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Mindig örömmel adunk hírt egy-egy szerkesztőségünk-
höz érkező közérdekű meglepetés-levélről, amelyek mu-
tatják Olvasóink és szerkesztőségünk szellemi közössé-
gét, összetartozását.

Ilyet küldött nekünk a közelmúltban Nagy András 
veszprémi olvasónk. Egy feladványt rejtett a borítékba, 
hasonlót LogIQs című sorozatunkban megjelenő fejtö-
rőinkhez, íme:

A háborúban szétlőtték egy templom toronyóráját, 
csak a számlap egy kis darabja maradt meg a két muta-
tóval. Hány órakor történt az eset?

Kérem, innentől csak az olvassa tovább írásunkat, aki 
szeretné megtudni a feladvány mellé küldött megoldást!

Olvasónk válasza: A nagymutató tizenkétszer gyorsab-
ban halad, mint a kismutató. Utóbbi állása szerint tehát 
az óra fél öt előtt hat perccel állt meg.

A hasonló együttgondolkodásra felhívó leveleket to-
vábbra is örömmel várja:  a SzerkeSztőSég
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robotlétszám-növekedés című cikkünkhöz
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 Helysejtek és navigáció

A hippokampusz a halántékle-
benyben elhelyezkedő központi 
idegrendszeri struktúra, számos 
fontos funkciójának egyike a 
térbeli tájékozódás. 2014-ben 
a Fiziológiai és Orvostudomá-
nyi Nobel-díjat John O’Keefe, 
May-Britt Moser és Edward 

Moser kutatóknak ítélték oda, akik 
felfedezték a hippokampusz és a 
környező entorhinális kéreg egyes 
sejtjeinek a navigációban betöltött 
szerepét. Kísérletükben rágcsálók 
neuronjainak aktivitását rögzítették 

elektródákkal. A hippokampuszban 
helysejteket találtak, melyek akkor 
tüzelnek, amikor az állat a ketrec 
egy bizonyos pontján helyezkedik 
el. Az entorhinális kéregben pedig 
rácssejteket fedeztek fel, amelyek 
működése kicsit komplikáltabb: 
az állat helyzetétől függően tüzel-
nek, azonban a tér több pontján is 
(a pontokat összekötve egy egyen-
lőszárú háromszögekből álló rácsot 
kapunk, innen származik e sejtek 
elnevezése). A helysejtek és a rácssej-
tek valószínűleg egy kognitív térké-
pet hoznak létre, ami lehetővé teszi a 
tájékozódást.

Emellett a hippokampusz és az 
entorhinális kéreg sejtjeinek több, az 
emlékezet által vezérelt viselkedés 
létrehozásában is fontos szerepe van 
és az újabb adatok szerint az adott fel-
adatban fontos folytonos változókat 
is kódolják. Egy amerikai kutatócso-
port azt vizsgálta, hogy ugyanazok 
a sejtek vesznek-e részt a kognitív 
térkép létrehozásában, mint amelyek 
más jellegű változókat kódolnak. 
A kísérleteket patkányokon végez-
ték, az állatok hippokampuszába és 
entorhinális kérgébe elektródákat 
ültettek és ezek segítségével rögzí-
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tették a sejtek tüzelését. A patká-
nyokat arra tanították be, hogy egy 
fokozatosan növekvő frekvenciájú 
hang észlelésekor lenyomjanak egy 
kart, majd pedig felengedjék azt, 
amikor a hang egy bizonyos frek-
venciatartományba ér. Így tehát a 

hang magassága volt a folytonos 
változó a feladatban.

A feladat meglehetősen komp-
likáltnak hangzik egy rágcsáló 
számára – és valóban csak hosszas 
tanítás után sikerült elsajátítaniuk 
az állatoknak. Először egy fény-
forrás felgyulladását társították 
az élelemmel, majd a patkányok 
megtanulták, hogy egy kar érin-
tésével gyújthatják fel az izzót 
és így is megkapják a jutalmat. 
Ezek után a kart egyre nagyobb 
mértékben kellett elmozdítani és 
lassan elérték a kutatók, hogy az 

egerek teljesen lenyomják azt. Eköz-
ben a fényjelzést elhagyták és egy 
folyamatosan emelkedő hang jelent 
meg a kar lenyomása közben. Ez 
eleinte a lenyomással együtt érte el 
a célfrekvenciát, azonban egyre las-
sabban emelkedett és az állatoknak 
egyre tovább kellett nyomva tartani 
a kart, hogy megkapják a táplálékot. 
A patkányoknak átlagosan összesen 
6 hétre volt szükségük, hogy megta-
nulják felengedni a kart a megfelelő 
frekvenciatartomány elérésekor.

A feladat során a hang frekvenci-
ájának emelkedése változó sebesség-
gel történt, így az idő és a frekven-
cia hatása elméletileg elválaszthatók 
egymástól. Nagyjából a sejtek fele 
mutatott frekvenciafüggő aktivi-
tást. A hippokampuszban található 
sejtek általában egyetlen frekvenci-
ától függő voltak érzékenyek, ami 
a helysejteket idézi. Az entorhinális 
kéregnek a frekvenciától függő sejt-
jei között voltak, amelyek több frek-
venciatartományra is reagáltak.

Ugyanezek az állatok egy másik 
feladatot is elvégeztek, miközben 
a hippokampusz és az entorhinális 
kéreg sejtjeinek aktivitását továbbra 
is rögzítették. A patkányt egy felül 

nyitott ketrecbe helyezték, 
amelybe időnként joghurt-
falatokat helyeztek el. A 
feladat során a kísérleti ál-
lat a ketrecet teljes egészé-
ben bejárta és a sejtek kö-
zött számos hely- és rács-
sejtet sikerült azonosítani. 
A két feladat alatt rögzített 

adatokat összevetve azt találták, 
hogy a sejtek egy része mind a tér-
ben elfoglalt helyre, mind a hang- 
magasságra érzékeny volt. Az új 
adatok alapján elmondható, hogy a 
hippokampusz és az entorhinális ké-
reg sejtjei az adott feladathoz szüksé-
ges információ feldolgozását végzik 
– és ez nem kizárólag téri informá-
ció lehet. A kutatók szerint ezek a 
rendszerek a szekvenciális kapcso-
latokat kódolják, vagyis egyes ese-
mények egymásutániságát. Mindez 
tovább árnyalja a hippokampusz és 
az entorhinális kéreg funkcionális 
egységéről alkotott képet.

ReichaRdt RicháRd

 Az egymillió dolláros  
térkép

2017. december 13-án a nagy-
hírű londoni aukciós ház, a 
Christie’s árverésén egymillió 
dollár körüli áron találhat majd 
új tulajdonosára egy ötszáztíz 
éves térkép. A világ legdrágább 
térképlapjai közé kerülő nyo-

mat értékét az adja, hogy ez egyike 
azoknak a rendkívül ritka térképek-
nek, amelyeken először tűnik fel az 
Amerika név.  

A névadó, a kozmográfus Martin 
Waldseemüller a lotharingiai Saint 
Dié-ben a földrajzi felfedezések 
nyomán újrarajzolta a II. században, 
Alexandriában működő Klaudiosz 
Ptolemaiosz világtérképét. Az ókori 
tudós térképének szerkesztési elveit 
követve, de azt a teljes gömbfelület-
re kiterjesztve Waldseemüller egy 
szívalakú falitérképet rajzolt. Ezen 
az ábrázoláson tűnt fel az újonnan 
felfedezett déli szárazföldön a fel-
fedezőjének vélt Amerigo Vespucci 
nevéből alkotott „Amerigo Földje”, 
azaz „America” név, amely napja-
inkban az egész kontinensre vonat-
kozik. A nyomtatott falitérképből 
egyetlen példány maradt fenn. Ezt 
a XIX. században találták meg újra 
egy németországi könyvtárban, 
majd 2003-ban csillagászati áron, 
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Feketével a patkány által bejárt út, rajta pirossal  
azok a pontok, ahol a hippokampusz egy adott  

helysejtje (balra), illetve egy entorhinális rácssejt 
(jobbra) tüzelt

(FORRÁS: MOSER ÉS MTSAI, 2008)

A feladatban a patkány a hang megjelenésekor megnyomja  
a kart, majd a megfelelő frekvenciatartomány elérésekor  

felengedi és jutalmat kap
(FORRÁS: ARONOV ÉS MTSAI., 2017)
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azután egy mesterember fába met-
szette, s az így kapott nyomódúc-
ról merített papírlapra nyomtatták 
a térképet. A világ első nyomtatott 
földgömbjének térképét először va-
lószínűleg a szerző kozmográfiai 
könyvéhez csatolták. A papírlapból 
kivágott, banánhéjszerű papírdara-
bokat némi ügyességgel már fel le-
hetett ragasztani nagyjából arasznyi 
méretű, fából vagy más anyagból 
formált golyókra. 

Mindeddig négy földgömb-térkép 
holléte volt ismeretes és ezek ma 
mind közgyűjtemények féltett kin-
csei. Legrégebben az 1871-ben, az 
antwerpeni földrajzi kongresszuson 
kiállított példányt ismerjük, amely 
akkor a neves bécsi katonatérképész, 
Hauslab tábornok tulajdona volt. A 
második világháború után az idő-
közben a liechtensteini hercegi gyűj-
teménybe került térképet 1954-ben 
vásárolta meg James Ford Bell és ma 
Minneapolis-ban őrzik. A második 
példány 1960-ban tűnt fel egy lon-
doni aukción, és fordított utat járt 
be, mivel előbb egy amerikai gyűjtő, 
majd 1992-ben a Bajor Tartományi 
Könyvtár vásárolta meg. Ekkor már 
nagyjából egymillió dollárt fizettek 
a ritkaságért, amely nagy publicitást 
is kapott. A hirtelen támadt közér-
deklődést a következő évben érte a 
hír, hogy a németországi Offenburg 
város könyvtárában a kutatók meg-
találták a harmadik példányt! Majd 
egy évtized múlva egy újságot ol-
vasgató gyűjtő a Waldseemüller-
glóbusz térképének fényképét na-
gyon ismerősnek találta. Átnézte sa-
ját gyűjteményét, és igaza lett, mert 
megtalálta a negyedik példányt! 
Ezt 2005 decemberében bocsátot-
ta aukcióra a londoni Christie’s és 
nagyjából egymillió dollárért kelt 
el. Ráadásként 2012-ben a münche-

tízmillió dollárért vásárolta 
meg az Egyesült Államok. 
Az „Amerika keresztle-
vele”-ként is emlegetett, 
először 1507-ben kinyom-
tatott világtérkép ma a 
Kongresszusi Könyvtárban 
(Washington, D.C., USA) 
tekinthető meg (lásd: 
Amerika keresztlevele, ÉT 
2003/26. szám, 822-824. 
oldal).

Az új világrész egyetlen 
kereszt levele azonban nem 
ez volt. Waldseemüller 
ugyanis a nagy falitérkép elkészí-
tésével egy időben egy másik tér-
képet is alkotott, amelyen szintén 
Amerikaként szerepelt a Kolum-
busz által felfedezett Újvilág. A 
földfelszínt síkban bemutató nagy 
térképpel párhuzamosan ugyanis 
megszerkesztett egy földgömb-tér-
képet is. Amint azt a Cosmographiae 
Introductio című, 1507 áprilisában 
megjelent, latin nyelvű értekezésé-
ben bejelentette, a világtérképpel és 
a kis földgömbbel a földrajzi felfe-
dezések nyomán robbanásszerűen 
átalakuló világképet szerette volna 
kétféleképpen szemléltetni. 

Míg a falitérkép tizenkét lapja a 
részleteket is megmutatta, a kicsiny 
glóbusz előnye – a könnyebb kezel-
hetőség mellett – az volt, hogy ez az 
ábrázolási forma a Föld gömb alakját 
szemléltette. A gömbfelszín befe-
désére a sík térképlap azonban nem 
alkalmas, ezért a földgömbkészítés-
hez a világ térképét Waldseemüller 
tizenkét gömbkétszögre (gömbcik-
kelyre) rajzolta. A rajz körvonalait 

ni Ludwig Maximilian 
Egyetem könyvtárában 
rábukkantak a régóta 
ott lappangó „ikertest-
vérre”, azaz a glóbusz-
térkép egy valószínűleg 
későbbi variánsára is… 

Waldseemüller térké-
pei 1507-ben, röviddel 
a könyv kinyomtatása 
után ugyancsak kike-
rültek a nyomdából és 
szinte nyomban óriási 
hatást gyakoroltak a 
kora modern Európa 

földrajztudósaira. Amerika kereszt-
leveleinek hatására a világ képe vég-
legesen megváltozott. Waldseemüller 
a déli nagy szigetnek adta az Ame-
rika nevet, amit az északon ábrázolt 
szárazföldtől – amelyet akkoriban 
általában Felső-India részének tar-
tottak – egy tengerszoros választ el.  
A földgömb bemutatja az Afrika leg-
délebbi pontját megkerülő portugál 
felfedezők vagy az Indiába eljutó 
Vasco da Gama nyomán feltáruló 
Keletet, de igazi rejtélyei a lap bal ol-
dalán, azaz az újvilági rész ábrázolá-
sában rejlenek. Nem tudni honnan, 
de Dél-Amerika nyugati partvonala 
olyan hasonlóságot mutat a valódi 
helyzettel, amely nem lehet a vélet-
len műve. Waldseemüller olyasmit 
tudott, amit csak a Csendes-óceánra 
áthajózók tudhattak, akiknek kilété-
ről egyelőre sejtelmünk sincsen.  

Mindezek után érthető, hogy igen 
nagy várakozás előzi meg a tizen-
két évvel később ismét felbukkanó 
félévszázados, de még mindig misz-
tikus ködbe burkolódzó, újabb egy-
millió dolláros térkép árverését.

Török ZsolT GyőZő

 Az óriás ősvidra 
harapása

Egy frissen megjelent ta-
nulmány alapján a Siamogale 
melilutra nevű robusztus, óriás 
ősvidra, mely nagyjából hatmil-
lió évvel ezelőtt élt, talán saját 

ökoszisztémája csúcsragadozója is le-
hetett (a faj felfedezéséről a 2017/7. 
számában az Élet és Tudomány is 
beszámolt – A szerk.). Az új kutatás 
bepillantást enged abba az őskörnye-
zetbe, melyben egykor ez a ragadozó 
élt Kína délnyugati részének folyó-
vízi mocsaras területein. A kutatók 
eredményeiket Jack Tseng főszerző-
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A Waldseemüller-glóbusz digitális 
rekonstrukciója (BALÁZS JÁNOS ÉS  

TÖRÖK ZSOLT, GYŐZŐ MUNKÁJA)

Az idén decemberben a Christie’s aukcióra bocsátott glóbusztérkép (1507)
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ségével a Scientific Reports nevű tudo-
mányos folyóiratban közölték. A faj 
méretei elképesztők, tömegét a pale-
ontológusok 50 kilogramm körülire 
becsülik, ami jócskán meghaladja bár-
mely, ma élő vidra testtömegét.

