték ki.

A két hajó november 11-én futott ki 
Devenportból, bár az Invincible javítási 
munkálatai még nem fejeződtek be, 
ezért útközben is folytatódtak. A hely-
zet sürgőssége ellenére, a szénnel való 
takarékoskodás miatt maximális se-
bességüknek kevesebb, mint felével 
haladtak (46 kilométer/óra helyett 
19 kilométer/órával). November 
26-án érkeztek meg a brazil partok 
mentén fekvő Abrolhos-szigetekhez, 
ahol csatlakozott hozzájuk a hajóraj 
többi tagja: három páncélos cirkáló 
(HMS Carnarvon, HMS Kent, HMS 
Cornwall) és két könnyűcirkáló 
(HMS Bristol, HMS Glasgow).

Sturdee terve az volt, hogy a Falk-
land-szigeteket használja bázisként a 
németek utáni kutatásban és gyors 
könnyűcirkálóit küldi ki felderítésre. 
A hajóraj haladását 12 órával késlel-
tette, hogy a tüzérségi gyakorlat so-
rán használt célpont vontatókábele 
az Invincible hajócsavarja köré teke-
redett. December 7-én reggel érkez-
tek a Falkland-szigetekhez. A két 
könnyűcirkálót Stanley kikötőjében 

helyezték el, a nagyobb hajók pedig 
Port William mélyebb vizű kikötőjé-
ben horgonyoztak. A Cornwall kazán-
jaiban javítás miatt kioltották a tüzet 
és a  Bristolon szintén szétszerelték az 
egyik gőzgépet. A Macedonia felfegy-
verzett kereskedőhajót kiküldték jár-
őrözni és az elavult Canopus csatahajót 
– eredetileg Cradock flottájához ren-
delték, de lassúsága miatt Stanley ki-
kötőjét védte – pedig egy domb mö-
gött elrejtve őrszolgálatra rendelték. 
Másnap, december 8-án reggel meg-
érkezett a német flotta, hogy lecsapjon 
a védtelennek hitt Stanley-re. Spee a 
távíró állomást akarta megsemmisíte-
ni, illetve elfogni az itt tartózkodó 
szállítóhajókat.

A németek megérkezésekor a brit ha-
jók még szenet rakodtak, csak 
a Kent igyekezett kifelé az öbölből, 
hogy felváltsa a Macedonia-t. 
A Canopus dombtetőre költöztetett 
megfigyelői vették észre először a 
közelgő hajók füstjét. Amikor 11 kilo-
méterre értek, a Canopus – bár tü-
zérei nem látták az ellenséget, csak 
a megfigyelők jelzéseire támaszkod-
tak – tüzet nyitott és egyik gránátjával 
eltalálta a Gneisenau hátsó kéményét. 
Spee ekkor már láthatta a kikötőben 
levő csatacirkálók jellegzetes három-
ágú árbocát is, vagyis rájött, hogy az 
állomás nem védtelen. Már nem tudta 
meglepni az ellenséget a kikötőben, 
hogy esetleg az első brit hajó elsüllyesz-
tésével eltorlaszolja az öböl bejáratát, 
ezért a nyílt tenger felé fordulva mene-
külni próbált. A brit flotta főereje 
10:00-kor hagyta el a kikötőt. A né-
metek előnye 24 kilométer volt, de a 
csatacirkálók gyorsabbak voltak és 
szinte az egész nap előttük volt. Meg-
kezdődött a kíméletlen üldözés.

HWsköltemény
Az angol csatacirkálók 13:00-kor nyi-
tottak tüzet. Spee ekkor már tudta, 
hogy nem tud elszökni a britek elől, 
ezért két páncélos cirkálójával 
13:20-kor felvette a harcot, a gyor-
sabb könnyűcirkálóit pedig menekü-
lésre utasította. Annyiban előnyös 
helyzetben volt, hogy az északnyuga-
ti szél az angol hajók füstjét feléjük 
fújta, nehezítve a látási viszonyo-
kat és a célzást. Míg az Invincible és 
az Inflexible a Scharnhorst-tal és 
a Gneisenau-val vette fel a harcot, cir-
kálóit Sturdee a német könnyűcirkálók 

után küldte. A két német páncélos cir-
káló többször eltalálta az Invincible-t, de 
csak kisebb károkat okoztak. 8 hüvely-
kes ágyúik nem voltak ellenfelei a bri-
tek 12 hüvelykeseinek. Spee ezután 
megpróbált lefordulni róluk, de 
40 perccel később újra lőtávolba értek. 
Egyszerűen nem volt menekvés a 
gyorsabb és óriási tűzfölényben lévő 
brit csatacirkálók elől.

A koncentrált angol tűz hatására 
a Scharnhorst kéményei ledőltek, több 
tűzvész keletkezett rajta és oldalra 
dőlt. 16:04-kor a dőlés még intenzí-
vebb lett, majd 16:17-kor teljes legény-
ségével és Spee altengernaggyal együtt 
elsüllyedt. A Gneisenau 17:15-ig lőtte 
az ellenséget, amikor lőszere elfo-
gyott, majd a sérülései miatt 
18:02-kor elsüllyedt. A Gneisenau le-
génységéből 190-et kimentettek. A 
két angol csatacirkálót 40 találat érte, 
mindössze egy halottat és négy sebe-
sültet veszítettek.

Eközben a Nürnberg és a Leipzig tel-
jes gőzzel menekült az üldöző angol 
cirkálók elől. A Nürnberg végül 
17:30-kor szembefordult a nagyobb 
kaliberű ágyúkkal és jobb páncélzattal 
rendelkező Kent-tel. 18:30-kor a Nürn-
berg két kazánja felrobbant, amivel to-
vább csökkent a sebessége és manőve-
rező képessége. A német hajó hosszú 
párharc után 19:27-kor elsüllyedt. 
A Glasgow és a Cornwall a Leipzig-
et üldözte, amely hamar kifogyott a 
lőszerből. A Leipzig 21:23-kor a Falk-
land-szigetektől mintegy 130 kilomé-
terre szintén felborult és süllyedését 
csak 18-an élték túl. A csata vesztesé-
gei rendkívül aránytalanok voltak, 
míg az angolok összesen 10 halottat és 
19 sebesültet veszítettek, a német ál-
dozatok száma meghaladta az 
1800-at. A 215 tengerből kimentett 
német tengerész fogságba került. 

A nyolc német hajó közül kettőnek 
sikerült elmenekülnie; a Seydlitz kísé-
rőhajónak és a Dresden könnyűcirká-
lónak. (Utóbbit három hónappal ké-
sőbb, a Juan Fernandez-szigeteknél 
sarokba szorították és kapitánya in-
kább elsüllyesztette, minthogy az el-
lenség kezére kerüljön.)

Maximilian von Spee admirális két 
derék tengerész fiával együtt a mélybe 
szállt. Ő volt az egyetlen német tenger-
nagy, akinek csatában sikerült legyőz-
nie az angolokat. 

IFJ TAKARÓ KÁROLY 
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mérnöki kurzus a Budapesti Műszaki 
Egyetemen. Ezt is elvégeztem. 

Kutatási témáimnak köszönhetően 
többféle projektbe is bekapcsolódhat-
tam. A digitális domborzat- és felszín-
modellezés több kutatási témában is 
megjelenik. Már a kezdetekkor lenyű-
gözött, hogy míg a szabálytalan föld-
felszínt évszázadokon át különféle gra-
fikus megoldásokkal próbálták síkban 
ábrázolni, a számítástechnika eszköze-
ivel könnyedén megvalósítható a térbe-
li megjelenítés is. A digitális adatbázi-
sok létrehozása, beleértve a dombor-
zat- és felszínmodelleket is, komplex 
elemzéseket, újfajta információnyerést 
tettek lehetővé.

Az első komolyabb kutatás, amely-
ben Joó István témavezetésével vet-
tem részt, a „vertikális kéregmozgás-
vizsgálatok” volt. A Balkán-Kárpát 
régióra kiterjedő kutatás arra irá-
nyult, hogy van-e összefüggés a geo-
déziai mérésekből meghatározott 
földfelszíni magassági változások 
(ami akár néhány milliméter lehet 
évente) és másik három tényező (alap-
kőzet-mélység, nehézségi anomália, 
földi hőáram) között. A mennyiségek 
digitális térbeli modelljét állítottam 
elő. Ez lehetőséget adott a geodéziai-

lag mért pontokon a többi tényező 
egyidejű lekérdezésére és a köztük lé-
vő összefüggések elemzésére.

Az igazi hőskor a Balaton vízgyűjtő-
jében, 1:10000-es topográfiai térkép-
szelvények alapján egy 12000 hektáros 
mintaterület domborzatmodelljének 
elkészítése volt, ami az erózióveszé-
lyeztetettség vizsgálatának egyik fő 
komponense. A kutatást Verőné Dr. 
Wojtaszek Malgorzata irányította. Az 
erózió jelenségén, vagyis a talajréteg le-
mosódásán keresztül vizsgáltuk a 
nagyüzemi gazdálkodás időszakából, 
műtrágyázásból visszamaradó anyagok 
terjedésének veszélyeit. Ez a téma ve-
zetett át a városökológiára. 

A Nyugat-magyarországi Egyetem 
égisze alatt volt egy, az egész egyete-
met érintő kutatásunk, ami részünkről 
elsősorban Székesfehérvárra vonatko-
zott, de Szombathely és Sopron is sze-
repelt benne. 

A már említett kolléganőm a távér-
zékelés elismert szakértője, rengeteg 
mindent ki tud bogarászni a képekből. 
A spektrális tartalom számos olyan 
információt hordoz, amit szabad 
szemmel nem érzékelünk. Ezek közül 
leginkább közismert az infravörös 
tartomány, amely a növényzetről 

– Földmérőként végzett, ami nem le-
hetett túl nőies foglalkozás akkoriban.
– Gyerekkoromban szívesebben tüs-
ténkedtem édesapám mellett a garázs-
ban, mint a konyhában, később persze 
megtanultam főzni is. A pályaválasz-
tásnál a műszaki területek között az is 
nyomott a latban, hogy ne csak íróasz-
talnál kelljen dolgoznom. Építőmér-
nök, azon belül földmérőmérnök let-
tem. Falun nőttem fel, sokat voltam a 
szabadban, ennek is hatása volt válasz-
tásomra. Valóban nem volt nőies pá-
lya. Hát még ha hozzáteszem azt is, 
hogy miután végeztem, három évig 
bányamérőként dolgoztam olyan vál-
lalatnál, amely leginkább a bányák ki-
építésénél volt jelen. Aknamélyítéskor, 
vágathajtáskor a megfelelő irány meg-
adása volt a feladat. Az akkori ma-
gyarországi bányák majd’ mindegyi-
kében megfordultam. Volt köztük 
bauxitbánya, szénbánya, ércbánya, 
uránbánya, de a Kőbányai Sörgyár 
pincerendszerének felmérésében is 
részt vettem. 
– A bányák mélyéről hogyan jutott el 
az űrfelvételekig?
– A 80-as években már lehetett látni az 
űrtechnika előrelépését, és indult egy 
erőforráskutatási és távérzékelési szak-

I N T E R J Ú  B A L Á Z S I K  VA L É R I Á VA L
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A FOTOGRAMMETRIA ESZKÖZEI 
ÉS LEHETQSÉGEI

Egyre nagyobb szerepe van napjainkban a távérzékelésnek és a 

fotogrammetriának.		Az	adatnyerés	földi-,	légi-	vagy	meholdas	
felvételek feldolgozásán keresztül valósul meg. Rengeteg olyan 

információ	 elWvarázsolható	 ily	 módon,	 melyet	 a	 földtudomá-
nyoktól kezdve a környezet védelmén keresztül az oktatásban, 

vagy	 akár	 a	 városökológiában	 is	 lehet	 hasznosítani.	 Balázsik	
Valéria	az	Óbudai	Egyetem	Alba	Regia	Meszaki	Karának	oktató-
ja több – a Geoinformatikai Intézetben végzett – kutatásról is 

beszámol, melyek között a fotogrammetria és távérzékelés 

újabb	eszközei,	lehetWségei	és	térhódítása	is	szerepel.
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jött az ötlet, hogy mi, mint függet-
len szereplők, alakítsunk ki egy 
tesztmezőt. 