„Elképzeléseink alapjául az a feltevés 
szolgált, hogy harapásának erejét tekintve 
a Siamogale nagyjából a tengeri vidra 

vagy a tömpeujjú vidra egy felnagyított 
verziójának feleltethető meg, s mérete 
okán nagyobb méretű zsákmányok el-
ejtésére is képes volt” – mondta Jack 
Tseng, a Buffalói Egyetem kutatója, 
egyben az Amerikai Természettu-
dományi Múzeum és a Los Ange-
les-i Természettudományi Múzeum 
munkatársa.

Amikor a kutatók szimulálni sze-
rették volna azt, hogy a harapás 
milyen mértékben terhelte meg a 
Siamogale melilutra állkapcsát, azzal 
szembesültek, hogy az ősvidra áll-
kapcsa módfelett erőteljes és strapa-
bíró. Ez meglepően nagy erőt biz-
tosított a harapásának, még az állat 
méreteihez viszonyítva is.

„Nem lehetünk benne ugyan biztosak, 
de eredményeink alapján úgy sejtjük, 
hogy a Siamogale melilutra sokkal 
inkább tölthetett be csúcsragadozói sze-
repet saját élőhelyén, mint bármely mai 
vidrafaj – tette hozzá Tseng. – Ez az 
ősvidra minden jel szerint jóval nagyobb 
és erősebb zsákmányállatokat is el tudott 
ejteni, mint a mai vidrafajok.”

A mai vidrafajok változatos étrendű 
állatok, elterjedésüktől függően táplá-
lékuk állhat növényekből, kisebb rág-
csálókból, halakból, rákokból és kagy-
lókból. A paleontológusok eredményei 

alapján a Siamogale melilutra állkapcsa 
elég erős volt ahhoz, hogy nagy mé-
retű puhatestűek kemény héját vagy 
akár madarak és kisebb emlősök 
csontjait is összezúzhassa vele – noha 
az, hogy pontosan mivel táplálkozott, 
egyelőre homályba burkolózik.

Annak érdekében, hogy jobban meg-
értsék a Siamogale melilutrát, Tseng és 

munkatársai részletesen összehason-
lították a mai vidrafajokkal. A kuta-
tócsoport CT-szkennerrel leképezte 
a különböző vidrafajok koponyáit 
három dimenzióban, majd további 
számítógépes vizsgálatokkal kide-
rítette, hogy a vizsgált 13 fajból 10 
állkapcsa meghajolhat harapáskor (e 
vizsgálat 3 fajt kihagyott, egyet a faj 
ritkasága miatt, kettőt pedig azért, 
mert azok túlságosan hasonlók vol-
tak a már beszkennelt fajokhoz). A 
kutatók természetesen elkészítették 
a Siamogale melilutra koponyájának 
3D-s mását is. Ezt komoly munka 
előzte meg, hiszen az ehhez rendel-
kezésre álló, legjobb koponyalelet is 
erősen „kilapult” állapotú, így tehát 
a beszkennelt koponyából először 
rekonstruálni kellett annak eredeti 
alakját.

A vizsgálatok egyenes összefüggést 
mutattak ki az állkapocs merevsége 
és az állat mérete közt: a kisebb vid-
ráknak masszívabb az állkapcsa. A 
Siamogale melilutra e téren kakukkto-
jás, hiszen az állat méretéhez képest 
az állkapocs nagyjából hatszor volt 
erősebb. Egy ilyen erős harapás – a ha-
talmas testmérettel társítva – jó esély-
lyel félelmetes ragadozóvá tette ezt az 
állatot. 

„A terület, ahol a Siamogale marad-
ványai előkerültek, sűrű erdőkkel öve-
zett mocsaras terület, esetleg egy sekély 
vizű tó lehetett – tette hozzá Denise 
Su, a Clevelandi Természettudo-
mányi Múzeum paleoökológusa. – A 
területről egy fajokban gazdag vízi ál-
latvilág ismert sokféle kagylóval, rákfé-
lékkel, teknősökkel, békákkal, halakkal 

és sokféle vízimadárral, melyek mind a 
Siamogale melilutra potenciális prédaál-
latai lehettek.” Egy ilyen környezet-
ben a Siamogale állkapcsának ereje 
könnyen jelenthetett behozhatat-
lan előnyt más olyan ragadozókkal 
szemben, amelyek nem voltak ké-
pesek a vízben vadászni vagy testi 
erejüknél fogva nem tudták feltörni 
a kemény héjú táplálékot.

„A legtöbb ragadozó azért fejleszt erő-
teljesebb állkapcsot, hogy képes legyen 
feldarabolni vele a táplálék csontozatát 
– magyarázta Xiaoming Wang társ-
szerző, a Los Angeles-i Természet-
tudományi Múzeum gerincesekkel 
foglalkozó paleontológusa. – A mo-
csaras vidéken élő gazdag kagylófauna 
könnyen vezethetett oda, hogy ezek az 
ősvidrák erős állkapcsokat és a kemény 
héjak feltörésére, zúzására módosult fo-
gakat fejlesszenek.”

A kutatók eredményei kérdéseket 
vetnek fel az állatok táplálkozása és 
állkapcsának ereje közötti összefüggé-
sekre vonatkozóan. A biológusok jel-
lemzően erősebb állkapcsokra számí-
tanak akkor, ha egy állat keményebb 
táplálékot fogyaszt, ám jelen ered-
mények alapján ez a két dolog nem 
függ össze a vidrák esetében.

Sz. M.

Az európai vidra (Lutra lutra) és a Siamogale melilutra koponyájának 
 3D-s rekonstrukciója (KÉP: JACK TSENG)

Halat  fogyasztó kanadai vidra (Lutra canadensis)
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A z iharkúti gerinces-lelőhely csonttartal-
mú rétegeiben egy ásatási szezon három 
hete alatt nagyjából ezer csontmarad-

vány és koprolit (fosszilis ürülék) kerül elő. Ezek a 
szabad szemmel is látható, gyűjthető mérettarto-
mányt jelentik, és döntő többségük hüllőcsont 
(leggyakrabban páncélos dinoszaurusz- vagy 
teknőscsont). Az ebbe a mérettartományba eső 
halmaradványok száma fölöttébb csekély, hiszen 
a halcsontok egyik kedvezőtlen sajátossága, hogy 
könnyen törnek darabokra egy olyan környezet-
ben, mint amilyen az iharkúti Csehbányai For-
máció mozgatott, folyóvízi-ártéri üledéke. En-
nek ellenére az innen származó halmaradványok 
száma mégis több ezerre rúg. Hogy is lehet ez?

A munkálatok egyik fontos, sok időbefektetés-
sel zajló része az „iszapolás”. Ennek során a kuta-
tók a csonttartalmú rétegnek a visszamaradó ré-
szét, amelyet már nem lehet szabad szemmel át-
vizsgálni ( jórészt a kőzetdarabkák apró mérete 
miatt), több lépésben, egy szitasoron mossák át. 
Az egyre sűrűbb szitákon fennakadó szemcsék közt apró 
csontok, fogak, magok stb. bújnak meg. A visszamaradó 

A Z  I H A R K Ú T I  D I N O S Z AU R U S Z - L E L Ő H E LY  H A L A I

EGY 85 MILLIÓ ÉVES 
HORGÁSZPARADICSOM

anyagot kiszárítják, zacskózzák és gondosan felcímkézik. 
Az így gyűjtött üledék mikroszkóp alatt történő átváloga-
tására a Magyar Természettudományi Múzeum Őslényta-
ni és Földtani Tárában került és kerül sor.

Az iszapolt anyag feldolgozása sokáig váratott magára, 
így az átvizsgálandó üledék mennyisége megközelítette 
a 75 kilogrammot. A válogatás a hét öt napján zajlott 
2014 szeptemberétől 2016 februárjáig, a kiválogatott 
maradványok száma pedig több tízezerre tehető. Ezek 
között elképesztő mennyiségű, jó megtartású halmarad-
vány is lapult, amelyek csak arra vártak, hogy felfedez-
zék és leírják őket – s ennek innentől nem is volt semmi 
akadálya.

A főleg dinoszauruszleleteiről híres iharkúti gerinces-lelőhely immár tizenhetedik éve ontja magából 
az újabb és újabb tudományos munkák alapjául szolgáló leletanyagot. Késő-kréta korú üledéke szá-
mos alkalommal lepte meg a kutatókat olyan ősállatok maradványaival, mint amilyen például az 
eddig ismert egyetlen európai galléros dinoszaurusz, az Ajkaceratops kozmai. A növényevő és raga-
dozó dinoszauruszok, madarak, vízi és repülőhüllők, krokodilok, gyíkok és kétéltűek maradványai 
mellett számos különböző hal leletei is előkerültek az ásatások és az azokat követő labormunkák 
során. Az e maradványokat részletező, terjedelmes tudományos munka – Ősi Attila és e cikk szerző-

jének tanulmánya – nemrégiben vált elérhetővé a Central European Geology hasábjain.

Az iharkúti késő-kréta korú Csehbányai Formáció szisztematikus  
kutatása immáron tizenhét éve zajlik 

(FOTÓ: MAGYAR DINOSZAURUSZ-KUTATÓ EXPEDÍCIÓ, 2017)

Az iharkúti kajmánhal (Atractosteus) újabb leletei: úszósugárelemek 
különböző nézetekből (A-D és F-L), a leleteket borító ganoin (go) jellemző, 

apró dudoros felszínének elektronmikroszkópos képe (E és M-N)
(KÉP: SZABÓ & ŐSI, 2017)
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lai. A gyíkfejűhalfélék (Elopiformes) korong alakú csigolyáit 
könnyű volt azonosítani a leletek közt, mezozoikumi maradvá-
nyaik széles körben és jól ismertek. A gyíkfejűhalfélék hallatán a 
legtöbb ember nem tudja hova tenni őket, ám a horgászok szá-
mára az ide tartozó tarpon (Megalops atlanticus) neve talán isme-
rősen csenghet, hiszen túlmenően azon, hogy ez utóbbi fajt ipari 
mértékben halásszák, sporthorgászok kedvelt célpontja is.

Azonosítás – csigolyákkal
A lelőhely halmaradványainak jó része fogmaradvány, mi-
vel azonban ezek a fosszíliák számos formához tartoznak, 
közülük – a két domináns halon (kajmánhalak és 
Pycnodontiformes halak) kívül – egyet sem lehetett köze-
lebbről meghatározni. Ennek oka főleg az, hogy az állatok 
teljes csontvázának vagy jó megtartású csontvázrészeinek is-
merete nélkül ez gyakorlatilag találgatás lenne az állatrend-
szertan szövevényében, hiszen egymással csak távolról ro-
kon halak fogai is lehetnek nagyon hasonlók.

A legfontosabb halleletek egyértelműen a csigolyák voltak. 
Amennyiben kellő épségben őrződnek meg, a halak csigolyái 
általában legalább a taxonómiai rend (ordo) szintjén hordoznak 
határozóbélyegeket, így a kutatók figyelme hamar ezekre a 
maradványokra terelődött. Előfordultak köztük egyszerű, ko-
rong alakú csigolyák és bonyolultabb, nyúlványokban végző-
dők is. A helyzetet valamelyest ugyan nehezíti, hogy a gerince-

sekre jellemzően a halak gerincoszlopában a fejtől a farokig 
többféle csigolyatípus is jelen lehet, ám ezek alapjellemzőikben 
rendszerint nem térnek el, továbbá a ma élő halak csigolyáinak 
ismerete is nagyban segíti a paleontológusok munkáját.

Érdemes megjegyezni, hogy az egyéb, újonnan leírt ma-
radványok közt olyanok is akadtak, melyek a korábbról már 
ismert itteni kajmánhalak (Atractosteus) maradványainak bi-
zonyultak. Erre a csontokat borító, ganoin nevű szi lár-
dítószövet jelenlétéről lehet következtetni, mely csillogó, gril-
lázsszerű bevonatot képez e halak pikkelyein, úszósugár-ele-
mein és a koponya számos csontján. Hasonló maradványok 
rendszeresen kerülnek elő a világ más tájain, így e maradvá-
nyok részletes leírása kulcsfontosságú segítséget nyújthat más 
kutatóknak, ha ilyesféle fosszíliákra bukkannak.

Gyíkfejű, páncélos és a többi
Az iharkúti halfauna jelenlegi képe immár igen összetett, 
hiszen legkevesebb tíz különböző formát számlál. A lelő-
helyről már hosszú ideje ismertek voltak a domináns hal-
formák: a csukához hasonló, ragadozó kajmánhalak és a 
mozsárszájú, csigaropogtató Pycnodontiformes halak. No-
ha ezek publikálása már 2016-ban megtörtént, róluk sem 
szabad megfeledkeznünk annak érdekében, hogy az ihar-
kúti halfaunáról kialakuló képünk minél teljesebb legyen.

Néhány jó megtartású maradvány alapján világossá vált 
legalább két iszaphal (Amiidae) jelenléte is, melyek közül az 
egyik, a Vidalamiinae alcsaládba tartozó forma mérete nagy 
valószínűséggel meghaladta az 1 méteresnél is nagyobb itteni 
kajmánhalakét, így jelenleg úgy véljük, hogy ezek az iszaphalak 
lehettek Iharkút egykori vízi ökoszisztémájának legnagyobb ha-

Felvétel a nagy méretű iharkúti iszaphal (Vidalamiinae alcsalád) egyik 
csigolyájáról (A) és a fénykép alapján, ugyanazon szögből átrajzolva (B) 

(KÉP: SZABÓ & ŐSI, 2017)

Iharkúti halleletek: gyíkfejűhal (A-C), páncélos hering (D-F) 
 és lazacfélékkel rokonított hal (G-I) csigolyája három nézetben

(KÉP: SZABÓ & ŐSI, 2017)

Közelebbről meg nem határozott csontoshalak fogleletei Iharkútról: 
karcsú, hegyes halfog (A), robusztus, szabálytalan alakú, őrlő halfog  
két nézetben (B-C), szabálytalan alakú, bonyolult őrlőfelületű halfog  

két nézetben (D-E), egyszerű, lapos, kerekded halfog két nézetben (F-G)  
és töredékes, kúpos, sima vágóélű halfog két nézetben (H-I)

(KÉP: SZABÓ & ŐSI, 2017)



1512   Él e t É s  tu d o m á n y   2017/48

A mára kihalt, páncélos heringekként is ismert halak 
(Ellimmichthyiformes) ugyancsak képviseltették magukat 
az iharkúti leletanyagban legalább két forma által, mindkét 
esetben csigolyákkal. Ugyancsak csigolyamaradványok utal-
tak a halfauna talán egyik legkülönlegesebb tagjára, amelyet 
a kutatók a megőrződött anatómiai jegyek alapján jelenleg a 
lazacalakúakkal (Salmoniformes) rokonítanak. Csigolyák 
alapján legalább három további, közelebbről meg nem hatá-
rozható csontoshal jelenléte feltételezhető Iharkúton, nem is 
beszélve a számos fog-, garatfog-, úszótövis-, pikkely- és 
egyéb csontleletről, amelyeket a munka során felfedeztünk.

A leletanyagból kibontakozó kép tehát jóval bonyolultabb, 
mint azt korábban gondoltuk. A kutatócsoport már az ásatá-
sok korai szakaszában tudta, hogy a két legnagyobb példány-
szám alapján ismert halcsoport, a kajmánhalak és a 
Pycnodontiformes halak mellett számos más hal is élt az egy-
kori iharkúti élőhelyen, hiszen néhány fontos hallelet már sok-
sok éve lapult a fiókokban. A halak sorában kis és nagy testű 
ragadozó formák, halevő ragadozók és durofág (őrlő) formák 
egyaránt előfordultak, noha a halfauna elemei közt egyértel-
mű, közvetlen ragadozó-préda kapcsolatra utaló maradványt 
a kutatók mindezidáig nem találtak. Az iharkúti fosszilis ürü-

lékleletek alapján, melyek vizsgálatának első eredményeit a ku-
tatócsoport ez évben publikálta (az Élet és Tudomány idei 21. 
számában Segesdi Martin tollából, Palodiéta a krétából címmel 
jelent meg ugyanerről írás – A szerk.), annyi azonban bizonyos, 
hogy egyes halak prédaállatokként voltak jelen a helyi táplálék-
láncban, mivel bizonyos koprolitok halpikkelyeket, halfogakat 
vagy halcsigolyákat tartalmaznak. 

Sósvízi kapcsolat?
A halfauna alapján a kutatócsoport szeretett volna közelebb jut-
ni azon kérdés megválaszolásához is, hogy az egykori iharkúti 
élőhely édesvízi környezete milyen kapcsolatban állhatott egy 
esetleges közeli sósvízi ökoszisztémával. A sósvíz közelségét 
egyértelműen jelző porcoshalak (ráják és cápák) ez idáig hiá-
nyoznak az itteni leletanyagból, nem úgy, mint például egyes 

hasonló korú, spanyolországi lelőhelyeken. A kajmánhalak mai 
képviselői egyaránt előfordulnak édes-, brakk-, sőt időnként át-
menetileg sósvízi élőhelyeken is, így az ő jelenlétük nem teszi 
egyértelművé a választ. A Pycnodontifomes halak és a 
gyíkfejűhalak maradványai döntően sósvízi üledékekből kerül-
tek elő világszerte, de kivételek persze itt is akadnak. Az iszap-
halak Iharkúton is fellelt Amiidae családjának mind fosszilis, 
mind ma is élő képviselőit, valamint a páncélos heringek rendjét 
főleg édesvizet kedvelő formákként tartja számon a tudomány.

A lazacokkal rokonított maradványok kecsegtetnek talán a 
legfontosabb információval e kérdés kapcsán. A ma élő laza-
cok anadróm halak, azaz ívás idejére jellemzően élőhelyet válta-
nak, és a sósvízi élőhelyekből édesvizekbe vándorolnak, jellem-
zően folyókba. Amennyiben az iharkúti, lazacokkal rokonított 
leletek valóban ehhez a csoporthoz tartoznak, az újabb érv vol-
na amellett, hogy Iharkút egykori édesvizű élőhelyének fauná-
ja kapcsolatban állt valamilyen sósvízzel. Ehhez persze további 
leletek szükségesek, hiszen a paleontológusok eddig csupán két 
iharkúti halcsigolyát soroltak ebbe a csoportba. A helyzetet 
nem mellesleg módfelett megnehezíti, hogy a csukafélék 
(Esocidae) csigolyamaradványait időnként nagyon nehéz elkü-
löníteni a lazacfélékéitől, főként akkor, ha azok egyazon lelő-

helyen fordulnak elő.

Amerikai rokonok
Az óriási Vidalamiinae iszaphalak, valamint a 
páncélos heringek iharkúti előfordulása e csopor-
tok első adata Európa késő-kréta korú rétegeiből, 
azonban a világ más tájain (például Észak-Ame-
rikában) nem ez a helyzet. Érdekes módon, ha a 
halfaunát egységként tekintjük, nagyon hasonló 
késő-kréta halfaunákra bukkanhatunk nem csak 
földrészünk, de a világ másik végén is, az ameri-
kai kontinensen, például Utahban és Montaná-
ban. Az amerikai halfaunák jelentősen gazda-
gabb leletanyaggal ajándékozták meg a tudo-
mányt, és földrajzi távolságuk dacára az iharkúti-
val mutatott egyezéseik gyakran génusz- (azaz 
rendszertani nem) szintűek.

Ez elsőre nem tűnik túl meglepőnek, hiszen a 
halak a különböző víztestek közvetlen kapcso-
latai révén igen nagy távolságok megtételére 
képesek. Ehhez azonban az is szükséges, hogy 
az adott halcsoport a lehető legkevésbé legyen 
érzékeny például a víz sótartalmának változásá-

ra, különösen akkor, ha amúgy alapvetően édesvízi halakról 
van szó. Ez már csak azért is érdekes kérdés, mert Észak-
Amerikát és az európai szigetvilágot már a késő-krétában is 
jókora sós víztestek választották el egymástól. 

Az iharkúti és más európai, valamint a tengerentúli halfa-
unák szembeszökő hasonlósága arra utal, hogy az egykori 
transz-tethysi kontinentális faunakapcsolatok sokkal össze-
tettebbek lehettek, mint azt korábban gondoltuk. Ám nem 
hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, hogy Észak-Amerika 
késő-kréta halfaunái sokkal részletesebben feltártak, mint 
az európaiak, így az iharkúti halleletek is csak a kibontako-
zóban levő kép egy szilánkját jelentik. Ahhoz, hogy ennél 
messzemenőbb következtetéseket vonhassanak le, még ren-
geteg vizsgálat áll a kutatók előtt.                                

                                                                      Szabó Márton
                                                                                                                                     

Sematikus rajz az egykori iharkúti vízi életközösség halfaunájáról:  
Atractosteus-kajmánhal (1), Pycnodontiformes hal (cf. Coelodus sp.) (2), nagy méretű 

Vidalamiinae iszaphal (3), kis méretű Amiidae iszaphal (4), gyíkfejűhalféle (5),  
kis méretű páncélos heringféle (6), nagy méretű páncélos heringféle (7) és lazacokkal 

rokonított hal (8) (KÉP: SZABÓ & ŐSI, 2017)
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Már a rendkívül véres és dön-
tetlenül végződött 11. ison-
zói csata során arra a meg-

győződésre jutott az osztrák–ma-
gyar hadvezetés, hogy a Boroević-
hadseregcsoport helyzetét csak egy 
ellentámadással lehet stabilizálni. 

Báró Arthur Arz von Straussenburg, 
a Monarchia haderejének vezérkari 
főnöke a támadás kiindulópontja-

ként a Tolmein és Flitsch között elte-
rülő medencét szemelte ki, az offen-
zívához azonban német segítséget 
tartott szükségesnek. A német leg-
felsőbb hadvezetés úgy döntött – 
miután a hegyi háborúban különö-
sen jártas Konrad Krafft von 
Dellmensingen bajor altábornagy a 
helyszínen győződött meg a terv ki-
vitelezhetőségéről –, hogy Otto von 
Below porosz gyalogsági tábornok 
vezetésével hét, hegyi harcban ta-
pasztalt hadosztályt, erős tüzérségi, 
aknavető és repülő alakulatokkal 
bocsát szövetségese rendelkezésére. 

Az orosz és a román frontról felsza-
baduló hét osztrák-magyar hadosz-
tályt csoportosították át a délnyuga-
ti arcvonalra.

A haditerv
Az eredeti terv szerint az ellenségre 
csapást mérő új 14. német hadsereg 
(hét német és nyolc osztrák-magyar 
hadosztály) Cividale, Codroipo irá-

nyában előretör és az ellenséget a 
Tagliamento folyóig szorítja vissza. 
Ezzel egy időben a Boroević-
hadseregcsoport csapatainak is tá-
madniuk kellett. A hadművelet sike-
rének előfeltétele az volt, hogy a tá-
madók egy-két nap alatt birtokba 
vegyék az Isonzó nyugati partján 
húzódó, a Júliai-Alpok részét képe-
ző, több mint 1700 méter magas 
hegygerincet. Az olasz főparancs-
nokság a támadás időpontjáról érte-
süléseket szerzett a Monarchia had-
seregének néhány áruló, szökevény 
tisztjétől. Ennek megfelelően a 

szembenálló 2. olasz hadsereget ko-
moly tartalékokkal erősítették meg. 
Annak parancsnoka, Luigi Capello 
tábornok azonban nem hitt a táma-
dás lehetőségében, elhanyagolta a 
védelem megszervezését és ehelyett 
a támadásnak a Bainsizza-fennsíkon 
való folytatására készülődött. A 
szövetséges erők felvonultatása az 
offenzívához október közepéig 

megtörtént. 1917. október 22-re a 
tüzérség is elérte a számára kijelölt 
állásokat. 

Az Isonzó-fronton 1917. október 
24-én a Karintiában harcoló oszt-
rák-magyar 10. hadsereg nyugati 
szárnyához kapcsolódva a 14. né-
met hadsereg állt, melynek tartalé-
kát a császári és királyi 33. komáro-
mi, a 4. és a 13. lövészhadosztály ké-
pezte. Támadási sávjának határa Ka-
rintiától a folyó középső szakaszán 
lévő Seló községig terjedt. Aláren-
deltségébe tartozott a Flitsch körül 
felvonult, Alfred Krauss gyalogsági 

S Z Á Z É V E S  C S O DA

A CAPORETTÓI ÁTTÖRÉS
Száz éve, 1917. október 24-én kezdődött az első világháború olasz frontján a két éve tartó 
isonzói csaták döntő ütközete, amelyben a német csapatokkal megerősített osztrák–magyar 
hadsereg áttörte az olasz vonalakat. Az olaszok által mindmáig „Il miracolo di Caporetto”, 
„caporettói csoda” néven emlegetett hadművelet után a front már mintegy száz kilométerrel 

nyugatabbra, a Piave folyónál húzódott.

Otto von Below porosz gyalogsági tábornok Boroević tábornok Luigi Capello, a 2. olasz hadsereg tábornoka 



1514   Él e t É s  tu d o m á n y   2017/48

43. lövész- és a 20. honvédhadosz-
tály alkotta. Támadási sávja Selótól a 
Monte San Gabrieléig terjedt. A 
Wenzel Wurm táborszernagy vezette 
1. Isonzó-hadsereget (tartaléka a 106., 
valamint a 21. lövészhadosztály volt) a 
XVI. hadtest 58. (a pancsovai 23. tá-
bori vadászzászlóaljjal, a máramaros-
szigeti 85., valamint a károlyvárosi 96. 
gyalogezred egy-egy zászlóaljával), 
63., a pozsonyi 14. hadosztályai, a te-
mesvári VII. hadtest 44. lövész-, 17. 
és 48. (az otocsáci 79. gyalogezred-
del) hadosztálya, valamint a XXIII. 

hadtest 41. honvéd-, 10. és 12. közös 
hadosztályai alkották. E sereg a 
Monte San Gabrielétől az Adriáig 
vonult fel.

Kedvezőtlen időjárás  
és áttörés

Velük szemben a Capello tábor-
nok (majd annak betegsége miatt 
1917. október 25-től Montuori tá-
bornok) vezette 2., valamint az 
Emanuele Filiberto di Savoia, Aosta 
hercege irányította 3. olasz hadsereg 
helyezkedett el.

1917. október 24-én reggel nagyon 
rossz idő volt, a völgyekben esett az 
eső, az azokat kísérő magaslatokon 
pedig erősen havazott. A tájon ural-
kodó köd miatt rövid távolságokra is 
alig lehetett ellátni. A központi ha-

tábornok vezette császári és királyi  
I. hadtest, abban a Monarchia legjobb 
hadosztályai kaptak helyet: a 3. „Ha-
vasi gyopár” hadosztály (állománya 
90%-ban osztrák–német), a 22. lö-
vészhadosztály (benne a magyar 
többségű esztergomi 26. gyalogez-
red, a cseh 91. gyalogezred és két 
osztrák császárvadász ezred), az 55. 
gyaloghadosztály (többségében oszt-
rák–német, illetve bosznia-hercego-
vinai gyalogezredek), tartalékként 
a német vadászhadosztály. A 14. 
hadsereg többi erői Tolmein körül 
és attól délre sorakoz-
tak fel. Stein altábor-
nagy csoportját (III. bajor 
hadtest) a vegyes nem-
zetiségi összetételű 50. 
osztrák–magyar had-
osztály (benne az aradi 
33., a nagyváradi 37., a 
szegedi 46., a temesvári 
61. gyalogezred zászló-
aljai), a német 12. had-
osztály és az alpesi had-
test, valamint tartalékban 
a német 117. hadosztály 
alkotta. Berrer német al-
tábornagy csoportjába 
(német LI. hadtest) a 26. 
és a 200. német hadosz-
tály, Scotti altábornagy 
csoportjába (császári és 
királyi XV. hadtest) az 
1. osztrák–magyar had-
osztály (a szatmárné-
meti 5., a losonci 25., a 
zágrábi 53., az ungvári 
66. és  a szabadkai 86. 
gyalogezredek zászlóaljaival, vala-
mint a zágrábi 31. tábori vadászzász-
lóaljjal), valamint az 5. német hadosz-
tály tartozott.

A Boroević-hadseregcsoport két 
hadseregében összesen 15 hadosztály 
és 6 tartalék hadosztály várta a jelet a 
támadásra. A Johann Henriquez 
gyalogsági tábornok irányította 2. 
Isonzó-hadseregben (melynek tarta-
lékát az 57. [a kassai 34. és a székesfe-
hérvári 69. gyalogezredek egy-egy 
zászlóaljával], a 9., a 28. és 29. csá-
szári és királyi hadosztály képezte) 
Kosak altábornagy csoportját a 60. 
(a pécsi 52. és a péterváradi 70. gyalog-
ezredek zászlóaljaival) és a kolozsvá-
ri 35. közös hadosztály, a XXIV. 
hadtestet a 24. és az 53. magyar nép-
felkelő hadosztály, a IV. hadtestet a 

talmak támadása hajnali két órakor 
két és fél órás gáztámadással kezdő-
dött, amit 6 óra 30 perckor nagy 
erejű tüzérségi tűzcsapás követett. A 
lövegsűrűség aknavetők nélkül meg-
haladta a 100/kilométert, a gránátok 
mennyisége csövenként 1000 dara-
bot tett ki. A gázlövés meglepetés-
ként érhette az olaszokat, mivel gáz-
maszkjaik alig voltak. Tolmeinnél 
reggel 8 órakor, Flitschnél 9 órakor 
lendült támadásba a 14. hadsereg 
gyalogsága. Az Isonzó völgyében 
haladva három óra alatt áttörték az 

ellenség első két állását, aznap esté-
re elfoglalták Caporetto városát, 
az olasz arcvonalat összességében 
32 kilométer szélességben szakítot-
ták át.

Október 25-én – az olasz ellentá-
madások elhárítása után – a közpon-
ti hatalmak csapatai a folyó jobb 
partján húzódó hegygerincen lévő 
kulcsfontosságú állásokat is elfog-
lalták, illetve elszigetelték azok vé-
dőit. (Számos, a magashegyi állá-
sokban lévő olasz egység nem tu-
dott semmit a völgyekben bekövet-
kezett áttörésről.) Ezen a napon az 
olasz arcvonal összeomlott, elkez-
dődött a 2. olasz hadsereg felbom-
lása, ezért Cadorna elrendelte a 
visszavonulást. Ezzel egyidejűleg a 
2. (majd a következő naptól az 1.) 
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Isonzó-hadsereg is csatlakozott a tá-
madáshoz. Megnyílt az út a táma-
dók előtt az észak-olasz síkságra. 