Egy nagy pontossággal meghatáro-
zott, közel szabályos pontmezőt hoz-
tunk létre, ami lehetőséget biztosít a 
különböző „drónos” technológiákkal 
elérhető pontosság meghatározására, 
elősegítve ezzel a piaci kínálatban va-
ló eligazodást. Itt nem csak azokra a 
repülő eszközökre kell gondolni, amit 
ma már bárki megvásárolhat, hanem 
arra is, hogy a fényképezőgéppel 
(esetleg egyéb szenzorral) ellátott 
UAV/UAS-szel (Unmanned Ariel 
Vehicle, -System) és a feldolgozáshoz 
alkalmazott szoftverrel milyen terepi 
pontosság érhető el. Alapvetően ez 
határozza meg, hogy mely szakterü-
letnek szolgáltat megfelelő megbíz-
hatóságú adatokat. A megmérettetést 
vállalóknak – anonimitásuk megtar-
tása mellett – meghatározzuk tech-
nológiájuk pontosságát. 

Számunkra ez az oktatásban is fontos 
és hasznosítható, hiszen ha mi képez-
zük a jövő szakembereit, akkor szüksé-
ges, hogy olyan technológiába vezes-
sük be őket, ami, ha végzés után kike-
rülnek, korszerű és eladható tudást je-
lent a munkaerőpiacon.

TRUPKA ZOLTÁN

tökéletesen kirajzolódott. Ezt 2008-ban 
végeztük, de mivel drága eljárásról van 
szó, csak egy mintaterület fért bele a 
kutatás költségeibe. Egy ilyen felmérés-
nek nagy jelentősége lenne minden 
szempontból országosan is. 
– Nemrégiben egy konferencián a 
drónok használatáról beszélt. Milyen le-
hetőségei vannak ennek az eszköznek?
– A geodéziában és a fotogrammetri-
ában is új adatgyűjtési lehetőségként 
jelent meg, és pillanatok alatt tért hó-
dított. A pilóta nélküli repülő eszkö-
zök – drónok – megjelenése sok más 
szakterület érdeklődését is felkeltette 
(mezőgazdaság, erdészet, régészet 
stb.). Itt persze még vannak szabályo-
zási bizonytalanságok is, ezt jól tud-
juk. Viszont az alacsony repülés mel-
lett olyan felbontást produkálnak, ami 
korábban nem volt lehetséges, gyakor-
latilag 1-2 centiméteres terepi felbon-
tású képek készíthetők, és jóval ol-
csóbb technológia, mint a kisrepülőgé-
pes légifotózás. Nem kell hozzá drága, 
professzionális fényképezőgép, a hely-
színen ellenőrizhetők a képek és szük-
ség esetén akár rögtön javítani, pótolni 
lehet a nem megfelelőt. Bár egysze-
rűbb és olcsóbb technológia, de alkal-
mazási területe korlátozott, nem he-
lyettesíti a klasszikus fotogrammetriai 
fényképező repülést.

A geodéziában, térképészetben na-
gyon fontos, hogy mennyire ponto-
sak, megbízhatóak az adatok. Innen 

(például fajtájáról, állapotáról) árulko-
dik. Ha csak a spektrális jellemzőket, 
az alakzatokat stb. vesszük figyelem-
be, akkor az útburkolat, a parkoló és a 
tízemeletes ház teteje nem feltétlenül 
különböztethető meg, ugyanígy az er-
dős és füves területek spektrális alapú 
elkülönítés mellett keveredhetnek. Vi-
szont ha a területnek nagy pontosság-
gal ismerjük a magassági modelljét, és 
a magassági értékeket plusz adatként 
bevisszük a kiértékelésbe, annak ered-
ményei jelentősen javulnak. Emellett a 
digitális felszínmodellek egyéb alkal-
mazási lehetőségeit is vizsgáltam a vá-
rosökológiai kutatások során, mint 
például a felhasználásukkal előállított 
torzulásmentes, valódi ortofotók elő-
nyeit, szerepüket a várostervezésben.

Az egyik legtöbbet ígérő módszer 
magassági adatok nyerésére a léze-
res, légi letapogatás, vagyis a LIDAR 
(Light Detection and Ranging – a 
szerk.). A felszínt lézer segítségével pász-
tázva nagyon pontos magassági adato-
kat tudunk nyerni minden természetes 
és mesterséges terepfelszíni tárgyról. A 
városökológiai kutatás keretében sike-
rült egy mintaterületet lerepülni Szé-
kesfehérváron. 1000 méter magasság-
ból végezték a pásztázást, 15 centiméter 
pontosak voltak a tengerszint feletti ab-
szolút magasságok. Ennél jobb relatív 
pontosság (2-3 centiméter) jellemezte 
az adatnyerést, vagyis, ha a járda és az 
úttest között volt 15-20 centiméteres, 

3D-s városmodell felszínborítási kategóriákkal 

Székesfehérvár belvárosának  

felszínmodellje lézeres letapogatás alapján
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A meggyőző kommunikáció 
célja, hogy megerősítse vagy 
megváltoztassa a befogadók 

véleményét, hozzáállását az adott tárgy-
gyal kapcsolatban. Jelen esetben, hogy 
megerősítse a terápia vagy a gyógyszer 
hatásosságát, valamint a gyógyulásba 
vetett hitet. Ennek forrása lehet az 
orvos vagy más hiteles 
személy(ek); maga az üzenet, 
a kimondott szó és annak 
szuggesztív jellege; illetve a 
befogadó érzelmei és ismere-
tei. A gyakorlatban jellemzően 
ezek együttese határozza meg 
a betegben kialakult hitet, bi-
zalmat és a meggyőződést. 

Az orvos személye maga is 
gyógyszer, amely elősegít-
heti vagy akár hátráltathatja 
a gyógyítást, illetve mellék-
hatásai is lehetnek. A meg-
győzést és az együttműkö-
dést segíti, ha az orvost 
szimpatikusnak, megértő-
nek, hozzáértőnek és meg-
bízhatónak tartjuk. Vizsgá-
latok azt mutatják, hogy az empati-

kusabb gyógyítókat jobb 
szakembernek is tartják 
a betegek. Így hatéko-
nyabb partneri kapcsola-
tot építenek ki velük, az-
az együttműködőbbek a 

terápia során. A bizalom elnyerése 
más tényezőkkel is szoros összefüg-
gést mutat. Központi jelentőségű a 
gyógyító hitelessége, beleértve a 
külső megjelenését, a gyógyítás kör-
nyezetét (ruházat, rendelő), a gyó-
gyító személyes tulajdonságait, így 
magabiztosságát, önbizalmát, vala-

A POZITÍV KOMMUNIKÁCIÓ SZEREPE A KORAI ÉS A MAI ORVOSLÁSBAN

 MEGGYVZÉS	
ÉS GYÓGYÍTÁS

mint a betegre irányuló figyelmét és 
természetesen orvosi szakértelmét is. 
Ezek a tulajdonságok leginkább a 
beteggel folytatott kommunikáció 
során kerülnek előtérbe. Így az or-
vos által használt kommunikációs 
„stratégiáknak” alapvető szerep jut a 
meggyőződés és a bizalom kialakí-

tásában. Az üzenet hatékonysága, 
„célba érése” nagyban függ attól, 
hogy az orvos figyelembe veszi-e és 
alkalmazkodik-e betegének vagy 
családjának kulturális és intellektuá-
lis hátteréhez, személyes elvárásai-
hoz. 

A meggyőző kommunikáció egyik 
alapvető feltétele, hogy a befogadó 
megértse, amit a beszédpartnere 
mond neki. Ezt segítheti többek kö-
zött az érthető szóhasználat, a min-
dennapi példákkal vagy képekkel, 
táblázatokkal való szemléltetés, to-
vábbá az információk logikus struk-

turálása, a fölösleges kitérők kerülé-
se, és a lényeges részek ismétlése, 
összefoglalása. A meggyőzés érzelmi 
(emocionális) és értelmi (racionális) 
összetevőkön is nyugszik. Fontos 
szerepet kap tehát az érvelés, vala-
mint a beteg terápiával kapcsolatos 
érzelmeinek megismerése egyaránt. 

A gyógyítókkal való pozi-
tív vagy negatív élménye-
ink kialakításában alapvető 
szerepet játszik a kommu-
nikáció, beleértve a verbális 
és a nem-verbális elemeit is. 
A szavak ereje elemi része a 
gyógyításnak. Az orvos és a 
beteg között kommuniká-
ció nem helyettesíthető pre-
cíz vizsgálatokkal és 
gyógyszeres kezelésekkel, 
hanem azzal együtt, azt ki-
egészítve válik, válhat iga-
zán hatékonnyá. Ennek 
fontosságára hívja fel a fi-
gyelmet Oláh Andor is, aki 
orvosként és a népi orvoslás 
hagyományainak gyűjtője-

ként szerzett tapasztalatait ötvözte 
gyógyítási tevékenysége során: „In-
tellektuális technikánk, a beteghez való 
viszonyunk revízióra szorul. Az ember-
hez elsősorban nem hideg szaktudós-
ként, hanem gyógyítóművészként kell 
közelednünk, ha eredményt akarunk el-
érni: intenzív lelki ráhatásra, kreatív ké-
pességre van szükségünk.” Gondolatai 
azt sugallják, hogy érdemes visszate-
kintenünk a népi, valamint a korai 
orvoslás alapjaihoz, amelyben a szó 
és annak ereje kiemelt szerepet ka-
pott a gyógyítás és a gyógyulás fo-
lyamatában. A pogány hagyomá-

A gyógyítás évezredek óta az emberi kultúra szerves részét képezi annak vallásos-népi hagyománya-

ival,	valamint	tudományos	jellegzetességeivel	együtt.	A	pozitív	attited	és	ezzel	szoros	összefüggés-
ben	a	meggyWzés	mindig	is	jelen	volt	a	gyógyításban.	Erre	utalnak	a	néprajzi	kutatások,	számos	nyelv	
korai orvosi emlékei, valamint a modernkori pszichológiai és nyelvészeti vizsgálatok egyaránt. Mit is 

jelent	a	meggyWzW	kommunikáció	az	orvos	(gyógyító)	és	a	beteg	viszonyában?	