Október 27-én, az offenzíva ne-
gyedik napján az Isonzó alsó szaka-
szán védekező 3. olasz hadsereg 
helyzete is tarthatatlanná vált, és az 
Isonzó arcvonal olasz védői meg-
kezdték az általános visszavonulást. 
(Október 24-27. között az olaszok 
60 000 foglyot, 500 löveget, 24 re-
pülőgépet veszítettek.)

A szövetségesek 40 kilométert elő-
retörve október 27-én birtokba vet-
ték a síkság kapuját képező Cividale 
városát. Október 28-án a német csa-
patok elfoglalták a korábban az olasz 
fővezérség székhelyét képező Udi-
nét. Az olasz csapatok felszerelésük 
és hadianyagkészletük nagy részét 
hátrahagyva a Tagliamento irányá-
ba menekültek. Az összeomlás ma-
gával rántotta az egész olasz front-
vonalat, a Karni-Alpokban és a 
Dolomitokban küzdő 4. olasz had-
sereg is visszavonulásra kényszerült. 
A 14. és az Isonzó-hadseregek gyors 
ütemben előretörő csapatainak ösz-
szekeveredése miatt a 3. olasz hadse-
reg zöme viszonylagos rendben visz-
sza tudott vonulni a Tagliamento 
mögé, de a keleti parton rekedt 
60 000 katonája így is fogságba esett. 
A folyó túlpartjára a 2. olasz hadse-
regnek csak töredékei jutottak át.

Október 27-től az áttörés hatása a 
karintiai fronton is érezhetővé 
vált. A Krobatin tábornok vezette 
10. osztrák–magyar hadsereg is tá-
madásba lendült, október 31-én pedig 
elérte a Tagliamento felső folyását.

Az osztrák–magyar és német alaku-
latoknak sikerült kijutniuk a hadmű-
veleti mélységbe, de a sikert tartalé-
kok, gyorsan mozgó alakulatok (gép-
járművekkel szállított gyalogság és 
kerékpáros zászlóaljak, továbbá lovas-
csapatok), valamint elegendő átkelő-
eszköz hiányában és a szétrombolt 
vasútvonalak miatt, nem tudták kel-
lően kihasználni. A lőszer pótlása és a 
hadtáp előrevonása az utak állapota 
miatt nem történt meg időben. 

A tüzérség, a magasabb parancs-
nokságok lemaradtak. A felső veze-
tés elveszítette kapcsolatát a csapa-
tokkal, azok sok helyütt összekeve-
redtek, néhol a gazdag zsákmány 
felélésébe kezdtek. Az esőzésektől 
megáradt Tagliamento – amelyen az 

átkelést a szövetségesek már október 
31-én megpróbálták – komoly aka-
dályt jelentett, mivel hídjait a vissza-
vonulók felrobbantották és ott az 
olasz védelem is valamelyest megszi-
lárdult. A 14. hadsereg csapatai csak 
1917. november 4-én tudtak átkelni 
az áradó folyón, a Boroević-
hadseregcsoport erői pedig csak ezt 
követően.

Megszilárdult védelem
A késedelem lehetőséget biztosított 
az olasz hadvezetésnek, hogy meg-
maradt hadosztályait a Piave mögé 
rendezetten vonja vissza. November 
10-re a 14. hadsereg és az Isonzó-
hadseregek is felfejlődtek a Piave 
mentén. A nyugati hadszíntérről át-
irányított, a Fayolle francia tábornok 
vezette öt brit és hat francia hadosz-
tályra támaszkodva a folyó mögött 
megszilárdult az olasz védelem.

A központi hatalmak megkísérel-
ték a piavei olasz védelem felgön-
gyölítését. November 10-én a 
Conrad-hadseregcsoport a Hétköz-
ség-fennsíkon indított támadást cse-
kély sikerrel, a 14. hadsereg Krauss-
hadteste a Piave és a Brenta folyók 
között fekvő, 1776 méter magas 
Monte Grappa hegytömböt ostro-
molta november 14-től 21-ig, több 
magaslatot elfoglalt a Piave völgyé-
ben, azonban az erős olasz ellenállás 
miatt visszavonulásra kényszerült.

Boroević csapatai november 10-től 
a hónap végéig próbáltak átkelni a fo-
lyó középső és alsó szakaszán, de az csak 
az 1. Isonzó-hadsereg 41. honvéd had-
osztályának sikerült, amely november 
20-ig a folyó deltájában Piave Vecchiáig 
nyomult előre. A német 14. hadsereget 
decemberben a nyugati frontra szállí-
tották át. A megrövidült arcvonal 
tartására az osztrák–magyar erők ele-
gendőnek bizonyultak.

Armando Diaz tábornoknak, aki 
november 9-én Cadorna helyébe 
lépett, legfőbb gondja az olasz 
haderő újjászervezése volt. Ebben, 
angol–francia szövetségeseire is tá-
maszkodhatott.

A győztes osztrák–magyar, vala-
mint német csapatok nagy mennyisé-
gű hadianyag, felszerelés, rengeteg 
hadifogoly és nagy kiterjedésű észak-
olaszországi területek birtokába ju-
tottak. Mindkét részről nagy volt az 
áldozatok száma: 1917. október 24. és 

november 10. között az olasz veszte-
ség 10 000 halott, 30 000 sebesült, 
300 000 hadifogoly volt, azonkívül 
4884 löveg és aknavető, 300 000 pus-
ka, 3000 géppuska, 2000 géppisztoly 
és 22 repülőtér került a szövetségesek 
kezére. Az olasz hadsereg demorali-
záltságát jól mutatja, hogy mintegy 
400 000 katonaszökevényt a hátor-
szágban fogtak el. Az osztrák-ma-
gyar és német veszteségek összesen 
70 000 főre rúgtak, ebből a Monar-
chia 30 000 halottat és sebesültet ve-
szített a Piave eléréséig. 

A dunai birodalom csapatai két hó-
napig a zsákmányolt készletekből él-
tek. A megszállt észak–olasz terüle-
teken osztrák–magyar közigazgatást 
vezettek be.

A caporettói áttörés nyomán tehát 
úgy tűnt, hogy a központi hatalmak, 
ha nem is végzetes, de igen súlyos csa-
pást mértek Olaszországra, aminek ki-
heverése még hosszú hónapokon át 
igen valószínűtlennek tűnt. Sajnálatos 
módon azonban a történelem később 
igazolta az ismert mondást, hiszen a 
caporettói csoda képletesen mondva 
szintén „három napig” tartott. Egy év-
vel később, 1918 őszén Padovában végül 
a Monarchia tábornokai kértek fegy-
verszünetet, míg Olaszország győztes-
ként fejezhette be az első világháborút.

          
                 ifj. Takaró károly

A caporettói csata során fogságba esett olasz 
hadifoglyok német katonák kíséretében 
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tikus fizika eszköztárához tartozik, 
mert sok, egymással kölcsönható ré-
szecske rendszerét próbáljuk modellez-
ni. De mindezt egy biológiai problé-
mára, a csoportos viselkedésre alkal-
mazzuk, és annak a megértését szeret-
nénk ezzel előmozdítani.

A csoportos mozgás egyik lényeges 
vonása az univerzalitás. Ugyanazon 
mozgásmintázat, állapot, ugyanazok 
a jellemző tulajdonságok megjelennek 
nagyon különböző rendszerekben: el-
térő viselkedésű állatoknál, sejtek, mo-
lekulák mozgásában vagy akár élette-
len rendszerekben is. Az a közös ezek-
ben a rendszerekben, hogy azonos, 
önálló döntéshozatalra képes alegysé-
gekből állnak, amelyek egymással 
kölcsönhatva alakítanak ki hasonló 
összképet. Ily módon egy komplexebb 
csoport mozgásának megértéséhez 
hozzásegíthet egy egyszerűbb csoport 
mozgásának megfigyelése. A megér-
tés másik útja a modellezés, amelynek 
során egyszerű szabályokat feltétele-
zünk, és próbáljuk a természetben lá-
tottakat reprodukálni.
– Milyen modellekkel dolgoznak?
– Az egyik például a csoportos döntés-
hozatal modellezése. Itt az egyedeknek 
ki kell találniuk egy kérdésre a helyes 
választ. A kérdést egy úgynevezett 
környezet szimbolizálja, aminek az ál-
lapota időben lassan változik, az állapo-

tokat pedig színekkel jelöljük. Az egye-
dek feladata, hogy minden időlépésben 
megpróbálják kitalálni a környezet szí-
nét. Különböző képességekkel rendel-
keznek a találgatás terén, emellett köl-
csönhatásban vannak egymással, befo-
lyásolni tudják egymás döntéseit: dön-
téseket másolhatnak egymásról vagy 
rákényszeríthetik másokra a saját vá-
lasztásukat. A csapattagok között 
spontán interakciók alakulnak ki, 
amik közvetítik a jó választ a jobb ké-
pességű egyedektől a gyengébbek felé, 
így az interakciók hálózata révén több-
nyire az egész csapatnak sikerül eltalál-
nia a jó választ.

A másik modellben egy többszintű 
közösség csoportos mozgását model-
leztük. Részecskék mozognak két di-
menzióban állandó sebességgel, közöt-
tük vonzó és taszító erők hatnak. Két-
féle, eltérő viselkedésű részecske vesz 
részt a modellben: vezető és követő tí-
pusúak. A vezetők megpróbálnak kö-
vetőket gyűjteni maguk köré, a köve-
tők meg hajlamosak csapódni egy ve-
zetőhöz, akit követni fognak. A köl-
csönhatások nyomán egy idő után a 
vadlovakéhoz hasonló csoportos moz-
gásminta alakul ki: a ménes együtt 
mozog, de azon belül elkülönülnek a 
háremek, amelyeket egy-egy mén tart 
össze. Vagyis a háremek a ménesen be-
lül individuumként mozognak.

– Jelenlegi kutatási témája – a vad-
lovak vezetési hierarchiája – a bioló-
gia és a fizika határvonalán található. 
Milyen irányból indult a pályája, ho-
gyan érkezett meg ide?
– Az ELTE-n végeztem fizikus sza-
kon, utána az Elméleti Fizika Tanszé-
ken szereztem meg a doktorimat Rácz 
Zoltán témavezetésével. Az extrém ér-
tékek statisztikáját vizsgáltuk analiti-
kus úton, és először klimatológiai, 
majd asztrofizikai adatsorokon alkal-
maztuk az eredményeinket. A PhD-m 
témája a galaxisok fényességének ext-
rém értéke volt. Mindig is érdekeltek 
az állatok, szerettem őket. Közvetlenül 
a PhD után döntöttem úgy, hogy álla-
tokkal is szeretnék foglalkozni. Akkor 
kezdtem el dolgozni az ELTE Bioló-
giai Fizika Tanszékén Vicsek Tamás 
csoportjában. A védésem után nagyjá-
ból egy hónappal már ott dolgoztam, 
és ott jött be a vadlovas téma. Jelenleg a 
Debreceni Egyetemen kutatok.
– Az ELTE-n végzett munkájának két 
fő iránya volt. Az egyik vonal a model-
lezés, a másik pedig a vadlovak mozgá-
sának terepi vizsgálata. A modell ese-
tében össze tudják kapcsolni a fizika és 
a biológia eszköztárát, azaz két oldalról 
nézik a természeti jelenségeket?
– Fizikusszemmel és -módszerekkel 
vizsgálunk egy biológiai jelenséget. Az 
általunk használt módszertan a statisz-
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VEZETŐ A VADLOVAK KÖZÖTT
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Ozogány Katalinnak, a Debreceni Egyetem 
Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék 
tudományos munkatársának karrierje fizikusként 
indult, majd kutatásai során a biológia határterüle-
te felé „evezett”. Munkatársaival fizikai modelle-
ket tervezve tanulmányozza a csoportos döntés-
hozatal folyamatát és az állatok kollektív mozgá-
sát. Mindemellett terepi munkát is végez: a 
Hortobágyon élő vadlovak csoportos mozgását 

elemzi légi videók segítségével.
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az egyed kerül magasabb szintre, ame-
lyik korábban váltott irányt, és a köve-
tői az alacsonyabb szinteken találhatók.
– Milyen, a tudomány számára új 
eredmények jöttek ki a modellezésből?
– Azt találtuk, hogy van egy optimum 
a vezető és a követő típusú egyedek 
arányában. Akkor lesz a legmagasabb a 
csapat sikeressége, ha nagyjából ez az 
arány 1:10. Az elméleti ideális vadló há-
remméret – vagy emberre vonatkoz-
tatva csoportméret – tehát 10 lenne. A 
rezervátumban megfigyelt átlagos há-
remméret 9, ami érdekes módon közel 
esik a szimulált értékhez. Kérdés, hogy 
ez a véletlen műve-e, vagy egy isme-
retlen optimalizáló hatásé.

Egy olyan módszert dolgoztunk ki, 
amivel nyílt terepen két dimenzióban 
mozgó vadállatok mozgása minimális 
beavatkozás mellett figyelhető meg. Ez 
további fajok vizsgálatában is hasznos 
lehet. A jövőben arra a kérdésre keres-
sük a választ, hogy a vadlovak háreme-
iben melyik egyed és miért válik veze-
tővé. Milyen egyedi tulajdonságok, 
szociális, dominancia, leszármazási vi-
szonyok és környezeti tényezők hatá-
rozzák meg a vezető kilétét. A vadlo-
vak – mint mi, emberek – többszintű 
közösségben élnek, ezért modellfajként 
szolgálhatnak akár egy társadalom ve-
zetési mechanizmusainak megértésé-
ben is.

Bajomi Bálint

viszont másfél órán át tudjuk videóz-
ni őket. Kicsivel nehezebb a videó fel-
dolgozása, de a folyamatos felvéte-
leknek köszönhetően láthatjuk az el-
indulás pillanatát, a vonulást, a meg-
állás pillanatát – ezek mind fontosak 
a vonulás dinamikájában.
– Hogyan lesznek a légifelvételekből 
konkrét tudományos adatok?
– Egy szoftverrel automatikusan kö-
vetjük minden egyed mozgását a vi-
deókon, majd ezeket a pályákat ele-
mezzük. A videón kirajzolt pályák-
ból ki tudjuk számolni a valódi pá-
lyákat, ha követjük a szoftverrel a táj 
jellegzetes pontjait is, és rekonstruál-
juk a kameramozgást. Az így meg-
határozott pályák egyenértékűek a 
lovak GPS-koordinátáival, mivel 
néhány méter pontossággal számol-
hatók, és ábrázolhatók akár Google-
térképen is, anélkül, hogy megjelöl-
tük volna a lovakat vagy bármilyen 
jeladót kellett volna rájuk szerelni. A 
pályákat egy korábbi, galamboknál 
már alkalmazott módszerrel elemez-
zük: iránykorrelációs analízist vég-
zünk.

A lovak sebességvektorait nézzük: 
amikor egy egyed irányt vált a moz-
gása során, figyeljük, hogy a többi 
egyed követi-e ezt az irányváltást, és 
ha igen, milyen időkéséssel. Az idő-
késések alapján határozzuk meg az 
egyedek vezetési hierarchiáját, ahol az 

– Ide kapcsolódik a Hortobágy 
egyik kisebb tájegységén, a 
Pentezugban végzett terepi ku-
tatásuk. Mit érdemes tudni a 
Hortobágyi Nemzeti Park pro-
jektjéről?
– Megfigyeléseket végeztünk a 
Pentezugi Vadló Rezervátum-
ban, melynek többrétű funkciója 
van. A Przewalski-ló vagy mon-
gol vadló az utolsó valódi vadló a 
világon. Utolsó populációjuk a 
Mongol-fennsíkra szorult vissza, 
de a '70-es években kipusztultak 
a vadonból, és csak fogságban 
maradt meg néhány tucatnyi 
egyedük. A nemzetközi fajmentő 
programnak köszönhetően most 
már 1700 Przewalski-ló él a Föl-
dön. Pentezug részben a fajmen-
tés egyik génbankja. Jelenleg 350 
vadló él itt – ez tehát a világállo-
mány 20 százaléka.

Másik fontos cél egy természe-
tes területkezelés megvalósítása, a 
harmadik pedig a kutatás. A lovak 
egy 2500 hektáros, villanypásztorral 
körbekerített területen élnek, de sza-
badon mozognak: nem terelik és 
nem etetik őket. Viselkedésük és 
csoportszerkezetük természetes, 
ugyanakkor egyedileg felismerhe-
tők, ezért ennek a populációnak je-
lentős kutatási potenciálja van. 
– A korábban említett modellhez gyűj-
tenek valós terepi adatokat, hogy tesz-
teljék a modell jóslatait?
– Ez pont fordítva történik. A mo-
dell lényege egy valóságos jelenség 
leegyszűsítése. Ezért előbb megfi-
gyelni kell a természeti jelenséget, és 
egy olyan modellt tervezni, ami eh-
hez hasonlóan viselkedik. Ezután a 
paraméterek változtatásával lehet ta-
nulmányozni a modell révén a jelen-
séget is. Ezért megfigyeltük a vadlo-
vak természetes csoportos mozgását. 
GPS-nyakörveket nem használhat-
tunk, mert költséges és a lovak im-
mobilizálása miatt kockázatos lett 
volna. Ezért légi videókat készítet-
tünk a ménesről mozgás közben. 
Drónnal és héliummal töltött légha-
jóval is dolgoztunk. Az előbbivel 
könnyebb jó felvételt készíteni, mert 
precízebb és stabilabb, hátránya a li-
mitált, nagyjából 15 perces repülési 
idő. A héliumos ballont nem lehet 
pontosan pozicionálni a lovak fölé, 

Légi videókat készítve rögzítettük a vadlovak pályáit, a pályák elemzése pedig  
lehetőséget nyújt a vezető egyedek és a vezető háremek azonosítására, a vezetési hierarchia 

meghatározására (OZOGÁNY KATA FELVÉTELE.)
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A VILÁG PÉNZÉRMÉI

A kanadai 1 dolláros

sított módon kibújjunk a teher alól. Bár gyakran fájdal-
mas egy ilyen döntés, ám vigasztalódhatunk azzal a sok-
szor nem is kis összeggel, amelyet a kamatfizetésen meg-
takarítottunk. Általában a tapasztalt nagymamák és az 
előrelátó háziasszonyok szoktak előállni néha meglepő öt-
lettel: mondjon le a család a megszokott balatoni nyaralás-
ról, helyette a lakóhely környékén kiránduljanak inkább. 
A különbségből pedig gyorsítsák fel a hiteltörlesztést. 

A legtöbb mobilalkalmazás, amely pénzügyi kalkulá-
torokkal segíti napi pénzügyeinket, ingyenesen használ-
ható. Talán ezek közül a legegyszerűbb a háztartási nap-
ló használata, míg mások bevezetnek bennünket a rövid 
és hosszabb távú pénzügyi tervezésbe is. Ha komolyan 
vesszük ezek „intelmeit”, azaz, hogy mennyit költhe-
tünk havi keretünkből erre-arra, akkor sajnos nem tu-
dunk trükközni olyan hirtelen jövő ötlettel, hogy bár 
nincs keretünk, mégis megvesszük a ránk mosolygó 
szép cipőt a hitelkártyánk keretére. Korunk számítás-
technikai segédeszközeinek használata sokszor nem iga-
zán időigényes, ám az alkudozás, ami a normális piaci 
viszonyok velejárója, már időbe telik, főleg, ha jó árat 
akarunk elérni. Gondoljunk csak arra, ha lakáscseréről, 
bútorvásárlásról vagy akár biztosítóintézet-váltásról van 
szó. Bár vannak, akik ódzkodnak az alkudozástól és a 
kiírt, meghirdetett árat legtöbbször elfogadásra alkal-
masnak tekintik, ám mások sokszor utánajárást és időt 
sem sajnálva addig alkudoznak, amíg egy sokkal kedve-
zőbb árat el nem érnek. Az alku, mint trükk igazán 
pénztárcakímélő lehet: például a bútort ingyen hazaszál-
lítják és esetleg össze is szerelik, mert a kiválasztott bú-
toráruház minél több forgalmat szeretne elérni és még e 
feltételekkel is megéri neki a szolgáltatás elvégzése. 

Bár a vésztartalék képzésével és fenntartásával talán 
minden háztartás tisztában van, mégis van néhány olyan 
okos trükk, amely hozzájárulhat ennek növeléséhez. A 
bevételi oldalon olykor vannak olyan nem várt pénzek, 
amelyekre korábban nem számítottunk (például az áram-
fogyasztás éves elszámolása során visszajáró túlfizetés, 
vagy interneten mégis csak akadt vevő a még jó, ám 
megunt és hónapok óta eladásra hirdetett kerékpárunk-
ra). E pénzekkel a legjobban úgy gazdálkodhatunk, ha 
nem költjük el azonnal, hanem hozzátesszük a tartalé-
kokhoz. Persze mindenki tudhat, alkalmazhat számtalan 
trükköt, ám biztos van pár olyan is, amit a tapasztaltabb 
családtagoktól vagy a szélesebb pénzügyi ismeretekkel 
rendelkező baráti körtől is kölcsönvehetünk, mert hasz-
nálata nekünk is előnyös lehet. Nem árt tehát kérdezni 
tőlük, hogy pénzünkkel még jobban bánjunk, azaz előre-
látóan költekezzünk, komolyan vegyük a megtakarítá-
sok fontosságát és a befektetések kockázatait is.

Palla Gábor

OKOS TRÜKKÖK
Ha a trükk szót halljuk, leginkább a cirkusz és a 

bűvészmesterség jut először eszünkbe, ám ennél 
sokkal szélesebb a jelentésköre. Más szavakkal is 

helyettesíthetjük: fortély, furfang vagy fogás is lehet a 
szinonimája. A pénzügyekben is számtalan olyan ötlet-
tel, megoldással, gyakorlattal, szokással találkozhatunk, 
amelyeket nyugodtan nevezhetünk trükköknek: ha 
ügyesen alkalmazzuk, akkor egy idő után magunk is 
csodálkozni fogunk, mennyire sikeres egyik-másik, és 
megbizonyosodhatunk arról is, hogy mi is meg tudjuk 
csinálni.

A pénzügyi trükkök sorát legjobb talán a pénzügyi 
naptárral kezdeni. A sokak által használt okostelefonok 
felkínálják a naptár használatát, sőt, be lehet kapcsolni 
ehhez hangjelzést is, hogy figyelemmel kísérjük mind a 
bevételi, mind a nagyobb kiadási tételeket (fizetés jóvá-
írása, közüzemi számlák esedékessége, adófizetési határ-
idő, születésnap pénzügyi megalapozása stb.). Ennek ke-
zelése nem igazán rabolja az időnket, hiszen például bu-
szon, villamoson utazás közben bőven át tudjuk tekinte-
ni a következő néhány hét nagyobb pénzügyi tételeit. 
Így a pénzügyi naptár rendszeres használatával biztosan 
nem esünk fizetési késedelembe.

A következő trükköt nyugodtan nevezhetjük „fájdal-
mas trükknek” is: ha adósságunk van (pénzintézettel, 
családdal szemben) és ismert a fizetési, törlesztési időszak 
és a határidő is, legjobb az ilyen tehertől minél előbb 
megszabadulni. Nyilván nem könnyű ennek érdekében 
teljesen új alapokra helyezni a kiadási oldalt, hogy gyor-
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A lemezekre maratással előál-
lított képek a róluk készített 
levonatok (papírra nyomott 

ábrák) formájában élvezhetők iga-
zán. A Magyar Nemzeti Múzeum-
ban őrzött dúcok többségéről azon-
ban az 1930-as évekig csupán egy le-
vonat készült.  Egy huszonegy kép-
ből álló széria (egy rézlemez azóta 
elveszett) még 1632-ben látott nap-
világot. A sorozat darabjai egy soha 
meg nem jelent könyv illusztrációi 
lettek volna; feltehetően azok próba-
levonatai, amelyek ma a bécsi Alber-
tina gyűjteményében találhatók. 
(Oda pedig a Habsburgok udvari 
könyvtárából érkeztek.) Ezek a levo-
natok még a császárvárosban készül-
tek, a rézdúcok azonban hosszú utat 
bejárva a budapesti Magyar Nemzeti 
Múzeumba kerültek. Az 1930-as évek 
elején Varjú Elemér (1873–1944/1945), 
az Érem- és Régiségtár vezetője 
szorgalmazta újabb, korabeli nyomdai 
eljárással készített levonatok előállítá-
sát, hogy végre szélesebb közönség 
előtt is feltáruljanak a részletekben 
gazdag, kiemelkedő művészi színvo-
nalú csata- és ostromképek. 1934-ben 
a múzeum kétszáz példányban bocsá-
totta közre a sorozat darabjairól készí-
tett levonatokat. A Képzőművészeti 
Főiskola grafikai műtermében előállí-
tott műlapokat mappákban össze-
gyűjtve a Magyar Nemzeti Múzeum 
Barátai Egyesület tagjai közt osztották 
szét éves tagilletményként.

Ekkor még nem volt ismert a leme-
zeken látható jelenetek alkotója. A 
művészt a múzeum egy későbbi mun-
katársa, Rózsa György (1925–2008) 
azonosította a több közép-európai 
városban is megfordult Isaac Maiorral 
(1576–1642 után). A dél-német szár-
mazású művész tanulóéveit Prágában,  a 

II. Rudolf (1552–1612) német-római 
császár, magyar és cseh király udvará-
nak dolgozó metszők és festők mel-
lett töltötte. Később Bécsbe költözött, 
ahol magyar megrendelők számára is 
teljesített megbízásokat. 

Maior a hadi eseményeket ábrázoló 
rézkarcokat az 1620-as években 
vagy az 1630-as évek elején készítet-
te Ferenczffy Lőrinc (1577–1640), a 

Magyar Udvari Kancellária titkárá-
nak megrendelésére. A XVII. század 
eleji magyarországi hivatali értelmi-
ség egyik vezető alakja a bolognai 
egyetem jogi fakultásának elvégzése 
után Mátyás főherceg (1557–1619, a 
későbbi II. Mátyás magyar király) 
bécsi magyar kancelláriáján kezdett 
dolgozni. Ez az intézmény 1610-ben 
egyesült a Prágából Bécsbe vissza-

ISAAC MAIOR ILLUSZTRÁCIÓI BERGER ILLÉS HISTORIA HUNGARIAE-JÉHEZ

CSATÁK ÉS RÉZDÚCOK
A XX. század elején a Magyar Nemzeti Múzeumban dolgozó szakemberek húsz, a gyűjteményben 
kallódó, kis méretű rézlemezt vettek nyilvántartásba. A ma is meglévő lemezeken több száz 
évvel korábbi hadi események képei rajzolódnak ki, alig láthatóan. A szemmel csak megfelelő 
közelségből érzékelhető jelenetek magyar és császári csapatok oszmánok ellen vívott csatáit, 
ostromokat és egy seregszemlét ábrázolnak. Az akkor a múzeumban (újra) megtalált lemezekről 

kiderült, hogy azok rézkarcok nyomódúcai. 

Győr visszafoglalása (1598)



1520   Él e t É s  tu d o m á n y   2017/48

műhöz több mint ötven egészalakos 
portrét rendelt meg. A rézmetszetek 
az 1610-es évek második felében már 
valószínűleg elkészültek, de a terve-
zett kötet végül nem jelent meg.

A meghiúsult terv azonban egy 
másik, nagyszabásúbb elkép-

zelést készített elő: Ferenczffy egy 
Magyarország történetét tárgyaló 
munkát akart kiadni. Berger Illés 
udvari történetíró még az 1600-as 
évek elején fogott neki históriája 
megírásának, amely a hunok Euró-
pában való megjelenésétől I. Ru-
dolf, majd II. Mátyás magyar kirá-
lyok uralkodásának időszakáig tár-
gyalta volna a magyarok (és vélt 
elődeik, a hunok) történetét. Berger 
könyvének sok újdonsága nem lett 
volna: az főleg a középkori króni-
kák szöveghagyományaira, korábbi 
történetírók munkáira támaszko-
dott volna, de mégis egy több mint 
ezer évet átfogó történetben láttatta 
volna a magyarság politikai folyto-
nosságát a Kárpát-medencében. 

költöztetett Magyar Udvari Kan-
celláriával. Ekkor lett a kormány-
szerv titkára Ferenczffy, aki har-
minc éven keresztül töltötte be a hi-
vatalt. A Magyar Udvari 
Kancellária élén a korszakban ma-
gyar egyházi vezetők álltak; 
Ferenczffy három „püspök kancel-
lár” alatt szolgált. A Bécsben mű-
ködő szerv a Habsburg-házi ural-
kodó akaratának közvetítője volt a 
Magyar Királyság politikai elitje fe-
lé, ugyanakkor tisztviselői képesek 
voltak a magyar rendi politika ér-
dekeinek az uralkodó előtt való 
képviseletére. 