K81315
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szavak, amelyek több esetben foko-
zottan hangsúlyozzák a gyógyító el-
járás pozitív kimenetelét: „fölötte 
hasznos orvosság”; „csodálatosan hasz-
nál nagy kínokban”; „felette igen jó”; 
„legnagyobb erejű orvosság”; „csodála-
tos ír”; „ennél jobb orvosság nincsen”.

A szer vagy a terápia bizonyos és ki-
próbált volta, illetve híres orvosok, fő-
urak vagy éppen a recept szerzőjének 
tapasztalata és az Istenbe vetett hit is 
előtérbe kerülhetett. Például: „Ez orvos-
ság Galenus fő és igön titkos orvossága volt”; 
„Ez orvosságot én Lencsés György megpró-
báltam, és igen hasznosnak találtatott”; „ha 
te ezt mívelendöd az Istenbe bizandol, őtet 
gyakran imádandod, használ bizonnyal, 
meglátod”. A beteg hitére, érzelmeire 
való hatás, a beteg és a gyógyító közötti 
bizalom is megjelenik ezekben a régi 
szövegekben: „Barátom, nem tréfa ez, ezt 
obszerváld bár meg. Köszvényes barátom, 
próbáld meg, nem hagysz hazugságban, eb-
ben is, hidd el bár.”

A korai írásokban számos más, illet-
ve a fentiekhez hasonló kommunika-
tív stratégia figyelhető meg, amely a 
korabeli orvosi szöveghagyomány ré-
szeként többek között a beteg pozitív 
hozzáállását kívánja elősegíteni. Mai 
kultúránkban talán furcsán hathat-
nak ezek a kifejezések, szuggesztív 
üzenetek. A múlt azonban képes rá-
irányítani a figyelmünket arra, hogy 
a gyógyítás mindig is jóval több volt 
gyógyszeres kezelésnél. 

KUNA ÁGNES

nyokban gyökerező ráolvasások, ar-
chaikus imádságok mind a kimon-
dott szó hatékonyságán, és a bennük 
való hiten alapultak. Ezek a szöve-
gek általában a betegség elűzésére, a 
gyógyulás elősegítésére irányultak: 
„Sömölcs, Sömölcs, múlj el”; „Szaladj 
árpa, learatlak!”; „Új hold, új király, 
vidd el az én nyavalyám!” 

A népi imádságokon túl a szug-
gesztív kommunikáció és a meg-
győzés a magyar nyelvű írásos orvo-
si irodalom kezdeti szakaszában, 
már a XVI-XVII. században is meg-
jelenik. Különösen gyakran fordul-
nak elő a mindennapi receptgyűjte-
ményekben, a herbáriumokban és a 
mindennapi orvosi könyvekben. 
Ezekben a szövegekben a gyógynö-
vényekre, a terápiára vonatkozó tu-
dáson túl központi jelentőségű, hogy 
a gyógyító kialakítsa, illetve meg-
őrizze a betegek pozitív hozzáállá-
sát. A meggyőző kommunikációban 
számos kommunikatív stratégia és a 
korabeli gyógyítás főbb tényezői is 
megmutatkoznak: így a népi hiedel-
mek, az antik medicina öröksége, 
valamint az egészség-betegség isteni 
eredete. Lássunk néhány beszédes 
példát arra, hogy a XVI–XVII. szá-
zadban az orvosi írások szerzői, má-
solói, interpretálói, hogyan igyekez-
nek meggyőzni a beteget – aki 
gyakran önmaga gyógyítója – a te-
rápia vagy a gyógyító szer hatásossá-
gáról. Gyakoriak az általános pozitív 

A Doktor Úrnak most van egy perce megnézni Önt, de azt nem ígérem, hogy 

beszélni is lesz ideje…

Nyelv és Élet

Guglizunk

Manapság már ritkábban kugli-
zunk, pedig az nem is volna rossz 
időtöltés. Egyre népszerűbb „sport” 
azonban a guglizás, azaz a Google 
keresőprogram nevéből „köz ne ve-
sült” google használata, hogy ismere-
teinket gyarapíthassuk. 

Ha távol lévő rokonunkat, bará-
tunkat nemcsak hallani, hanem látni 
is szeretnénk, hát szkájpolunk. És ha 
más tennivalónk akad, persze, 
ímélezünk, posztolunk, lájkolunk, 
csetelünk, és még sorolhatnám. 

Mi a közös a címbeli és a felsorolt 
igealakokban? Az, hogy a ma még 
idegennek számító szót a magyar 
nyelvtan szabályai szerint használ-
juk, azaz magyar toldalékok (kép-
zők, jelek, ragok) használatával épít-
jük be nyelvünkbe, beszédünkbe. 

Nem új dolog ez. Amióta televízi-
ónk van, tévézünk. A rádió feltűnése 
óta rádiózunk. József Attila még ezt 
írja: „számon kérhetik, mit telefonoz-
tam...” Nekünk már kedveltebb az, 
hogy telefonálunk. Újabban pedig 
többnyire mobilozunk.

Mihelyst egy új találmány, például 
járműfajta, közlekedési eszköz meg-
jelent, elődeink azonnal lecsaptak rá, 
és már vígan bővítették képzővel, 
ragozták is. Motoroztak, autóztak, 
traktoroztak, helikoptereztek stb. 

Más nyelvek is élnek ezzel a mód-
szerrel. Nem találhatunk benne sem-
mi kivetnivalót. Nyelvünk ugyanis 
így, a ragozás révén fogadja magába, 
úgyszólván honosítja a jövevényszót. 

Még csak azt sem mondhatjuk, 
hogy a honosításnak ez a módja új 
keletű jelenség. Petőfi a Deákpályám 
című ironikus versében szerepeltet 
néhányat a magyar ragozású latin 
szavakból.   „Diligenter frequentáltam 
/ iskoláim egykoron./ Secundába ponált 
mégis /Sok szamár professorom.”

Diákok százezrei memorizálták ké-
sőbb ezt a költeményt. Különöskép-
pen akkor, ha jeles kalkulussal akar-
tak maturálni.

GYÁRFÁS ENDRE

Szerkeszti: 
GRÉTSY LÁSZLÓ

ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2016/50  1583



1584   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2016/50

V
E

G
Y

–
É

R
T

É
K

E
K



ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2016/50  1585

V
E

G
Y

–
É

R
T

É
K

E
K



1586   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2016/50

Pannonhalma és Szombathely 
egyaránt szülöttének tartja Szent 
Mártont, a származás körüli vita 

több száz éve zajlik, bár napjainkra a 
legtöbb szakértő ezt a kérdést lezártnak 
tekinti. A tours-i Université François 
Rabelais Egyetem nagyszabású nem-ású nem-
zetközi konferenciát szervezett Szent 
Márton alakja: fellendülés és újjászületés a 
késő antikvitástól napjainkig címmel 
2016. október 12–15. között Tours-ban, 
a város patinás megyei önkormányzati 
székhelyén. Az előadások bemutatták a 
szent kultuszának változásait a késő an-
tik kortól a Karoling korszakon és a kö-
zépkoron át egészen napjainkig. A 
tours-i egyetem Középkori történelem 
tanszékének professzorai által szervezett 
rendezvény magas szakmai színvonalát 
az Óceániától Jeruzsálemen át Dublinig 
számos országból meghívott kutatók 
biztosították. A szervezők tudatosan 
igyekeztek megszólítani a különböző 
diszciplínák kutatóit: az előadók törté-
neti, hagiográfiai, régészeti, irodalmi, 
néprajzi és zenetörténeti szempontból 

A SZENT MÁRTON-KUTATÁS ÚJ NEMZETKÖZI  EREDMÉNYEI

LOVAGSZENTTVL	 
A MEGCSALT FÉRJEKIG

vizsgálták Szent Márton alak-
ját és kultuszának változó tar-
talmait, jelenségeit. A IV. szá-
zadi Római Birodalom számos 
tartományában megfordult 
Márton útvonala a mai Európa 
számos országát összekapcsolja: tisztele-
tének csomópontjai ennek megfelelően 
Magyarországon, Olaszországban, Né-
metországban és Franciaországban 
egyaránt találhatók. Ezért fontos a 
különböző országok kutatói közötti 
együttműködés Szent Márton kuta-
tása kapcsán.

Hagiográfia
Szent Márton tanítványa, 
Sulpicius Severus IV. század végi Szent 
Márton-életrajzában Márton egyszerre 
a keresztény hitét mélyen megélő római 
katona, püspök és aszkéta szerzetes. A 
püspök-szerzetes alakja óriási hatást 
gyakorolt a nyugati keresztény egyház-
ra. Szent Márton aszkéta, de aktív a vi-
lági életben: személyében tökéletesen 
egyesül a vita contemplativa és a vita 

activa. Az életrajzban fontos szerepe van 
a víznek, amellyel Márton gyógyított, 
tiszteletének több helyszínén van kút 
vagy forrás.

Tours-i Gergely 591-ben befejezett A 
frankok története című művének fontos 
alakja Szent Márton, akiről főként 
Sulpicius Severus életrajzára, dialógu-
saira és leveleire támaszkodva írt, 
ugyanakkor számos csodát feljegyzett, 
amelyek mind Krisztus csodáira ve-
zethetők vissza. Tours-i Gergely célja, 
hogy aktualizálja Márton alakját a hí-
vők épülésére, míg egyik barátja, 
Venantius Fortunatus eposz formájá-
ban írta meg Márton életrajzát.

Sulpicius Severus Szent Márton-élet-
rajzát követte számos későbbi mű is, így 
például a XII. századi izlandi Martinus 
saga, amelynek három fő változata ma-
radt fenn. Más szentlegendára is hatással 
volt az életrajz, többek között a IX. szá-
zad második felében keletkezett Vita 
Anskarii-ra, amelyben Rimbert érsek a 
skandináviai vikingek megtérítésén fá-
radozó Ansgar szerzetes életét írta meg.

2016-ban ünnepeljük Szent Márton tours-i püspök születésének 1700. évfor-

dulóját,	amelyrWl	világszerte	megemlékeznek.	A	hagyomány	szerint	a	szent	
316 körül született Pannónia római provincia Savaria városában. 

Szent Márton és a koldus,  

freskótöredék a XIV. századból, 

Tours, St. Gatien

Az 1886 és 1924 között épített tours-i Szent Márton-bazilika
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Szent Márton tisztelete a fríz Utrecht-
től az itáliai Luccáig jelentős volt a kö-
zépkorban. Számos templom őrizte 
ereklyéit. A legfőbb ereklye a szent tes-
tén kívül az Amiens város kapujában a 
koldussal megosztott köpenye (cappa), 
amely a Frank Királyság fontos szim-
bóluma: erre tettek esküt és a hadsereg 
előtt vitték a csatákban vagy a király 
viselte. Az ereklyék módszeres számba-
vétele és vizsgálata az utóbbi években 
kezdődött el. Gyakran maguk a közös-
ségek elfeledkeztek már a Szent Már-
ton-ereklyéjükről és a kutató hívja fel 
rá a templom figyelmét. A csonterek-
lyék anatómiai vizsgálata során a leg-
több emberi maradványnak bizonyult, 
egy viszont disznó testéből származik.

Történelem	és	mevészet
A katona Szent Márton alakja került 
előtérbe az 1870–71-es francia-porosz 
háború és az első világháború idején, 
mint „Franciaország megmentője”. A 
tours-i püspököt hívták segítségül „a 
behatolók és a barbárság visszaverésé-
re” és a „béke helyreállítására”. Az első 
világháborút lezáró 1918-as fegyver-
szünet aláírása november 11-én dél-
előtt, azaz Szent Márton napján tör-
tént, amiért Foch marshall hálatáblát 
helyeztetett el Szent Márton sírjánál a 
tours-i bazilika altemplomában.

A brit pacifista szervezetek (1913–
1939) számára is fontos volt Szent Már-
ton példája: elhagyta a római katonasá-
got és az egyház tagjává vált. Hitler ha-

Sulpicius Severus életrajza meghatáro-
zó volt Szent Márton írországi tisztele-
tében is. A viking rajtaütések és a 
skandinávok állandó jelenléte a folyó-
torkolatoknál megváltoztatta a közép-
kori Írország politikai és kulturális éle-
tét. A kontinenssel való érintkezés az 
egyházi és monasztikus kapcsolatokon 
túl kiterjedt a katonai és kereskedelmi 
életre. Szent Márton alakjában előtérbe 
került katonai mivolta.

A	kultusz	fW	színhelyei
Franciaországi tiszteletének fő színhe-
lyei: Tours, amelynek püspökévé válasz-
tották, Marmoutier, ahova 370 körül 
visszavonult remeteségbe, és Candes, 
ahol meghalt, és ahonnan holttestét a 
tours-iak ellopták. Nagy Károly mélyen 
tisztelte Szent Mártont. Az avarokat 
795-ben legyőző frank király hadjárat-
ból hazafelé tartva elzarándokolt Szent 
Márton szülővárosába, Savariába, azaz 
Szombathelyre. Öt évvel később Nagy 
Károly Tours-ban tartott országgyű-
lést, melynek idején utolsó felesége, 
Liutgarde megbetegedett és meghalt. 
Testét a székesegyház Nagy Károly-
tornya alá temették. Míg a tours-i és a 
marmoutier-i épületek szinte teljesen 
elpusztultak a francia forradalom alatt 
és után, a candes-i templom ma is áll 
XII. század végi–XIII. század eleji for-
májában.

 A marmoutier-i romok

Szent Márton sírja a tours-i bazilika altemplomábanSzent Márton álma, üvegablak, 1300 körül, Tours, St. Gatien
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hogy hagyják el a vizet, és menjenek a 
hegyekbe. Ezt a madarat a magyarul 
jégmadárnak nevezett fajjal sikerült 
azonosítani. Francia nevében szerepel 
is Márton: Martin-pêcheur d’Europe.

Észak-Olaszországban Szent Márton 
ünnepe a tél beköszöntét jelzi: a mező-
gazdasági munkák befejeztével ezen a 
napon jártak le a szerződések, és köttet-
nek újak. Márton elválasztja a nyarat a 
téltől. A szent a katonák, a szűcsök, a 
molnárok… és a felszarvazottak védő-
szentje. Feltehetően a szeptember 16-án 
ünnepelt és a házasságtörést megbocsát-
ható bűnnek tartó Szent Kornél pápa 
tisztelete mosódhatott össze Szent Már-
tonéval, s ezért tartják november 11-én a 
megcsalt férjek zajos felvonulását.

A Rajna-vidéken is korán megjelent 
Szent Márton tisztelete a középkorban. 
November 11-e nemcsak egyházi ün-
nep, hanem nagy gazdasági, jogi és 
szokásbeli szerepe van. Az ünnep elő-
estéjén a gyerekek tűzifát gyűjtöttek 
a Márton-napi tűzgyújtáshoz. A 
XIX. századtól formálisabbá váltak 
ezek a szokások. A Kölntől északra 
fekvő Kempen városában a mai napig 
évente fáklyás felvonulást tartanak 
mintegy 30 000 nézővel.

Zenetörténet
Egy interdiszciplináris program kere-
tében elkészült a francia forradalom 
idején nagyrészt elpusztult tours-i 
Szent Márton bazilika XV. század végi 
állapotának 3D-s modellje. A virtuális 
rekonstrukció azt a templomot mutat-
ja, amelyben a zeneszerző Jean de 
Ockeghem, a templom akkori kincs-

talomra jutása után egy évvel, amikor 
felerősödött egy új háború kitörésének 
veszélye, Szent Márton népszerűvé vált 
Nagy-Britanniában: a béke ideálját teste-
sítette meg a számos és erős pacifista 
szervezettel bíró országban. A londoni 
Trafalgar tér St Martin-in-the-Fields 
temploma kiemelkedően fontos az an-
gol pacifizmus számára: itt tartják össze-
jöveteleiket az első világháború óta. A 
londoni Szent Pál székesegyház egyik 
kanonokja, Dick Sheppard szervezete, a 
Peace Plege Union számára különösen 
fontos Márton alakja.

Szent Márton köpenymegosztásának 
XI–XIII. századi francia ábrázolásai je-
lentős ikonográfiai változáson mentek 
át: a XII. században gyalogosan, a kol-
dussal egy szinten álló Márton a XIII–
XIV. századi ábrázolásokon lóra ül, és 
lovagszentként jelenik meg.

Victor Schnetz – Napóleon udvari fes-
tőjének, Jacques-Louis Davidnak a ta-
nítványa – állami megrendelésre készí-
tette Szent Márton köpenymegosztását 
ábrázoló festményét. Az 1824-ben a 
tours-i püspökséget alapító Szent 
Gatianusnak szentelt székesegyházban 
felállított kép neoklasszicista kompozíci-
ója David, az alakok fiziognómiája 
Ingres művészetének hatását mutatja. 
Az Amiens kapujában álló koldus 
Schnetz festményén rőzsét cipel a hátán, 
ezzel a művész némileg eltért a bevett 
ikonográfiától.

Megcsalt férjek menete
Szent Márton legendája elbeszéli, 
hogy egyszer ráparancsolt a folyón 
halakkal táplálkozó búvármadarakra, 

tárnoka jelentős zenei és liturgikus 
újításokat vezetett be. Az építészeti 
modellezés főként XVIII. századi áb-
rázolásokat tudott alapul venni. A 
megmaradt építészeti elemeket (Óra-
torony és Nagy Károly torony) foto-
grammetriának és 3D-s szken-
nelésnek vetették alá, melynek ered-
ményeit ugyancsak beépítették a mo-
dellbe. Hasznosították továbbá a 
szöveges forrásokat, mint például a 
zarándok útikönyvek és leírások, 
amelyek fontos információkat tartal-
maznak az épület egészén túl a be-
rendezésre, a dekorációra, a liturgiára 
és a zenére vonatkozóan. Mindezek 
fontosak, hogy valamelyest elképzel-
hessük, milyen lehetett az a tér, 
amelyben Jean de Ockeghem miséi és 
motettái megszólaltak.

Magyarországi eredmények
Szombathely városa és a Pannonhalmi 
(egykor Szent Márton-hegyi) Bencés 
Főapátság – a magyarországi Szent 
Márton-tisztelet két legfőbb központja 
– számos tudományos eredményt is 
hozó tervet valósított meg az elmúlt 
években. A készülődés a Szombathelyi 
Képtárban megrendezett Szent Márton 
kultuszának közép-európai emlékei című 
művészettörténeti kiállítással kezdő-
dött 2008–2009-ben. Idén kettős szín-
helyen – Pannonhalmán és Szombat-
helyen – nyílt meg a Szent Márton és 
Pannonia című, az egykori Pannónia 
római provincia területéről származó 
kincseket bemutató régészeti kiállítás. 
Jelentős fejlesztés valósult meg Szom-
bathelyen: a Szent Márton templom ré-
gészeti feltárással egybekötött és idén 
befejeződött restaurálása, valamint a 
Szent Márton Látogatóközpont kiala-
kítása. A magyarországi tudományos 
kutatóközösség évek óta készült Szent 
Márton születésének kerek évforduló-
jára. Ennek főbb rendezvényei a 2015 
áprilisában Szombathelyen rendezett 
Via Sancti Martini: Szent Márton útjai 
térben és időben című, és a 2016 áprilisá-
ban Budapesten és Pannonhalmán tar-
tott Martinus pauper et dives – Szent 
Márton öröksége című konferencia. 
Ezek eredményei tanulmánykötet for-
mában októberben megjelentek más, 
Szent Mártonhoz kapcsolódó kiadvá-
nyokkal együtt, mint például a Barokk 
prédikációk és népénekek Szent Márton 
püspökről című forráskiadvány.

TÜSKÉS ANNA

A candes-i Szent Márton-templom (TÜSKÉS ANNA FELVÉTELEI)
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TÁRGYAK – TÖRTÉNETTEL

A 
Magyar Természettudományi Múzeumban 2016 decemberében – né-
miképp rendhagyó módon – egy bár kézzelfogható, de mégsem „való-
di” tárgy a hónap tárgya. A Szent Korona szokatlan kivitel_, részleges, 

de méreth_, színtelen-fehér másolatán csak a drágakövek színes foltjai vonz-
zák magukra a szemlélQ fi gyelmét. A vitrin ugyanis a koronát díszítQ ásványok-
ról szól, pontosabban fogalmazva azokról a drágakövekrQl, melyeket szinte 
háttérbe szorít a sárgán csillogó arany és a színes zománcképek látványa. 

A témaválasztás indoka, hogy egy évszázada, 1916. december 30-án koro-
názták meg IV. Károlyt, az utolsó magyar királyt Budapesten, a Budavári 
Nagyboldogasszony- (közkelet_ nevén Mátyás-) templomban. Legbecsesebb 
történelmi ereklyénket több mint négyszáz kisebb-nagyobb igazgyöngy és 
drágakQ díszíti. Méretük és megjelenésük a korona régiségét mutatja. A kö-

zépkorban ugyanis az ékkövek nagysága volt a legfontosabb, színük 
tisztaságára nem ügyeltek annyira, és az 1300-as évekig lapokat 

sem csiszoltak rájuk. A korona drágaköveit is – egy 
pótlást kivéve – csak legömbölyítették. E köveket 
egykor nemcsak díszítQelemek gyanánt, hanem má-

gikus erQ és különbözQ jelképek hordozóiként helyez-
ték a koronára. A drágakQ-szimbolika az esztergomi érsek 

által a korona felhelyezésekor mondott áldás szövegé-
ben is felt_nik: „Mindenkor üdvös 

uralkodónak mutatkozzál, 
hogy a gyQzedelmes 

bajvívók közt, az erények drágaköveivel felékesítve és az örökké való boldog-
ságnak jutalmával megkoronázva ... minden vég nélkül tündökölhess.”

Révay Péter koronaQrnek (1568–1622) a Szent Koronáról írt m_vében 
számos példát találunk a korona drágaköveinek szimbolikus értelmezésére. 
Ezek az egymondatos példázatok a drágakövekhez kapcsolódó régi hiedel-
mekbQl kiindulva sorolják föl az uralkodó különbözQ kötelezettségeit: „Ahogy 
a zafír a skorpió marását elhárítja, ilyenformán a király köteles a romlás min-
den b_ne ellen vitézül harcolni, nehogy akár maga, akár a királyság a rossz 
példa által megrontassék.” 