Erre törekedett Ferenczffy is, 
aki kancelláriai munkája mel-

lett könyvkiadóként is tevékenyke-
dett; maga is többször próbált 
nyomdát működtetni, több-keve-
sebb sikerrel. A kancelláriai titkár 
már az 1610-es években tervezte 
egy hun és magyar vezérek, illetve 
magyar királyok képmásait felvo-
nultató kötet kiadását. Ehhez a 

Az 1630-as években már ennek a 
munkának lettek volna illusztrációi 
a Ferenczffy által korábban megren-
delt vezér- és uralkodóportrék, illet-
ve a – feltehetően később keletkezett 
– csata- és ostromképek. A Berger-
féle Historia Hungariae a Thuróczi 
János (1435?–1488?) szerkesztette 
Chronica Hungarorum óta az első il-
lusztrált Magyarország-történet le-
hetett volna. Noha a magyarországi 
nemesség és városok komoly össze-
geket adományoztak a könyv kiadá-
sához, még Bécsben sem voltak meg 
a kellő kiadói és nyomdai feltételek 
egy olyan terjedelmű és olyan gaz-
dag képanyaggal kísért kiadvány 
megjelentetéséhez, amilyen a 
Historia Hungariae lett volna. A kö-
tet méreteire a Bergertől fennma-
radt kézirattöredékekből lehet kö-
vetkeztetni: csak a budapesti Egye-
temi Könyvtárban lévő szövegrészek 
– a mai kiadói nyelv szerint  – nagy-
jából hatvan szerzői ívet tesznek ki. 
(Egy szerzői kéziratoldal napjaink-
ban általában 2000 leütésből áll, 
egy szerzői ív pedig 40 000-ből, te-
hát egy ív nagyjából húsz oldalnak 
felel meg.) Ez azt jelenti, hogy Ber-
gernek csak az Egyetemi Könyv-
tárban lévő – a mű egészét tekintve 
erősen hiányos – kéziratai is egy 
1200 oldalas könyvet eredményez-
nének, ha ma könyvben való megje-
lentetésükre kerülne sor. Kérdés az is, 
hogy mikor állt kiadásra készen a 
Berger által összeállított anyag? Az 
1640-es évek elején (Ferenczffy halá-
la után) egész biztosan – ekkor már a 
pozsonyi Magyar Kamaránál volt a 
kiadás ügye és a hozzá szükséges ösz-
szes manuscriptum. A lényegen azon-
ban nem változtat, hogy Berger 
mikor készült el munkájával, hi-
szen a mű megjelentetésére végül 
nem került sor.

Pedig annak – a Ferenczffy által 
megrendelt – csatákat és ostro-

mokat ábrázoló képei a korabeli 
magyar politikai érdekek, szándé-
kok közvetítői lehettek volna. A 
huszonegy rézkarcon ugyanis – 
egy-egy kivételtől eltekintve – 
magyaros öltözéket, vértezetet vi-
selő vitézek tűnnek fel, amint 
oszmán seregek ellen harcolnak 
vagy az oszmánok által bírt vára-
kat, erődített városokat ostromol-
nak. A képek többsége XV. és XVI. 

Magyar csapatok vonulnak egy vár ostromára
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századi hadi eseményeket ábrázol. 
(Témája csak néhánynak határoz-
ható meg: az Albertina-beli próba-
lapok közül öt kapott kézírásos fel-
iratot, valószínűleg Ferenczffytől. 
E képek Szófia ostromát [1443], 
Szilágyi Mihály [1400 körül – 1460] 
fogságba esését [1460], a kenyérme-
zei csatát [1479], a sziszeki csatát 
[1593] és Győr visszafoglalását 
[1598] mutatják.) Az illusztrációk 
egytől-egyig a bécsi magyar királyi 
udvar oszmán külpolitikájában be-
állt, nyugalminak tekintett állapot 
ellen fogalmaztak meg kritikát és a 
Magyar Királyság területén élők 
mindennapjainak nyugtalanságára 
hívták fel a figyelmet. A Habsburg 
Monarchia a zsitvatoroki békével 
(1606) hosszú időre konzerválta a 
történelmi Magyarország területi és 
társadalmi megosztottságát (figyel-
mét pedig később teljes egészében a 
harmincéves háború frontjára össz-
pontosította). A hadi eseményeket 
ábrázoló képek a Monarchia keleti 
és déli határa védelmének fontossá-
gára figyelmeztették volna, illetve 
a Magyar Királyság abban betöltött 
történelmi szerepére emlékeztették 
volna a Habsburgok uralta tarto-
mányokat és Európát. A politikai-
lag (korlátozottan) potens magyar-
országi rendek ekkor ugyanis nem 
tudtak beleszólni a Magyar Király-
ság külpolitikájába, mivel annak 
kérdéseit egy bécsi központi kor-
mányszerv, az Udvari Haditanács 
vitatta meg. A Ferenczffy megren-
delésére készült képek erre a tehe-
tetlenségérzésre reflektáltak volna 
és a magyar rendek tenni vágyására, 
történelmi szerepük beteljesítésére 
hívhatták volna fel a figyelmet.

A képek nem tölthették be a ne-
kik szánt szerepet, de nem is 

vesztek el végleg. A rézlemezeket 
Ferenczffy utolsó felettese, Lippay 
György (1600–1666) megvásárolta a 
titkár nyomdai felszereléseivel együtt, 
és azokat a pozsonyi jezsuita nyom-
dának adományozta. Onnan a hadi 
események rézdúcai az 1660-as évek 
elején a nagyszombati egyetemi 
nyomdába kerültek. (A vezérekről és 
uralkodókról készült képek lemezeit 
Nádasdy Ferenc [1623–1671] még 
1659-ben elvitte Pozsonyból, és azo-
kat rövid, verses szövegekkel kísér-
ve, kötetbe rendezve adatta ki Nürn-

bergben 1664-ben. Ez a könyv – 
amelyet ma a történeti irodalomban 
az egyszerűség miatt Mausoleumnak 
hívnak – a század egyik sikerkiad-
ványa lett.) 

1697-ben immár egy szélesebb kö-
zönség számára vált hozzáférhető-
vé az együttes egy jelenete egy po-
puláris kiadványban, a Nagy-
szombati Kalendáriumban. Az 
egyik, császári muskétások és osz-
mán lovasok közti összecsapást 
mutató rézlemezt – amely egykor 
a tizenöt éves háború egy (azono-
síthatatlan) csatáját ábrázolta volna 
– felirattal ellátva egy kortárs ese-
mény, az 1696-os hetényi csata il-
lusztrációjaként jelentették meg, 
egy a maga korában meglehetősen 
népszerű kiadványban, azzal propa-
gálva a török kiűzésének élére álló 

uralkodó, I. Lipót (1640–1705) né-
met-római császár és magyar király 
külpolitikáját. 

A jezsuita rend feloszlatása után az ál-
lami irányítás alá került nagyszombati 
nyomdát, valamint a csata- és ostrom-
képek rézlemezeit 1777-ben Budára 
költöztették. A rézdúcok a kezdetben a 
várban működő Királyi Magyar Egye-
temi Nyomdából kerültek át valamikor 
a következő szűk százötven évben je-
lenlegi őrzési helyükre, a Magyar 
Nemzeti Múzeumba, ahol 1934-ben – 
megalkotásuk után több mint három-
száz évvel – nagy mennyiségben készí-
tettek róluk levonatokat. Még éppen 
időben: 1945 januárjában a múzeumban 
keletkezett tűzben meglágyultak, fel-
hullámosodtak, így további nyomatok 
készítésére alkalmatlanná váltak. 

Ugry Bálint

Császári és oszmán seregek összecsapása
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Decemberben, a téli napfordulóhoz közeled-
ve igen rövidek a nappalok és egész hosz-
szúra nyúlnak a fagyos éjszakák. A Nap 
járása 21-én fordul, vagyis ettől a nap-
tól kezdve újra közeledik az ekliptiká-
hoz. A hónap közepén este hat óra 
tájékán beköszönt a teljes sötétség. 
Nézzük, milyennek látjuk az eget 

december 15-én este 21 órakor!

NYugati-északnyugati irányban még búcsút 
vehetünk a Nagy Nyári Háromszög két 

fényes csillagától: a látóhatárhoz legközelebb az 
Altair látszik a Sas csillagképben, kicsit magasabban 
a Deneb a Hattyúban. A Deneben keresztül húzódik a 
Tejút sávja, amely majdnem pont a fejünk felett álló W 
alakú Kassziopeia felé folytatódik. Délnyugat felé, de még 
egész magasan látjuk a Pegazus csillagkép nagy négyszögét, 
melynek bal felső csillagából indul ki az Androméda csillagkép 
három csillagból álló íve. A középső csillaga felett kereshetjük 
sötét helyről az Androméda-galaxis halvány foltját. A Pegazus 
és az Androméda alatt van a Halak, míg az Androméda íve alatt 
található két kis méretű és jelentéktelennek tűnő csillagkép, a 
Háromszög és a Kos. Délkeleten már felkelt a téli égbolt egyik leg-
feltűnőbb csillagképe, az Orion, amelynek fényes csillagok alkotta 
jellegzetes alakját könnyű észrevenni. Legfényesebb csillaga a 
vöröses színű Betelgeuse, a Napunknál több százszor nagyobbra 
fújódott vörös óriáscsillag. A csillagkép közepén helyezkedik el 
a három egyvonalban álló csillag alkotta „öve”, amelynek irá-
nyát jobb kéz felé meghosszabbítva, a Bika csillagképhez jutunk. 

A csillagos  
ég december 15-én  

21 órakor

TUDTA-E?

Sok kettőscsillag tökéletesen szabályszerű viselkedést mutat, a 
csillagok évmilliókig keringenek egymás körül, bármiféle drámai 
változás nélkül. Más kettősök viszont, különösen azok, ahol a 
csillagfejlődéssel összefüggő változások következnek be, szélső-
séges viselkedést mutathatnak. Az egyik példa erre az összeérő 
kettős rendszerek, amelyekben a két csillag érintkezik egymással. 
Ilyenkor a nagyobb tömegű csillag anyagot ad át kísérőjének, 
ráadásul többet, mint amennyit az magába tud fogadni. Ennek 
következtében a felesleges anyagból mindkét csillagot magába 
foglaló, közös gázburok jön létre. A csillagok a gázban keringe-
nek, ezért közegellenállási erő ébred, ami módosítja a csillagok 
keringését. Ily módon a tág és évtizedes keringési periódusú 
rendszer olyan gyors kettőssé fejlődhet, amelynek komponensei 
néhány óra alatt körbeszáguldják egymást. 1974-ben fedezték fel 

azt a kettőspulzárt, amelynek köszönhetően új fejezet nyílt a gra-
vitációs fizika történetében. A kettőspulzár különösen szabályos 
és pontosan működő rendszer, ezért kimutathatóvá vált a feltéte-
lezett gravitációs hullámok kibocsájtása következtében fellépő 
energiaveszteség. Legújabb fejezetként pedig ebben az évben 
már az összeolvadó neutroncsillagok által keltett gravitációs hul-
lámokat közvetlenül is sikerült detektálni. 
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Legfényesebb csillaga a narancsos színű Aldebaran, melyet a régi 
magyarok „Bujdosók Lámpásának” neveztek. Körülötte helyez-
kednek el V alakban a Hyadok nevű közeli nyílt csillaghalmaz tag-
jai. Az Aldebarantól északnyugatra apró csillagcsoportot látunk, 
amelynek csillagai egy apró szekérformát alkotnak. Ez a Fiastyúk, 
egy több száz csillagból álló nyílthalmaz. A keleti horizont felett 
alacsonyan ott pislog a Procyon, a Kis Kutya csillagkép legfé-
nyesebb csillaga, kicsit magasabban az Ikrek két legfényesebb 

csillaga: a Castor és a Pollux. Az Ikrektől északnyugatra látszik 
a Szekeres ötszög alakú csillagképe, legfényesebb csillaga 
a Capella. Az egyik legismertebb csillagalakzatot, a Nagy 
Göncölt vagy Göncölszekeret most alacsonyan, majdnem az 
északi horizont felett láthatjuk, rúdja a horizont felé konyul.

A Merkúr a hónap elején még megfigyelhető a délkeleti 
látóhatár közelében. Ekkor közel egy órával nyugszik a Nap 
után, de 9-én már eltűnik az alkonyatban. 16-án már újra 
kereshető napkelte előtt a délkeleti látóhatár közelében, 
ekkor háromnegyed órával kel a Nap előtt. A Vénusz a 
hónap első felében még kereshető napkelte előtt a délkeleti 
látóhatár közelében. December elején még ötven perccel kel 
a Nap előtt, de láthatósága gyorsan romlik, a hónap végére 

elvész  a napkelte fényében. Fényessége -3,9 magnitúdó. A 
Mars előretartó mozgást végez a Szűz, majd 21-től a Mérleg 

csillagképben. Kora hajnalban kel, a hajnali órákban látszik a 
délkeleti égen. Fényessége 1,6 magnitúdó. A Jupiter előretartó 

mozgást végez a Mérleg csillagképben. Hajnalban kel, feltűnően 

fényes égitestként ragyog a délkeleti hajnali égen, fényessége -1,6 
magnitúdó. A Szaturnusz a Nap közelsége miatt nem figyelhető 
meg. 21-én együttállásban van a Nappal, a Kígyótartó csillagkép-
ben folytatja előretartó mozgását. Fényessége 0,5 magnitúdó. Az 
Uránusz az éjszaka első felében kereshető a Halak csillagkép-
ben, éjfél után nyugszik. A Neptunusz az esti órákban figyelhető 
meg, előretartó mozgást végez a Vízöntő csillagképben, késő este 
nyugszik.

Ebben a hónapban az Apollo-program utolsó holdraszállásának 
negyvenötödik évfordulóját ünnepelhetjük. Négy és fél évtizeddel 
ezelőtt érkezett meg az emberiség mindmáig utolsó űrhajója a 
Hold felszínére. Az Apollo-program első és egyetlen éjszakai 
indítása 1972. december 7-én történt a Kennedy Űrközpontból, 
ekkor startolt az Apollo-17 űrhajó. December 11-én, négy nap-
pal később landolt a Challenger névre keresztelt holdkomp 
a Taurus-Littrow leszállóhelyen. A legénység két tagja több 
mint három napot töltött el a Hold felszínén, három űrhajón kívüli 

tevékenységük alatt felbecsülhetetlen értékű tudományos munkát 
végeztek el. A sikeres küldetés szinte minden addigi, az Apollo-
programban felállított rekordot megdöntött. Az Apollo-17 űrha-
jósai töltötték el a legtöbb időt a Holdon, valamint a Cernan–
Schmitt páros tartózkodott a leghosszabb ideig a holdkompon 
kívül. Az Apollo-17 legénysége használta a legtöbbet a hold-
járművet, valamint a legnagyobb mennyiségű holdkőzetmintát 
is ez a küldetés szállította a Földre, több mint 110 kilogram-
mot. Eugene Cernan parancsnok utolsó szavaival így búcsúzott 
a Holdtól: „És mi elhagyjuk a Holdat a Taurus-Littrow-n, elhagyjuk, ahogyan 
érkeztünk, és Isten akaratából vissza fogunk térni, békével és az egész emberiség 
reménységével.” Bár a későbbi évekre terveztek még további Apollo-
küldetéseket a Holdra, a kirobbanó vietnami háború, valamint a 
megnövekedett költségek miatt ezeket soha nem hajtották végre, 
az Apollo–17 1972. decemberi útja óta Földünk kísérőbolygóján 
nem járt ember. 