„Amiként a rubin a sötétségben látszólag szikrákat szór, így a háborús 
idQkben és a balsors közepette a király a vitézség és férfi asság fényes bi-
zonyságát mutatja.”

„Valamint a smaragd, melyet, mint mondják, minden drágakQ közt a leg-
gyönyör_ségesebb szemlélni, felüdíti a szemeket, és elhárítja a szemérmet-
lenséget, úgy a legmagasabb méltóságban mindenki szeme elQtt lévQ király-
nak óvakodnia kell attól, hogy az égi vagy földi törvények, avagy a tiszta er-
kölcs ellen b_nt kövessen el, ami az Qt szemlélQ embereket megbotránkoz-
tatná, ellenben mindenki számára kedves és példás legyen.”

„Miként a hiacint a mennykQcsapástól megoltalmaz, és a szép idQjárástól 
a dögletes levegQt távol tartja, a király ébersége és serénysége szükséges, 
hogy alattvalói az Q oltalmában a fenyegetQ veszedelmektQl, szerencsétlen-
ségektQl és mindenféle ártalomtól megvédelmezve nyugodhassanak.”

Mai tudásunk szerint a felsorolt drágakövek közül a Szent Koronán valójá-
ban csak a zafír található meg. A Révay által – színük alapján – rubinnak, 
smaragdnak, illetve hiacintnak hitt kQ valószín_leg almandin, zöld üveg, illet-
ve ametiszt.

A korona mindegyik részét – felülrQl lefele haladva a keresztpántokat, az 
oromdíszeket, az abroncsot és a függQket – drágakövek díszítik. Ezeket – el-
lentétben az összes történelmi  koronával – sajátos módon még sohasem 
vetették alá tudományos vizsgálatnak. Így a vitrinben és e cikkben a drága-
kövekrQl közöltek leginkább Krenner József és Koch Sándor mineralógusok 
1880-ban, illetve 1938-ban végzett szemrevételezéses azonosításain ala-
pulnak. (Koch feljegyezte, hogy nem is érinthette meg a koronát.)

A keresztpántokon a zománcképeket váltakozva keretezi 72 kisebb igaz-
gyöngy és csepp alakúra csiszolt 64 piros almandingránát. Az oromdíszek 
(párta) csúcsain lévQ csapokon hét, felváltva ibolyáspiros és kékes szín_ 
drágakQ (ametiszt és zafír), illetve kétoldalt és hátul egy-egy igazgyöngy ül. 
Az abroncs két szélével párhuzamosan aranydrótra f_zött kisebb igazgyön-
gyök sora fut, eredetileg összesen 312 lehetett belQlük. Hátul, a pártázatlan 
részeken, kilenc-kilenc igazgyöngy ül kis csapokon.

Az abroncs apostolképei közt karmos szekrényfoglalatokban díszlik a koro-
na nyolc legnagyobb köve. Köztük a kék zafírok uralkodnak, a homlokrészén 
lévQ nagy drágakövön kívül kétoldalt középen is van egy-egy.  Az 1608-ban 
– egy megrepedt kQ helyére – befoglalt negyedik, hátsó zafír a korona egyet-
len lapra csiszolt (fazettált) ékköve. Kétoldalt elöl egy-egy vörösbarna 
almandin van. A kétoldalt hátul lévQ egy-egy zöld követ üvegbQl csiszolták.

A kilenc függQn egyenként három, lóhere alakban elrendezett kQ van. Ezek 
többnyire piros almandinok, de öt ibolyás ametiszt és egy kékeszöld türkiz (!) 
is van köztük. Ez a tarkaság talán a korona hányattatásainak következmé-
nye. A viszontagságokat a drágakövek is megszenvedték, feljegyzések van-
nak törésekrQl, pótlásokról, de ezeket itt nincs módunk részletezni.

PAPP GÁBOR

A SZENT KORONA DRÁGAKÖVEI

A Szent Korona eredeti drágakövei 

nem lapokra csiszoltak, hanem 

gömbölyítettek (kabosonra csiszoltak), 

miként a késQ középkort megelQzQ 
valamennyi európai ötvösmunkán

(FOTÓ: SZELÉNYI KÁROLY. WWW.

MAGYARKEPEK.HU)
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

A porszívó hovatovább kerté-
szeti, környezet-, eseten-

ként önvédelmi eszköz is. Az 
idei őszön én is találkoztam né-
pes harlekinkatica csoportok-
kal. Megértem beküldőnket, 
hogy csak kitelepítette, de nem 
pusztította el őket. Etikai oldala 
is van a dolognak, továbbá nagy 
felelősség belenyúlni a termé-
szet folyamataiba. Egykori be-
telepítésük sem látszik ma már 
szerencsés akciónak. 
Az év utolsó előtti tárlatát az 

[érdekességek] dossziéból válo-
gattam, még a késői ősz jegyé-
ben. A címek (mellékcímek) 
utalnak az összetartozásokra, a 
képi-tartalmi rokonságokra. A 
kuriozitás, kedvesség, humor 
mellett vegyük észre a megfo-
galmazások, hátterek helyen-
kénti művészi szépségét. Vizuá-
lis kommunikációnk egyre vá-
lasztékosabb. H. J.      

1

2
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Az ÉT-galériában bárki kiállíthatja fel-
vételét, megosztva él ményét olva-
sótársaival. Kérjük, hogy a digitális 
képet tif vagy jpg formátumban 300 dpi
felbontással küldje el az et-galeria@
eletestudomany.hu címre. A tárgyrovatba 
írja: ét-galéria, és a kísérRlevélben mondja 
el, amit a felvétel körülményeirRl és a témáról 
tud. A beküldR jutalma a „kiállításban” meg-
nyilvánuló elismerés. 

A „hónap képe” 5000 Ft különdíjat kap.

SZABÁLYOK

1. Birikiné Nyéki Andrea (Tarnaörs, 

birikineandi@gmail.com) – Odúlakók – 

ParádfürdQrQl az Ilona-vízesés felé sétálva 
találkoztunk a fatuskó üregében szépen 

fejlQdQ gombacsaláddal 

2. Miksz Éva (agnesevamiksz@gmail.com) – 
Katica invázió – Megölni nem akartam Qket 
ezért porszívóval vettem fel a harcot velük. 
Porzsák nélkülivel vittem ki mindet a házból 

3. Papp András (Szeged, pand@digikabel.hu) 
– Kukucs – Nézd csak, honnan bújunk elQ, az 
erdei kerítés rúdjába bevésett mélyedésbQl

4. Dr. Körtvélyesi Andor 
(kortvelyesiandor@gmail.com) – Pompon – 

Csak egy zuzmó, de szokatlan helyen, 
egy galagonyaág végén

5. Horváth Miklós (Butyka, 
hmika@vilaglex.hu ) – CsQlakók 

6. Dobay Orsolya (Budapest, 
dobay.orsolya@med.semmelweis-univ.hu) 

– Plüsspapucsok

4

5

6
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LogIQs

www.mensa.hu

Az	elWzW	számunkban	megjelent	fejtörWk	
megoldásai

1.	fejtörW – Romhányi Dóra feladványa

Megoldás:  MARS és VÉNUSZ 

(A nevek intarziaként vannak elrejtve a szövegben: 
haMAR Sikert; nem VÉN, USZodába.)

2.	fejtörW –  Schramkó Irén feladványa

Megoldás: 29

(A prímszámok vannak csigavonalban felírva 
a középsQ 2-essel kezdve.)

3.	fejtörW – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: B

FejtörW	rovatunk	feladványai	Olvasóink	általános	
feladatmegoldó	 képességét	 teszik	 próbára.	 A	
kérdések	tetszWleges	sorrendben	oldhatók	meg,	
nem	épülnek	egymásra,	mindegyik	más	és	más	
készség	 fejlesztésére	 vagy	 tesztelésére	 alkal-
mas.	A	helyes	megoldásokat	jövW	heti	számunk-
ban	 közöljük.	 Jó	 töprengést,	 briliáns	 ötleteket,	

eredményes	gondolkodást	kívánunk!

3.	fejtörW – Csík Csaba feladványa

1.	fejtörW – Romhányi Dóra feladványa

2.	fejtörW – Károlyi Zsuzsa feladványa

A mitikus hQs lemászott egy barlangba. 
A csarnokból, ahol áll mind a nyolc égtáj felé vezet ki folyosó, ám tudja, 

hogy csak az egyik irány lehet helyes. 
Jóakarói elQre fi gyelmeztették, hogy kizárólag a jó irányhoz tartozik igaz felirat. 

Merre induljon?

Melyik szám illik a kérdQjel helyére?

Melyik két gyufát kell áthelyezni ahhoz, hogy igaz legyen 
az egyenlQség?
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InformációkerülWk

A pszichológus kutatók legtöbbször igénybe vett kísérleti ala-
nyai a világon mindenütt az egyetemisták – könnyen elérhe-
tők, és még fizetni sem igen kell nekik a részvételért, mivel a 
kísérletekben való közreműködés általában a tanulmányi kö-
telességeik közé tartozik. Így azok az amerikai egyetemisták, 
akiket arra kértek, hogy egymás után két kísérletben is ve-
gyenek részt, egyáltalán nem lepődtek meg ezen. A diákok-
nak azt mondták, két egymástól független kísérletben szá-
mítanak rájuk, az egyik egy lélektani vizsgálat lesz a pszi-
chológia tanszéken, közvetlenül utána pedig egy egészség-
ügyi felmérésre várják őket az egyetemi kórházban.

Az összesen 93 diáknak először különféle kérdőíveket kel-
lett kitöltenie, majd mindenki részt vett egy számítógépes 
játékban is, melynek során egy virtuális labdát kellett egy-
másnak dobálniuk két másik játékossal. A labdadobálás 
résztvevői nem látták egymást, mindenkit csak egy kis fi-
gura jelképezett a képernyőn. Akihez a labda megérke-
zett, úgy tudta azt tovább dobni, hogy rákattintott egy 
másik játékost szimbolizáló figurára. A résztvevőknek 
nagyjából a fele azt tapasztalta, hogy a másik két játékos 
eléggé csúnyán kiközösíti őt: 80 százalékban csak egy-
másnak dobálták a labdát, és csak 20 százalékban passzol-
tak neki. A többi résztvevő viszont bárki mással egyenlő 
arányban kapta a labdát mindkét másik játékostól.

Ezután a diákokat átkalauzolták a kórházépületbe, és 
elmondták nekik, hogy egy újonnan felfedezett, TAA 
nevű anyagcserezavarral kapcsolatban végeznek felmé-
rést. Ez a betegség az emberek húsz százalékát érinti, és 
fáradékonyságot, az immunrendszer gyengülését, fizi-
kai leépülést okoz, sőt akár korai halálhoz is vezethet. A 
diákoknak ezután válaszolniuk kellett egy sor kérdésre 
az egészségi állapotukkal kapcsolatban. Végül a vizsgá-
lat vezetője azt mondta, a számítógép meg tudja hatá-
rozni, az adott személy esetében mekkora a TAA kiala-
kulásának kockázata, és mindenkit megkérdeztek, 
akarja-e tudni, hogy ő személy szerint veszélyben van-e. 
A válaszokat begyűjtötték, a kísérlet véget ért. Azaz 
csak majdnem – a kísérletvezető megkérdezte a diáko-
kat, rájöttek-e, hogy a két kísérlet összetartozott, a lab-
dadobálós játékban a másik két játékos nem valódi em-
ber volt, hanem számítógépes program, és TAA nevű 
anyagcserezavar egyáltalán nem is létezik? Kiderült, 
hogy a diákoknak minderről fogalmuk sem volt.

Márpedig a két kísérlet, pontosabban a kísérlet két fele 
összefüggést jelzett: akiket a labdadobálás során kiközö-
sítettek, az egészségügyi felméréskor 39,1%-ban nyilat-
koztak úgy, hogy nem akarják tudni, fenyegeti-e őket a 

betegség, míg azoknak, akiket a játékban egyenlő fél-
ként kezeltek, csak 19,1%-a utasította el az információt.

Ha belegondolunk, ez nem meglepő. A kiközösített em-
berek, pontosabban azok, akik úgy érzik, nincsenek megfe-
lelő társas kapcsolataik, védekezésbe vonulnak. Ennek része, 
hogy menekülnek a rossz hírek elől, mert nincs senkijük, 
akivel megbeszélhetnék ügyeiket, aki segíthetne feldolgozni 
az őket ért stresszt. Ezért az elmagányosodott emberek ne-
hezebben szánják rá magukat, hogy elmenjenek orvoshoz 
vagy szűrővizsgálatokra.

A fenti kísérletet végző két pszichológus, Jennifer L. Howell 
és James A. Shepperd azonban egy másik kísérletben azt is bi-
zonyította, hogy van ellenszer az információkerülésre: az 
önbecsülés erősítése. Akik felidézték életüknek egy olyan 
epizódját, amikor valóban elismerésre méltó módon visel-
kedtek, azoknál csökkent az információkerülés mértéke. 
Azonban a legjobb mégis csak az, ha van az ember közelé-
ben néhány szeretetteljes, érdeklődő barát, családtag – és je-
lenlétük nemcsak az információkerülés ellen hatásos.

MANNHARDT ANDRÁS

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Figyelem (SZ^CS ÉDUA RAJZA)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Melegben vegetáriánus 
lesz az ebihal

A klímaváltozás jelenleg a legna-
gyobb fenyegetést jelenti a 

biodiverzitást illetően. A hőmérséklet-
emelkedés leginkább a kétéltűeket 
érinti súlyosan. Egy kutatócsoport azt 
tanulmányozta, hogyan befolyásolják a 
hőhullámok három, az Ibériai-félszi-
geten élő békafaj étrendjét.  A kutatás-
ban résztvevő fajok: zöld levelibéka 
(Hyla arborea), mediterrán levelibéka 
(Hyla meridionalis), ibériai korongnyel-
vű béka (Discoglossus galganoi).

A globális felmelegedés nem csak ál-
talános hőmérséklet-emelkedést jelent, 
de azt is, hogy a szélsőséges időjárási 
jelenségek, például áradás, hőhullám, 
aszály gyakorisága és intenzitása nő. 
Ezek a környezeti változások kihívást 
jelentenek sok élőlény számára, így a 
kétéltűek számára is. Nekik a szoká-
saikat, fiziológiájukat és életvezetési 
stratégiájukat is meg kell változtatniuk 
ahhoz, hogy túléljék a klímaváltozást.

A University of Lisbon (Portugália) 
és az Uppsala University (Svédország) 

egészséges légúti szövetekből izoláltak 
és tenyésztettek, nagyszámú szagmo-
lekulát alkalmaztak, és azt találták, 
hogy ezek közül kettő aktivizálta 
az izom sejteket. Mivel azt már jól 
tudjuk, melyik illatanyag melyik re-
ceptort aktiválja, Kalbe és csoportja 
szövetbiopsziákat tesztelt, két adott 
receptort, az OR1D2 és OR2AG1 
receptorokat, keresve. Mindkettőt a 

A	tüdWnk	a	második	orrunk

Azt gondoltuk, a szaglóreceptorok 
dolga az, hogy illatokat érzékeljenek, 

és kizárólag az orrban helyezkednek el. 
A Frontiers in Physiology folyóiratban 
publikált új kutatás azonban két 
szaglóreceptort talált az emberi tüdő szö-
vetében. Amikor a Ruhr-University 
Bochum (Németország) kutatói aktivál-
ták ezt a két receptort, azt találták, hogy 
ezek szabályozzák a légutak simaizom- 
szövet-sejtjeinek összehúzódását.

A simaizmok összehúzódása meg-
változtatja a légutak méretét, ezért 
valószínű, hogy ez a kutatás új utakat 
nyit az olyan krónikus légzési rendel-
lenességek, mint asztma, emfizéma 
(tüdőtágulat) és bronchitis (hörghurut), 
gyógyításában, melyek során a légutak 
összeszűkülnek.

Korábban senki nem gyanította, hogy 
a szaglóreceptorok ott is jelen lehetnek 
a légutakban, ahol azok már elhagyták 
az orrüreget. Ám Benjamin Kalbe és 
kollégái a humán simaizomsejtekkel 
végzett vizsgálatok alapján, melye-
ket kimetszett tumorokat körbevevő 

hörgőkben találták meg, azokban a ré-
szekben, amelyek a légcsőből a tüdőbe 
ágaznak le.

Kalbe és munkatársai ezután meg-
határozták, hogyan hatott az izolált 
simaizomsejtekre a receptorok illat-
anyagokkal való aktiválása. Először 
megfigyelték, melyik biokémiai útvo-
nal kapcsol be. Itt nem érte őket meg-
lepetés, amit láttak, az egybecsengett 
azzal, ami az orrban található szagér-
zékelő sejtek esetében történik, amikor 
aktivizálják a receptorokat – a két kü-
lönböző receptor azonosan viselkedett.

Ezután következett a kulcsfontosságú 
kísérlet. A simaizomsejtek elsődleges 
funkciója az, hogy összehúzódjanak 
és ellazuljanak. Mégis nehéz kide-
ríteni, egy gyógyszer hogyan fogja 
befolyásolni ezt a folyamatot. „Nem 
tudtunk jósolni az összehúzhatóságot il-
letően. A kísérlet elején nem vártuk, hogy 
a szaglóreceptoroknak teljesen különböző 
hatásuk lesz” – mondta Kalbe. Mégis 
ez történt. Az OR1D2 aktiválásának 
hatására az izomsejtek összehúzódtak, 
míg az OR2AG1 való aktiválásának 
hatására nem húzódtak össze.

munkatársai a fent említett három, 
Ibériai-félszigeten található békafaj 
viselkedését tanulmányozták, hogy 
kiderítsék, a hőhullámok hogyan be-
folyásolják azt, milyen táplálékot vá-
lasztanak az állatok.

Germán Orizaola, az Ecology folyó-
iratban megjelent tanulmány társszer-
zője, a svédországi egyetem kutatója 
elmondta: „A rengeteg kihívás között, 
amit a klímaváltozás az ökoszisztémára ró, 
a kutatókat az utóbbi években erősen fog-
lalkoztatja az, hogyan változtatja ez meg 
az élő szervezetek táplálékválasztását.”

A kétéltűek rendkívül érzékenyek a 
klímaváltozásra a bőrük áteresztőké-
pessége, és összetett életciklusuk miatt, 
mely lárvakorban vízi, majd fiatal- és 
felnőttkorban szárazföldi életmódot 
követel. „Már jelenleg is élesen hanyatlik 
a populációjuk, és globális szinten kiha-
lás fenyegeti őket, így számos kutatás és 
megőrzési törekvés fókuszába kerültek az 
elmúlt évtizedekben” – magyarázták a 
kutatók.

A kutatócsoport laboratóriumi kísér-
letet végzett, melynek során a három 
békafaj lárváit különböző hőhullá-

moknak tették ki, melyek hosszban 
és intenzitásban változtak azzal, hogy 
növelték a víz hőmérsékletét, ahol a 
lárvák növekedtek. „Három különböző 
körülményt állítottunk fel a lárvák számá-
ra: kizárólag zöldség alapú étrend, kizáró-
lag állati eredetű étrend és vegyes étrend. A 
harmadik variáció lehetővé tette, hogy érté-
keljük, vajon az étrendjüket alacsonyabb 
vagy magasabb zöldségtartalom felé módo-
sították-e” – tette hozzá Orizaola.

Vizsgálták azt is, mi az összefüggés 
a vegyes étrenden élő lárva szövetében 
található különböző szén- és nitrogén- 
izotópok között, és összehasonlították 
ezt a kizárólag zöldség alapú étrenden, 
és a kizárólag állati eredetű étrenden 
élőkkel. Ez lehetővé tette, hogy re-

Zöld levelibéka ebihala és átalakulása
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Intakt légutakra kivetítve ez az ered-
mény azt sugallja, hogy az OR1D2 
aktiválása beszűkíti a légutakat, míg az 
OR2AG1 stimulálása segíthet abban, 
hogy a légutak patológiás inger hatására 
történő összezáródását megelőzzék.

Kalbe azt gyanítja, nehéz lesz kibogoz-
ni, vajon a receptorok ingerlése miért jár 
különböző végeredménnyel a simaizom 
összehúzódást illetően. Ám lelkes a le-
hetséges terápiás alkalmazás víziójától. A 
receptorok terápiás lehetőségének kuta-
tása érdekében a továbbiakban krónikus 
légúti betegségekben szenvedő embe-
rektől vett szöveteket fognak vizsgálni, 
és összehasonlítani egészséges szövetek-
kel, hogy választ kapjanak arra, vajon a 
receptorok száma vagy funkciója meg-
változott-e a beteg állapotban.

Egy másik rejtély, hogy vajon nor-
mál esetben mi indítja el a légutak 
szaglóreceptorainak aktivitását – vajon 
a belélegzett levegővel érkező moleku-
lákra reagálnak-e, vagy a test maga állít 
elő jelzőmolekulákat, melyek ezeken a 
receptorokon keresztül irányítják a si-
maizmokat.

(Frontiers)

Üzemanyag	a	csatornából

Egy sci-fibe illő találmánynak kö-
szönhetően az Amerikai Egyesült 

Államok szennyvíztelepei a jövőben 
nyersolajat fognak előállítani. A Pacific 
Northwest National Laboratory mun-
katársai által kidolgozott hidrotermális 
cseppfolyósítás technológiája azokat a 
geológiai körülményeket utánozza, 
melyek a Földön fennálltak, amikor 
nyersolaj képződött. Magas nyomás és 
magas hőmérséklet segítségével percek 
alatt érik el azt, ami a természetben év-
milliók alatt ment végbe. Az eljárás 
végterméke ahhoz hasonlít, melyet a 
föld mélyéről hoznak fel, kis mennyi-
ségű vízzel és oxigénnel keveredve. Ezt 
a nyers terméket aztán a bevett, eljárá-
sokkal lehet finomítani.

Az Amerikai Egyesült Államokban 
a szennyvíztisztító telepek több mint 
1 millió köbméter szennyvizet tisztíta-
nak meg évente. Ez a mennyiség ele-
gendő lenne évente körülbelül 30 mil-
lió hordó olaj előállításához. A PNNL 
becslése szerint egy ember a szennyvi-
ze által körülbelül 10 liter nyers üzem-
anyagot termelhetne évente.