L. H.

Az Apollo-17 holdjáró a végső parkolóhelyén

Az utolsó holdűrhajó, az Apollo-17 startja 1972. december 7-én Az utolsó holdexpedíció tagjai:  
Harrison Schmitt, Eugene Cernan és Ronald Evans
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ORVOSTUDOMÁNYI TÖRTÉNETEK

A reformkor pezsgő szellemi életében teremtődtek meg a mo-
dern orvostudomány alapjai. Ebben nagy szerepet játszott a 
pesti egyetemen az 1840-es évektől kezdve a Balassa János 

és Markusovszky Lajos körül kialakult, egységes orvosi szemlélettel ren-
delkező, vezető európai országok színvonalán álló szakismerettel rendel-
kező orvosi kör, amely pesti orvosi iskola néven valódi nevelő műhellyé 
nőtte ki magát a dualizmus idejére. Ebben az időszakban az orvosi gon-
dolkodásban jelentős változások álltak be. A középpontba a betegségek 
megelőzése került, a közegészségügyi gondolkodás áthatotta az orvos-

társadalmat, amit a felgyorsult ipari fejlődéssel együtt járó városiasodás is 
szükségessé tett.  A baráti társaságként indult kör tagjai dolgozták ki a 
majd az 1876-os közegészségügyi törvényben kiteljesedő, az ország köz-
egészségügyi helyzetét rendező javaslataikat, elkészítették az orvoskép-
zés átszervezésének tervezetét, a kórház és betegellátás korszerűsítésé-
nek programját, amellyel a magyar orvostudomány európai színvonalra 
emelkedett.  A széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező pesti 
orvosi iskola tagjai szakágukban létrehozták a modern orvoslás és orvos-
képzés alapjait. Arányi Lajos a kórbonctan, Árkövy József a fogászat, 
Bókai János a gyermekgyógyászat, Hirschler Ignác a szemészet, Jend-
rassik Jenő az élettan megújítója, megszervezője. 

Balassa János (1814–1868) kiváló sebész és egyetemi tanár volt. Or-
vosi tanulmányait Bécsben fejezte be 1838-ban, sebészmesteri diplo-
máját 1841-ben szerezte meg. 1843-ban hívták haza a pesti orvosi 
egyetem sebészeti klinika vezető tanárának. Bécsi és párizsi tanulmá-
nyait felhasználva tervezte meg a tanszék átszervezését. Sebészi mun-
kásságában kimagasló eredményeket ért el, többek között Magyaror-
szágon elsőként alkalmazta az éteres altatást 1847-ben, valamint 
gégeműtéteknél a Jan Nepomuk Czermák által kifejlesztett gégetükröt. 
A szabadságharc idején honvédkórházat és honvédorvosi tanfolyamot 
szervezett, melyért a bukás után börtönbüntetésre ítélték. A kiegyezés 
után megválasztották az Országos Közegészségügyi Tanács elnökévé, 
a tervei valóra váltásában azonban megakadályozta egy, akkor még 
kezelhetetlen vakbélgyulladás, amely 1868-ban halálát okozta. 

Markusovszky Lajos (1815–1893) a kor legjelentősebb egészségügyi 
szervezője. Orvosi diplomáját 1844-ben szerezte meg Balassa János 
mellett, sebészi tanulmányait Bécsben és Párizsban mélyítette el. A 
szabadságharc idején ő is szerepet vállat a honvédorvosi képzésben, 
majd Görgei Artúr orvosaként annak fejsérülését kezelte. A szabadság-
harc bukása után magánpraxist folytatott, többek között a Trefort és az 
Eötvös család orvosa volt. 1867-től a Vallás- és Közoktatási Minisztéri-
um titkára, az orvosi, majd az egyetemi ügyek előadójaként. Nevéhez 
fűződik az Orvosi Hetilap elindítása 1857-ben, amely a második magyar 

nyelvű orvosi szaklap volt. Itt jelent meg Semmelweis Ignác tanulmánya 
a gyermekágyi lázról 1858-ban. Balassa halála után főszervezője lett az 
orvosképzés megreformálásának, az Országos Közegészségügyi 
Tanács elnökeként részt vett az 1876-os közegészségügyi törvény 
előkészítésében és meghatározó szerepe volt az orvosképzés 
fejlesztésében, az egyetemhez tartozó klinikai telep világszínvonalú 
kiépítésében. 

Lumniczer Sándor (1821–1892) sebész, egyetemi tanár. Balassa Já-
nos tanítványaként szerezte meg diplomáját 1844-ben, majd Bécsben 
szerzett szülészi képesítést. Külföldi tanulmányútja után a pesti orvosi 
karon tanított. A szabadságharcban való részvétel az ő pályáján is tö-
rést idézett elő, azonban a kiegyezés után visszatérhetett a katedrára. 
Ő volt az, aki méltatta Semmelweis munkásságát és kezdeményezte a 
Lister-féle antiszeptikus sebkezelés bevezetését.

A pesti orvosi iskola ifjabb tagjai közé tartozott Korányi Frigyes (1828–
1913), aki 1852-ben szerezte meg belgyógyász képesítését a pesti 
egyetemen, majd szülőhelyén, Nagykállóban kezdett el dolgozni. Nevé-
hez fűződik a helyi kórház alapítása. 1861-től Szabolcs vármegye főor-
vosa volt, majd 1865-től a pesti Rókus Kórház idegosztályának vezetője 
lett. 1866-ban nevezték ki a pesti egyetem belgyógyászat tanárává. 
Kezdeményezésére építették a ma róla elnevezett budakeszi Erzsébet 
királyné Szanatóriumot. 1886–87-ben az egyetem rektora volt, ekkor 
vezettette be az oktatásban a klinikai gyakornoki rendszert. 

Scheffer KriSztina

A PESTI ORVOSI ISKOLA

 (BLAHÁK ESZTER FELVÉTELEI, SEMMELWEIS ORVOSTÖRTÉNETI MÚZEUM)

Balassa JánosKorányi Frigyes Markusovszky Lajos Lumniczer Sándor
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EDUVITAL–ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

Múltbatekintő
2012 januárjától indult Múltbatekintő címmel az a nagysikerű sorozat, 
amely Veszprém város természeti – földrajzi, éghajlati – és történelmi 
múltjába kalauzolta az érdeklődőket. Az előbbit professzionális képek, az 
utóbbit családi fényképek és a hozzájuk kapcsolódó audio kom men tárok 
segítségével téve elevenné. 

Régmúlt idők dagerrotípiái, üveglemezei, képeslapjai és elsárgult foto-
gráfiái mesélnek a múltról, az életről, s mindarról, ami – miként a törté-
nelem – lassan és észrevétlenül megtörténik velünk. Kedélyes családi 
fotók, gyermekarcok, boldog–szomorú tekintetek: egy város ezer arca 
egy rendhagyó sorozatban. 

A filmek kockáiról visszaköszön Csomai Kálmán és Linczmayer György 
építőmesterek, Zsebe József taxisofőr, Fix Gábor csizmadiamester vagy 
Jády József fűszeres. A kisfilmekben életre kelt többek között a veszp-

rémi korzó, a színházi bálok, a kávéházak és sportpályák, a Csomay-
strand és az Erzsébet-ligeti korcsolyapálya színes világa. Olyan – ma 
már nem létező – épületek váltak újból láthatóvá, mint a Bagolyvár, a 
Csókvár, a veszprémi nagy- és kis-zsinagóga, a veszprémi malmok.  

A Múltbatekintő sorozat „alapanyaga”: az archív fotók és a 
hozzá tartozó személyes visszaemlékezések a Magyar Nemzeti 
Levéltár Veszprém Megyei Levéltár gyűjteményéből, a Veszprémi 
Kaleidoszkóp adatbázisából származnak. A sorozat Balassa Gergő, 
Márkusné Vörös Hajnalka és Bontó László közreműködésével 
készült. 2014-től az archív képek és hanganyagok professzionális 
kép- és hangszerkesztésében és közrebocsátásában a Veszprém 
Televízió lett a sorozat partnere, 8 rész elkészítése erejéig. A 
Múltbatekintőt – mely megtekinthető a Veszprém Megyei Levéltár 
honlapjáról -- az alkotókhoz befutó visszajelzések alapján egyaránt 
hasznosították az iskolai oktatásban, a közgyűjtemények művelő-
désszervezői, az építészek tervezői munkájukban, Veszprém város 
turisztikai ajánlataiban. 

Ez a sorozat kiválóan illeszkedik az audiovizuális ismeretterjesztés aktu-
ális nemzetközi folyamataihoz, a moving pictures elvhez, ahol régi fotók 
mint állóképek bemutatásával, majd azok  megmozdításával vagy hangos 
atmoszféra teremtésével teszik elevenné a múltat. A sorozat sikerében 
szerepet játszhat, hogy felelevenít egy sok évszázados rítust: a városi 
körüljárást. A főként a középkorban élt szokás a szakrális körmenetekhez 
hasonlóan a városlakók számára adott tér – településenként eltérő, más 
és más speciális alkalomhoz kapcsolt – ismétlődő bejárásával, újra és újra 
történő birtokbavételével a közösség összetartozását erősítette. (Elérhető: 
http://www.veml.hu)

Gózon Ákos

Tudomány, kutatás és ami mögöttük van
Az interjú az egyik legnehezebb újságírói műfajnak számít. Úgy kell 
visszaadnia az élőbeszéd hangulatát, hogy akik ismerik a beszélge-
tőpartnert, olvasásakor szinte hallják annak szavait. A leírt szövegnek 
nem szabad tükröznie a valódi beszéd egyenetlenségeit, ugyanakkor 
legyen választékos, viszont ne legyen mesterkélt, ne tűnjön túlszer-
kesztettnek az írás. Mindemellett a kérdezőnek járatosnak kell lennie 
nemcsak az interjúalany munkásságában, hanem annak szakterüle-
tén is ahhoz, hogy a megfelelő kérdéseket tegye fel. Ezzel szemben 
nagy lehetőségeket rejt az interjú. Olyan részletek, ok-okozati össze-
függések, háttérinformációk, érdekességek kerülhetnek napvilágra, 
amelyeket sem ismeretterjesztő, sem tudományos cikkben nem lehet 
közzétenni. 

Szentgyörgyi Zsuzsa mérnökként, tudományos kutatóként és állam-
igazgatási középvezetőként is dolgozott, szakíróként temérdek tudomá-
nyos és ismeretterjesztő publikációja jelent meg. Évtizedeken keresztül 
készített interjúkat is. Ebbe a kötetébe az 1994 és 2008 közötti írása-
iból gyűjtött össze 43-at. Főként 
a Magyar Tudomány folyóiratban 
és a 168 óra hetilapban meg-
jelentekből válogatott, a kérde-
zettek többsége tudományos 
kutató, de vannak köztük ipari 
szereplők is. 

A több mint 500 oldalas 
kiadvány tartalmából csak 
szemezgethetünk. A meg-
kérdezettek nagyon sokféle 
területen értek el gyakran 
nemzetközi szinten is fontos 
eredményeket. Ám – ahogy 
a szerző fogalmaz – kiléptek 
az elefántcsonttoronyból és 
társadalmi tevékenységük is 
meghatározó volt. Van köztük 
fizikus, mérnök, közgazdász, 
klasszikafilológus, agrárszak-
ember, kémikus, geológus, történész, 
kertépítész stb. Nem csoda tehát, hogy a nagymarosi vízlépcsőtől 
a latin nyelv tanításán keresztül a globalizációig a legkülönbözőbb 
témákról esik szó a beszélgetések során. Mivel minden megszólaló 
szakember mögött több évtizedes pálya állt az interjú készítésekor, 
rajtuk keresztül a mindenkori kutatási és munkakörülményekbe is 
bepillantást nyerhetünk. Visszatérő motívum a tudomány- és kultúr-
politika, a kutatás, az oktatás fontossága s ezek támogatása. Aligha 
kell magyaráznunk, miért.

Egy interjúból már akkor is egyfajta portré állhat össze, ha egy beszél-
getés nem mélyinterjúnak készül, de Szentgyörgyi Zsuzsa mindig nagy 
hangsúlyt fektet a személyiség bemutatására is. Vannak írások, amelyek 
sajnos már csak az utolsó nagy blokkban, a Nekrológokban kaphattak 
helyet, de ezek is jó összefoglalók egy-egy – mondjuk úgy, hogy – neves 
tudományközeli személyiség munkásságáról. A függelékben minden 
szereplőnek megtaláljuk a rövid életrajzi adatait, így azok is haszonnal 
forgathatják, akik mélyebben érdeklődnek az elmúlt évtizedek története, 
tudománya és tudománytörténete iránt. (Szentgyörgyi Zsuzsa: Szálak 
összehordása, Találkozások, emlékezések, Typotex Kiadó, Budapest, 
2017, 544 oldal, 4200 forint) 

Trupka zolTÁn
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A 269 ismét prímszám. Lám, 
nem is annyira ritkák ezek 

a különleges alapszámok, és 
máris egy új ürügy: ha extrém a 
sorszám, legyen extrém a szer-
kesztés is. Ez a kiállítás legyen 
olyanoké, akik ugyan már sze-
repeltek valamelyik tárlatun-
kon, de nagyon régen, akár több 
éve is lehet annak. Talán úgy 
gondolják, rájuk nem kerül töb-
bet sor. Lapozgatom a dossziéi-
kat és gyönyörködöm. Sok a vi-
zes kép, mi lenne, ha azok közül 
válogatnék, még nem jegese-
dett be az aktuális táj sem. Már-
is túlcsordul a kínálat; képszer-
kesztő kolléganőm hozza majd 
a végső döntéseket. Nem selej-
tezünk, válogatunk egy összkép 
érdekében. Az albumokat pedig 
ismét becsukjuk, bennük min-
den képnek továbbra is van esé-
lye, hogy egy következő váloga-
tásba épp ő kerüljön be.

H. J.
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1. Czauner Brigitta (Zsámbék, Brigicza@
gmail.com) – Tengersík vidék – A felvétel 

Fülöpszállás közelében készült. A 
Kelemenszék-tó egy nagy kiterjedésű, de 

igen sekély, szikes tó, amelynek kis apadása 
is komoly vízfelület-csökkenést okozott. 
A hívogató homokos „strand” azonban 

természetvédelmi terület! 

2. Cseh Krisztina 
(Budapest, csk75@freemail.hu) – Napfelkelte

4

6 7

 3. Bodnár Zsófia (Tarnaörs)  
– Ablak az őskorra – Erdélyben rengeteg 

csodával találkozhat az ember.  
Ilyenek a Mohos-tőzeglápban megtalálható 

tószemek is. Fel sem kell néznünk  
az égre... 

4. Horváth Anikó (Tatabánya,  
hanna26@freemail.hu) – Révület – Vajon 
van-e, aki rájött, hogy a Zirci Arborétum 

halastavának partján állunk?

5. Bojtok Ágnes (Törökszentmiklós)  
– Fénypallók – Városunk északi határában 

van a Tisza Pityóka nevű holtága

6. Csapkai Ferenc (csapkai@freemail.hu)  
– Vajon mi lesz? – Horgászás közben lettem 

szemtanú. Egy sikló egy békát támadott meg. 
Talán sikerül a képen felismerni  

a jelenetet, épp csak odalőhettem  
a kamerával, egy pillanat múltán el is tűntek 

a növényzet alatt. Az arányok megdöbbentők, 
mit kezdett ezzel a hozzá képest 

 többszörös átmérőjű  
békával?

7. Csizmadia Tamás (Sármellék)  
– Hévíz szépséges vendége – A tavirózsák 

termálvizű csatornákban, medencékben igen 
gyakori idegenhonos fajok.  

Óriási felületű leveleik a víz felszínén úsznak. 
Viaszos bevonatukon a gázcserenyílások 

csakis a levél felszínén  
vannak.