A szennyvizet, pontosabban az üle-
pített iszapot régóta haszontalannak 
tartják a bioüzemanyag-előállítás 
szempontjából, mert túl nedves, és a 
legtöbb jelenlegi termális technoló-
gia száraz alapanyaggal dolgozik. A 
PNNL munkatársai azonban olyan 
eljárást dolgoztak ki, melyhez nem 
szükséges az iszapot kiszárítani. A hid-
rotermális cseppfolyósítás segítségével 
másféle nedves szervesalapanyagból is 
nyerhető üzemanyag, például mező-
gazdasági melléktermékből.

A hidrotermális cseppfolyósítás alkal-
mazásával az olyan organikus anyagok, 
mint az emberi ürülék, egyszerűbb 
kémiai összetevőkre bonthatók. Az 
anyagot körülbelül 206 bar nyomással 
préselik. A lepréselt iszap ezután egy 
reaktorrendszerbe kerül, ahol körül-
belül 350 Celsius-fok melegnek teszik 
ki. A nyomás és a hő az ülepített iszap 
sejtjeit arra készteti, hogy különböző 
töredékekre bomoljanak – nyersolaj és 
egy vízszerű folyadék keletkezik.

„Rengeteg szén található a városi szenny-
víz iszapjában, és zsírokat is tartalmaz. A 
zsírok vagy lipidek, úgy tűnik, biztosítják, 
hogy a szennyvízben található más anya-
gok, például vécépapír, átalakuljanak, 
biztosítják az iszap mozgását a reaktoron 
keresztül, és lehetővé teszik, hogy nagyon 
magas minőségű nyersolaj alakuljon ki, 

amely, finomítás után, benzinné, gázolaj-
já és repülőgép-üzemanyaggá alakítható” 
– mondta Corinne Drennan,  a PNNL 
bioenergia technológiákkal foglalkozó 
kutatója.

Azonkívül, hogy hasznos üzem-
anyag nyerhető segítségével, a hid-
rotermális cseppfolyósítással a helyi 
önkormányzatok költséget is takarít-
hatnak meg, hiszen nem kell a szenny-
vízből visszamaradt iszapot kezelniük, 
szállítaniuk és tárolniuk. „Az eljárásban 
az a legnagyszerűbb, hogy mennyire egy-
szerű. A reaktor szó szerint egy forró, nyo-
más alá helyezett cső. Az elmúlt hat évben 
a hidrotermális cseppfolyósítás kutatására 
helyeztük a hangsúlyt, hogy folytonos és 
nagy léptékben alkalmazható eljárást dol-
gozzunk ki, melynek során nedves mellék-
termékek, mint az iszap is, használhatók” 
– mondta Drennan.

Az eljárást egy független szakér-
tő, a  Water Environment & Reuse 
Foundation is értékelte. Az alapít-
vány szerint a hidrotermális csepp-
folyósítás kitűnő bontótechnológia, 
és megvan benne a lehetőség arra, 
hogy a szennyvízből maradt szilárd 
anyagokat kezelje. Az eljárás haté-
kony a szén átalakításában: az elsőd-
leges iszapban található szén 60 szá-
zalékát nyersolajjá alakítja.

A PNNL átadta az eljárás licencét a 
Genifuel Corporation cégnek, amely 
együttműködésben egy másik cég-
gel (Metro Vancouver) és 23 helyi 
önkormányzattal, egy bemuta-
tó üzemet szándékozik építeni. A 
terveket 2017-ben szándékoznak 
befejezni, majd 2018-ban a gépezet 
gyártása következik. „Ha ez az új tech-
nológia sikeres lesz, akkor a Metro Van-
couver szennyvízfeldolgozása eléri a zéró 
követelményeket: hálózati energia, szag és 
visszamaradt anyag nélkül fog dolgozni” 
– mondta Darrell Mussatto, a  Metro 
Vancouver egyik vezető szakembere.
(Pacific Northwest National Laboratory)

konstruálják, milyen étrenden élnek a 
lárvák, amikor változatos lehetőségek 
kínálkoznak számukra. „Eredményeink 
először is azt sugallják, hogy a különböző 
fajok lárváinak étrendje azokhoz a körül-
ményekhez igazodik, melyek közepette 
szaporodnak. Az ibériai korongnyelvű 
békának, melynek szaporodásakor az idő-
járás hideg, állati eredetű az étrendje, míg a 
mediterrán levelibékának, amely az év leg-
forróbb szakaszában szaporodik, növényi 
az étrendje” – mondták a tanulmány 
szerzői.

A legfontosabb eredmény, hogy kide-
rült, a lárvák étkezési szokásai nagyon 
rugalmasak. Mindhárom faj növelte 
az elfogyasztott zöldségek arányát a 
meleghullámok alatt. Elemezték ezek-
nek a lárváknak a túlélését, növekedé-
sét és fejlődését, és azt találták, hogy 
forró hőmérsékleti körülmények kö-
zött a húsevő étrend előnyei csökken-
tek, a zöldség étrend előnyei nőttek. 
„Ez a jelenség általános lehet sok faj ese-
tében, melyek kontinentális, vízi környe-
zetben élnek. Így tehát a meleghullámok 
növekvő gyakorisága és intenzitása, melyet 
a klímaváltozási modellek előrejeleznek, 
figyelemreméltó változásokat fog okozni 
az említett környezetben” – összegezte 
Orizaola.

(Plataforma SINC)

Kiszárított ülepített iszap 
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A	madarak	másképp	látják	
a	világot...

A kiskacsák életük első óráiban a 
bevésődésnek (imprinting) neve-

zett folyamat során vizuális kulcsok 
alapján tanulják meg anyjukat felis-
merni.

Az Oxfordi Egyetem kutatói 
nemrégiben végzett vizsgálatuk 
során kiderítették, hogy a madarak 
esetében a vizuális ingerek feldol-
gozása másképpen történik, mint 
az emlősök esetében. A kutatók 
egyik szemükön lefedett kiskacsá-
kat imprintáltak piros vagy kék ka-
csamodellre. Néhány órával később 

a kiskacsáknak választani-
uk kellett. Kiderült, hogy 
ha a kicsiknek a teszt során 
az a szeme volt fedetlen, 
amelyik az imprintálás alatt 
is, gond nélkül felismerték 
az anyamodellt, de nem re-
agáltak rá, ha a teszt során 
csak az eredetileg lefedett, 
azaz naiv szemet használ-
hatták. Az emlősöknél a két 
félteke a corpus callosumnak 
nevezett szerkezet révén 
kapcsolatban van, közöttük 
gyors információátadás tör-
ténik. Madaraknál és egyéb 
gerinceseknél ez a struktú-
ra hiányzik, így a két szemből jövő 
információ két külön memórianyo-
mot eredményez. Úgy tűnik, az ol-
dalsó állású szemekkel rendelkező 
kacsaagy csak az adott oldali szem-

mel látott képre emlékszik, vagyis 
agyában nem áll rendelkezésre az 
emlősöknél megszokott integrált 
képi világ.

BILKÓ ÁGNES

ÉT-ETOLÓGIA

SzénerWmestop	 
–	kínai	módra

K ínai vezetők leállították 30 nagy, 
széntüzelésű erőmű már elkez-

dett építését. Az erőművek együttes 
kapacitása 17 gigawattot tett volna 
ki, ami az Egyesült Királyság egész 
szén flottájánál is nagyobb teljesít-
mény.

Ez a példátlan lépés is azt mutatja, 
mennyire komolyan veszik a kí-
nai hatóságok az ország 
szénfelhasználáson alapuló 
termelésének korlátozását. 
Ami ennél is fontosabb, 
hogy az említett 30 erő-
műn felül további erőmű-
vek építését is korlátozzák.

Az irányelv drámaian 
csökkenti azoknak a ter-
veknek a számát, melyek a 
szénkitermelésen alapulva 
egy hosszú szállítási háló-
zatot hoztak volna létre 
Kína nyugati részétől egé-
szen a tengerpartig.

További 30 nagy szén-
tüzelésű erőműtervezet – 
melyek szállítási hálózata 
szintén építés alatt állt – leállítása 
is megtörtént. Tízből kilenc erőmű 
már építés alatt állt, melyek most 
a kiépített szállítási hálózat nélkül 
nem tudnak bekapcsolódni a lánc-
ba. Egészen idáig a kínai kormány 
elkerülte a már leszerződött és fi-
nanszírozott projektekbe való be-

avatkozást. A leállítások minden 
bizonnyal költségesek lesznek, ke-
reskedelmi veszteséget és vitát von-
nak majd maguk után, viszont a 
pénz, mely a felesleges felépítésükre 
fordítódna, még inkább veszteséges 
lenne – becslések szerint 20 milli-
árd dollárnál is többe kerülne.

Egy új kutatás szerint a kihívást 
Kína és India erőmű-szabályozása 
jelenti, mely nélkül nem tartható a 
párizsi klímaegyezményben elfoga-

dott vállalás. Az Energy Transition 
Advisors által készített tanulmány 
úgy becsli, ha Kína megvalósítaná 
a tervezett erőművek megépítését, 
azzal 2020-ra már túllépné az éves 
szénköltségvetését, valamint fel-
használná az költségvetési keretösz-
szességét 2036-ig. Mindenesetre a 

távol-keleti ország 2016-ban hatal-
mas lépéseket tett arra, hogy mér-
sékelje és leállítsa a szénszektorát: 
megközelítőleg 100 gigawatt ener-
giájú projekt került törlésre idén 
áprilisig. 

Egy jelentés szerint India – Kína 
törekvései ellenére – 2036-ra fel-
használja a teljes szénköltségvetési 
keretét, még akkor is, ha átvált a 
„tiszta” technológiára. Az ország 
rendelkezik saját szénbázissal, így 

több száz szükségtelen 
erőművet épít, még 
úgy is, hogy félretéve 
1 milliárd tonna szén-
nel rendelkezik éves 
szinten 2020-ig. 

Az is tény, hogy 
Kínában és Indiában 
1020 termikus erő-
mű építése van tervbe 
véve, sőt, egy részük 
engedélyezése folya-
matban van, több mint 
500-nak pedig már 
elkezdődött az építése 
(ebből 389 Kínában), 
összesen 270 GW ka-
pacitással. Csak ezek 

az erőművek képesek 30 gigatonna 
szén-dioxid-kibocsátására. Ha ezek 
a tervek mind megvalósulnak, 57 
gigatonna szén-dioxid-kibocsátást 
produkálnak 2050-re, még akkor 
is, ha kapacitásuk csak felét hasz-
nálják. 

(www.greenfo.hu) 
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KERESZTREJTVÉNY

Bay Zoltán nemzetközi hír_ fizikus, az MTA tagja, a radarcsillagá-
szat tudományának megalapítója (1900–1992).  Summás megálla-
pítása adja e heti rejtvényünk alapját (vízsz. 1. és függQleges 16.). 

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyze-
tet. A 48. heti számunkban elkezdRdR 14 hetes rejtvényciklusunk 
végére a négyzetek bet`i – helyes sorrendbe rakva – a 200 éve 
született m`velRdéspolitikus, MTA-tag nevét adják ki. A név 
megfejtRi között az Élet és Tudomány negyedéves elRfizetését 
sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 9. Helikopter forgószárnya. 10. Gondozott. 12. 
Terület, latinul. 14. Pro ...; (díj) a m_vészetért. 15. A protaktínium 
vegyjele. 17. Ferenczy ...; Baumgarten-díjas festQ, grafikus, egyik 
képe a Ruhateregetés (1885–1954). 19. Úgynevezett, röv. 20. 
Görög szigetrQl való. 22. Irénke. 23. Becézett Rubina. 24. Kor-
tyolás. 25. ... Jürgens; osztrák táncdalénekes (1934–2014). 26. 
Valamely látványosság turistákat csalogat arra a helyre. 28. Lásd 
ott!, röv. 29. Amely idQpontra. 30. Áltat, hiteget. 32. Szegecs. 
34. Kossuth-díjas író, egyik regénye Az ötödik pecsét (Ferenc, 
1927–2008). 36. Régiesen: abesszin.

FÜGGQLEGES: 1. A szégyenkezés egyik jele. 2. SzobabelsQ! 3. NQi 
név, becenév is. 4. Vajdasági színházi rendezQ (István, 1923–1948). 
5. Az ellenfél adogatójátékának elnyerése a teniszben. 6. A fejére. 7. 
A nemzetgazdaság egyik fQ támasza. 8. Életéveink száma. 11. Sport-
trófea (például a Davis-serleg). 13. „Csodalámpás” keleti mesehQs. 
18. Érik egynem_ bet_i. 21. Televíziós mozicsatorna. 22. ... Andrić; 
Nobel-díjas szerb író, a Híd a Drinán cím_ regény szerzQje. 24. Ritka 
nQi név. 26. Combközép! 27. Mosópormárka. 29. ... Troll; Heinrich Heine 
szatirikus költQi m_ve. 31. Foghús. 33. Találgatás. 35. Távolra mutató 
szócska. 37. Csak fordítva jó!

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:
 

2017. január 15.

Jelentkezési határidQ: 2016. december 12. 

A vizsga elQtt felkészítQ tanfolyamok 
indulnak, melyekrQl a www.telc.hu 
honlapon tájékozódhat. 

Vizsgák 
A2, B1, B2 

és C1 
szinteken

TELC nemzetközi és államilag elismert 
nyelvvizsgák 7 nyelvbQl 4 szinten

Múlt heti megfejtésünk: „A tudomány az álutak végigpróbálása köz-

ben talál az igazira.” (Németh László)

A 47-es számunkban véget érQ 14 hetes rejtvénysorozatunk bekeretezett bet_i 
SCHULEK FRIGYES nevét adják ki. A megfejtést beküldQk közül az Élet és Tudo-
mány negyedéves elQfizetését nyerte: Balogh Istvánné (Nézsa), Farkas András 
(Kazincbarcika), Gaát István (Jánosháza), Görbe Mária (Budapest), Ludányi 
András (Rácalmás), Majoros Györgyné (Miskolc), Olti Kálmán (Csíkszereda, 
Románia), Sári Edit (MezQcsát), Szántói Zoltán (Sümeg), Uzsendovszky Zol-
tán (Budapest). A nyerteseknek gratulálunk, az elQfizetések 2017. január 1-tQl 
érvényesek. Akinek nem jó ez az idQpont, kérjük, mielQbb jelezze. 

Kedves Olvasóink!

A 2006 és 2015 között 
megjelent lapszámaink 

kedvezményesen, 
200 forintos áron 
vásárolhatók meg 

a szerkesztRségben.

Jó szórakozást kívánunk 
lapunk  olvasásához!
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Az 1956-os forradalom és szabadság-
harcot megelőző évtized gazdasági 
„fejlődéséből” ragad meg momentu-
mokat az  Ipari Forradalom? című 
kamarakiállítás a Műszaki Tanul-
mánytárban.

A tárlat azt a kettősséget mutatja 
be, hogy az 1946-1956 közötti évti-

zedben milyen magyar fejlesztések történtek, sokszor 
annak ellenére, hogy a hazai ipar nem teljesedhetett ki 
szabadon, hiszen az erőltetett és sok esetben hibás ipar-
fejlesztés gyakorlatilag gúzsba kötötte ezt a szektort is.

A II. világháború hatal-
mas pusztítása után a ma-
gyar gazdaságot a közpon-
ti irányítás, majd a terv-
utasításos pártállami rend-
szer jellemezte. Előbb az 
újjáépítés, a lakosság ellá-
tásának biztosítása, majd a 
kommunista hatalomátvétel utáni államosítás és terv-
gazdaság szigorúan szabályozta, hogy mit és mennyit 
termelhet az ország. A mennyiség fontosabb volt a mi-
nőségnél, és a nehézipar – valamint a fegyverkezés – 
igényei a lakossági fogyasztásnál.

Ebben a környezetben is születtek azonban meghatáro-
zó hazai ipari fejlesztések, amelyek közt van, ami sikeres 
lett, míg másokat a gazdaság irányítói nem engedtek ki-
teljesedni. A kiállítás évenként emel ki jellemző fejlesz-
téseket, gyártmányokat, amelyek vagy meghatározó 
termékké váltak, vagy elhaltak a tervutasításos gazda-
ságirányítás döntése nyomán. Az izgalmas kiállítás 2017. 
január 31-ig látogatható.

A fény régészete – A ter-
mészetes fény szerepe az 
őskori ember életében 
címmel nyílt kiállítás a keszt-
helyi Balatoni Múzeumban. 
A kiállítás nemzetközi 

együttműködés égisze alatt született, melyben az új ku-
tatási eredmények tükrében lengyel, cseh, szlovák és 
magyar közgyűjtemények őskori kulturális örökségét is-
merheti meg a közönség.

A különleges témafeldolgozás és megközelítés a régé-
szet segédtudományának, az archaeoasztronómiának 
köszönhető, amely az égitesteknek, égi jelenségeknek az 
őskori ember gondolkodására, viselkedésére, természet-
hez való viszonyára gyakorolt hatását vizsgálja összeha-
sonlító módszerekkel. A közelmúlt nemzetközi 
archaeoasztronómiai kutatási eredményei egyébként – 
melyek a fény szerepét és hatását vizsgálják az ember 
életében – felhívják a figyelmet a nap, a hold és más égi-
testek funkcionális és spirituális jelentőségére az őskori 

ÉT-IRÁNYTd 
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ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

településeken, és rámutatnak egyetemes jelképrendsze-
rek kialakulására is. A kiállítás mindezek felhasználásá-
val bemutatja, hogy a természetes fény, a fényjelenségek 
milyen fontos szerepet játszottak, és milyen nagy hatást 
gyakoroltak az őskori ember életére. A tárlat 2017. feb-
ruár 27-ig várja az érdeklődőket.

Czóbel-Csernus-Márffy címmel 
láthatók a három művésztől festmé-
nyek és grafikák a budapesti 
MissionArt Galériában.

A 2017. január 14-ig látható kiállí-
táson egyaránt szerepelnek a művé-
szek korai és kései periódusában ké-

szült művei is, például Csernus szürnaturalista periódusa 
előtti, még itthon festett, 
mestere, Bernáth Aurél ha-
tását tükröző tempera ké-
pei, valamint Cyrano de 
Bergerac: Holdbéli utazás 
1962 című könyvéhez ké-
szült illusztrációi. Márffy 
1903 körül, édesapjáról ké-
szült portréja, valamint 1916-1918 közötti háborús rajzai 
és Czóbel 1926-os párizsi kávéháza és 1931 körüli hatva-
ni életképe is kiállításra kerül. A tárlaton több mint 
negyven művet láthatnak az érdeklődők.

Egyszer volt, hol nem volt, 
az Óperenciás tengeren is 
túl….de vajon hol van ez a 
hely? Erre a kérdésre is kere-
si a választ a Göcseji Múze-

um Marokba szőtt mesék című kiállítása.
Mindenki ismeri, de senki sem látta, talán csak a kép-

zeletében. A népmese egy egészen különleges helyet 
foglal el mindenki szívében. Legyen az kicsi vagy nagy, 
a mesét mindenki szereti.

A téma rendkívül szerteágazó, több korosztályt szólít 
meg, az aktív feldolgozást pedig múzeumpedagógiai 
foglalkozások segítik.

Régen, a közösen végzett munkáknál - a tollfosztás-
nál, kukoricafosztásnál, fonásnál -, ahol a kéz sohasem 
pihent tétlenül, termé-
szetes velejárója volt a 
beszélgetés, az éneklés 
és a történetek mesélé-
se. Egymás szórakozta-
tása mellett a munka is 
jobban haladt és a részt-
vevők tanultak egymástól. A képzelőerejük segítségével 
megelevenedtek a mesék: bárki lehetett igazmondó ju-
hász, csodálatos mesehős, de még királyfi és királykis-
asszony is. A tárlat 2017. február 25-ig látható.

Hazai fejlesztések

Égitestek vonzásában

Mesét mindenkinek!

Három festQ
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY

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

SztyeppnövénybWl	
Türingia aranya
A történelem folyamán gyakorlati-
lag az indigó volt az egyetlen termé-
szetes kék színezőanyagunk. Euró-
pában ezt a festő csüllengből nyerték 
ki, és termesztésének elterjedése fel-
tételezhetően egybeesett a termé-
keny félhold térségéből érkező neoli-
tikus földművelők vándorlásaival. 

Jégre tett szerzetes
A legnagyobb nyomorból indult, 
mégis a cár palotájában kötött ki. 
Ápolatlan volt, és ócska gúnyákban 
járt, karizmatikus kisugárzásáról 
azonban arisztokrata körökben is le-
gendák keringtek. A tanult emberek 
csaló sarlatánnak tartották, ám két-
ségtelen, hogy Raszputyin rendel-
kezhetett valamiféle gyógyító ké-
pességgel. 

Egy	molekuláris	kapcsoló	
szerkezete
Az élőlények minden életfolyamatá-
ban részt vevő fehérjék szerkezete és 
funkciója egymástól elválaszthatat-
lan módon összefügg. Kutatócso-
portunk egy olyan molekuláris kap-
csolóként működő fehérjét tanulmá-
nyoz, amely a Staphylococcus aureus 
baktériumok közötti virulencia- és 
gyógyszerrezisztencia-faktorok ter-
jedéséért felelős.

AJÁNDÉKOZZON 

ÉLET ÉS TUDOMÁNYT!

2017 januárjától a TIT-lapok 
előfizetési árai:

Élet és Tudomány: 
16.200 Ft/év (310 Ft/db)

Természet Világa: 
8.040 Ft/év (670 Ft/db)

Valóság: 
8.400 Ft/év (700 Ft/db)

Kedvezményes előfizetési 
csomagjaink együttes 

rendelés esetén 

Élet és Tudomány, 
Természet Világa, Valóság 

1 évre 22.800 Ft. 

Élet és Tudomány, 
Természet Világa 
1 évre 18.000 Ft. 

Élet és Tudomány, Valóság 
1 évre 18.240 Ft. 

Természet Világa, Valóság 
1 évre 10.920 Ft.

Előfizethető 
a Magyar Posta Zrt.-nél 

a 06-1-767-8262-es 
telefonszámon, 

a hirlapelofizetes@posta.hu 
e-mail címen,

levélben az MP Zrt. 
1900 Budapest címen, 

a https://eshop.posta.hu/
storefront/ webshopban, 

továbbá személyesen 
a postahelyeken és 

a kézbesítőnél.
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