3 5
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LogIQs
www.mensa.hu

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

Megoldás: 1. ÁLLAM

(A szavak elején egy-egy ige olvasható:  
FALu, MEGYe, TARTomány, KERÜLet, JÁRás, VÁRos, ÁLLam.)

2. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: 4

(A fehér háromszögekben lévő számok a körülöttük lévő három 
szám összegét mutatják.)

3. fejtörő – Fodor Ágnes feladványa

Megoldás: 
Legkevesebb: 22, legtöbb: 31.  

A legtöbb kocka lehetősége az ábrán látható:

Fejtörő rovatunk feladványai Olvasóink általános 
feladatmegoldó képességét teszik próbára.  
A kérdések tetszőleges sorrendben oldhatók 
meg, nem épülnek egymásra, mindegyik más és 
más készség fejlesztésére vagy tesztelésére 
alkalmas. A megoldásokat jövő heti számunkban 
közöljük. Jó töprengést, briliáns ötleteket, ered-

ményes gondolkodást kívánunk!

3. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

Az alábbi szavak közül 
melyik illik  

a kérdőjelek helyére?

Tűzlépcső
Generátor
Kukorica

Transzformátor
Kesudió

2. fejtörő – Csonka Dávid feladványa

A számmal jelölt ábrák közül melyik illik a színsorba  
a kérdőjelek helyére?

1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Melyik szín kapcsolja össze a felsorolt szavakat?



Férfiasság és környezetvédelem

Sokszorosan bizonyított tény, hogy a férfiak kevésbé 
törődnek a környezetvédelemmel, mint a nők. Előb-
biek többet szemetelnek, kevesebb hulladékot hasz-
nosítanak újra, nagyobb a kar bon láb nyomuk, ráadá-
sul kevésbé éreznek bűntudatot amiatt, hogy az élet-
módjuk nem környezetbarát. Ezt mindeddig annak 
tulajdonították, hogy a két nemre jellemző szemé-
lyiségvonások egy kicsit eltérnek: a nők empatiku-
sabbak, önfeláldozóbbak, fontosabb számukra a 
gondoskodás, a biztonság és többet foglalkoznak az-
zal is, hogy miként alakul a jövő. Csupán ebből fa-
kadna a két nem más-más hozzáállása a környezet-
védelemhez? Nos, Aaron R. Brough és munkatársai 
egy egészen más tényezőt is fontosnak tartanak: le-
het, hogy a férfiak szándékosan zárkóznak el a zöld 
magatartástól, mégpedig azért, hogy megőrizzék 
férfias imá zsu kat és igazi macsónak tűnjenek – a 
környezetvédelemmel való foglalkozást ugyanis a 
közvélemény nőies dolognak ítéli meg.

Brough-ék a Journal of Consumer Research című 
folyóiratban számoltak be kutatássorozatukról, me-
lyet azzal kezdtek, hogy kimutatták, a közgondol-
kodásban a környezetvédelem valóban a nőiesség 
képzetével kapcsolódik össze: a férfiak és a nők 
egyaránt nőiesebbnek tartják azokat a – mindkét 
nembeli – személyeket, akik környzettudatos mó-
don viselkednek.

Annak igazolására, hogy a férfiak csakugyan macsó 
mivoltuk demonstrálása céljából utasítják el a környezet-
barát magatartást, a kutatók ötletes kísérletet terveztek. 
Alapgondolatuk az volt, hogy ha feltevésük helytálló, 
akkor azok a férfiak, akiknek férfias identitását táma-
dás éri, határozottabban fordulnak el a környezetvéde-
lemtől, mint azok, akiknek ilyen veszéllyel nem kell 
szembenézniük. Kísérletük mintegy négyszáz férfi 
résztvevőjének azt mondták, képzeljék el, hogy kollégá-
iktól egy 150 dollár értékű ajándékkártyát kapnak szüle-
tésnapjukra ezzel a kísérőszöveggel: „Úgy gondoljuk, ez a 
kártya tökéletes a számodra. – Boldog születésnapot!” A kuta-
tók be is mutatták, milyen kártyáról van szó. A résztve-
vők egyik fele egy nagyon nőies, rózsaszín alapon virá-
gokkal díszített kártyát kapott, melyen cikornyás betűk-
kel ott állt a „Boldog születésnapot!” felirat. Ez a kártya ma-
ga volt a férfias imázs elleni fenyegetés. A többiek is 
„fenyegető” kártyát kaptak, csakhogy ez a változat az 
öregedés gondolatát állította középpontba: a kártya grafi-
káján egy meglepett emotikon (érzelmi jelecske) mellett a 

„Már ENNYI idős vagy?!” felirat szerepelt. A következő 
lépésben a résztvevőket arra kérték, döntsenek, ha kártyá-
jukkal vásárolnának, milyen lámpát, elemet, illetve háti-
zsákot vásárolnának. Mindhárom termékkategóriában 
két-két termék közül választhattak, az egyik hangsúlyo-
zottan környezetbarát volt, a másik viszont nem. Nos, a 
kutatók gyanúja beigazolódott: akiknek a nőies kártyát 
kellett használniuk, mindjárt nekiláttak, hogy helyreállít-
sák férfias imázsukat, és sokkal nagyobb arányban utasí-
tották el a környezetbarát termékeket, mint azok, akik az 
öregedéssel tréfálkozó kártyát kapták.

Brough és munkatársai szerint ez a különös jelenség – 
melynek lényege tehát az, hogy sok férfi azért utasítja el 
a környezettudatos viselkedést, mert túl nőiesnek, saját 
macsó személyiségéhez nem illőnek tartja – észrevehető-
en gátolja a zöld életmód terjedését. Ez érdekes új szem-
pont lehet a környezetbarát termékek marketingjében, 
és a termékek, márkák imázsának kialakítása során ta-
lán érdemes arra is odafigyelni, hogy tudatosan ellensú-
lyozzák a zöld termékeket körüllengő nőies hangulatot.

Mannhardt andrás

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Világjobbító szándék (SZŰCS ÉDUA RAJZA)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Robbanásszerű 
robotlétszám-növekedés

Jelenleg mintegy 1,5 millió robot 
segít minket, embereket a munka-

végzésben, de a gondolkodó és ön-
magukat tanító gépek száma néhány 
éven belül elérheti a 6 milliót is. A 
technológia gyors fejlődése, az auto-
matizálás, a digitalizált gyártás és a 

Európa őserdői  
és a környezeti bűnözés

A 15 európai országon átívelő 
Duna–Kárpát régió természeti 

értékeiről ismert, azonban a környe-
zeti bűnözés egyre nagyobb nyomást 
helyez rá – figyelmeztet az ENSZ Kör-
nyezetvédelmi Programja, a WWF és 
az EURAC Kutatóintézet mi-
nap megszületett jelentése. A 
tanulmány arra figyelmeztet, 
hogy a nemzetközi törvények 
és egyezmények ellenére virág-
zó illegális fakitermelés és a va-
don élő állatok kereskedelme 
amellett, hogy a térség 
biodiverzitását súlyosan veszé-
lyezteti, a régió lakosainak 
megélhetését is nagyban fenye-
geti azzal, hogy az áruk szaba-
don mozoghatnak a 28 tagor-
szág között.

Az illegális fakivágás hatásá-
ra tovább pusztulnak Európa 
utolsó érintetlen erdei, noha jelentős 
részük az UNESCO világörökség 
listáján található. A Kárpátok erdei 

6000 eurós kilogrammonkénti árat. 
Egy dunai tokféle már kihalt, míg 
négy másik a kritikusan veszélyez-
tetett kategóriába tartozik, és egyes 
jelentések szerint egyedszámuk to-
vábbra is csökken.

A madarakat sem kíméli az ille-
gális vadászat és begyűjtés: csak a 
földközi-tengeri régióban évente 

mintegy 11–36 millió egye-
det ölnek meg vagy fognak 
el törvényellenesen (Szer-
biában például évi 104–163 
ezret). A madarakat többek 
között olyan országok étter-
mei számára értékesítik, mint 
Olaszország és Málta.

A környezeti bűnözés sajnos 
Magyarországon sem isme-
retlen fogalom, bár egyes vál-
fajai – köztük az illegális fa-
kitermelés – szerencsére nem 
éri el a néhány szomszédos 
országban tapasztalható mér-
téket. Ellenben a nagyragado-

zók illegális kilövése – amelyre szin-
tén akadt példa hazánkban az elmúlt 
években – veszélyeztetheti ezeknek 

mesterséges intelligencia alapjaiban 
alakítja át a munkavégzés világát a 
következő években. A hatás nem csak 
az iparban, de a szolgáltató szektor-
ban is érezhető lesz.

A GE Global Operations európai 
csapatait már 19 robot (RPA) segíti. 
Ezek a robotok tulajdonképpen olyan 
számítógépes applikációk, amelyeket 
a GE munkatársai a nagy mennyiség-

Európa legnagyobb, máig fennma-
radó barnamedve-, farkas- és hiúz-
populációinak nyújtanak menedé-
ket, e fajokat azonban folyamatosan 
fenyegeti az orvvadászat.

Nem csupán az emlős ragadozók 
vannak kitéve veszélynek: a tokfélék 
utolsó fennmaradt európai populáci-
ója a Duna-medencében található, 

ezt a halfajt ikrájuk illegális gyűjtése 
sodorta veszélybe. A tokhalak kavi-
árja a feketepiacon ma már eléri a 

Vágótok
(KÉP: NATUREPL.COM / FREI / ARCO / WWF)
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ben előforduló, ismétlődő munkafo-
lyamatok és tranzakciók elvégzésére, 
adatok elemzésére, illetve más digitá-
lis rendszerekkel való kommunikáci-
óra és adatlekérésekre használnak.

A cég megbízásából a közelmúltban 
a belga Breugel Intézet által készí-
tett tanulmány szerint a következő 
két évtizedben, az OECD-orszá-
gokban a munkahelyek 54 százalé-
ka lehet automatizált, vagyis 10-ből 
több mint 5 munkahelyet érint majd 
valamilyen formában és mértékben 
a digitális átalakulás. A GE becslése 
szerint a pénzügyi és adminisztratív 
munkafolyamatok akár 40 százaléka 
is automatizálható lesz.

Az elemzések szerint az iménti 
eredményből következően a jövőben 
felértékelődik majd a magasan kép-
zett szakemberek, a vezetők, a ta-
nácsadók, a digitális technológiákat 
irányítani és kezelni képes informa-
tikai szakemberek, valamint az erős 
technikai, matematikai, adatelemzési 
és problémamegoldó készségekkel 
rendelkező munkatársak szerepe.

(GE)

Miért különbözik a hím  
és a nőstény teste?

Japán kutatók megtalálták és leír-
ták az ivari kétalakúság felelős 

gént, a hozzá tartozó átírási faktort 
és működését.

A szexuális dimorfizmus bőséges 
példáját vonultatja fel a természet az 
oroszlán sörényétől a páva pompás 
farkáig. Hajime Watanabe, az Osakai 
Egyetem professzora azokat a géneket 
kutatta, melyek azért felelősek, hogy 
ugyanazon faj hímjének és nőstényé-
nek teste különböző. A professzor ve-
zette kutatócsoport két tanulmány-
ban számolt be a találóan elnevezett 
doublesex1 génről, melyet a nagy 
vízibolha (Daphnia magna) vizsgálata-
kor találtak meg és írtak le. Ez az ősi 
rákféle kitűnő modellállat ahhoz, hogy 
a szexuális kétalakúság evolúciójáról 
magyarázatot nyerjünk.

A szexuális meghatározottságot 
megközelítőleg két kategóriába, a ge-
netikai szexuális meghatározottság és 
a környezeti szexuális meghatározott-
ság kategóriájába oszthatjuk. Normál 
körülmények között a nagy vízibolha 
aszexuálisan szaporodik, s csak nősté-
nyek születnek. Ha azonban nyomás 
alá kerül, például élelemhiány lép fel, 
akkor életbe lép a környezeti szexu-
ális meghatározottság, és aszexuális 
módon hím egyedek is létrejönnek, 
amelyek ezt követően hozzájárulnak a 
szexuális reprodukcióhoz.

Az első kísérletben TALEN alapú gén-
szerkesztést használva, a kutatók sike-
resen hozzákapcsoltak egy fluoreszkáló 
jelet a doublesex1 génhez, hogy meg-
nézzék, utóbbinak milyen a térbeli kife-
jeződése valós időben a nagy vízibolha 
embriójában. A kutatók leírják, hogy az 
embrióban mikor és hol fejeződik ki elő-
ször a doublesex1 gén, és időben hogyan 
változik ez a kifejeződés annak érdeké-
ben, hogy hím jellegzetességek jöjjenek 
létre. „Eredményeink azt sugallják, hogy a 
doublesex1 gén szerepe idő- és térspecifikus. 
A gén csak ott jelenik meg, ahol és amikor 
szükség van rá” – szögezi le Watanabe. 
Bár mindkét nem hordozza a gént, a 
doublesex1 időleges kifejeződése sokkal 
hosszabb a hímekben, mint a nőstények-
ben, ami azt sugallja, hogy bizonyos fak-
torok másképp viselkednek a két nem 
esetében. 

A második kísérletet ismertető ta-
nulmányban Watanabe bemutatja a 
doublesex1 kifejeződéséért felelős át-
írási faktort. A Vrille (vri) átírási fak-

tornak köztudottan a növekedésben 
és a cirkadián ritmusban van fontos 
szerepe, ám a kutatócsoport felfe-
dezte, hogy az érzékeny a környezeti 
stresszre is. Watanabe kutatócsoportja 
azt találta, hogy ha elnyomják a Vrille 
kifejeződését olyan embriókban, me-
lyek hímnek fejlődnek, vagy előidézik 
a kifejeződését nőstény embriókban, 
akkor az embriók elkezdik az ellenke-
ző nemre jellemző jegyeket mutatni és 
megváltozik a doublesex1 kifejeződése.

A kísérletben résztvevő embriók 
nagyrészt elpusztultak, talán azért, 
mert a Vrille sok más biológiai funk-
cióért is felelős a szexuális fejlődésen 
kívül. Mindenesetre a kísérlet igazol-
ta, hogy a Vrille irányítja a doublesex1 
átíródását Az emberek nem rendelkeznek 
Vrille átírási faktorral, helyette az ember-
ben a vrille-lel analóg E4BP4/NFLIL3 
működik” – fejtette ki Watanabe.

A tanulmány eredményei más álla-
tokra is érvényesek, és – hangsúlyoz-
ta a vezető kutató – ez megerősíti azt, 
hogy a nagy vizibolha jól használható 
a szexuális kétalakúság evolúciójának 
tanulmányozására, mivel ősi pozíciót 
foglal el az evolúcióban és egyedülálló 
a szexuális rendszere.

(Osaka University)

a természetvédelmi szempontból 
fontos, védett fajoknak a visszatéré-
sét Gálhidy László, a WWF Magyar-
ország erdővédelmi programvezető-
je szerint.

A tanulmány szerzői az illegális 
vadkereskedelem és fakitermelés elle-
ni küzdelem hatékonysága érdekében 
azt szorgalmazzák, hogy az egyes or-
szágokon belül erősíteni kell az érde-
kelt felek közti összefogást, valamint 
az adatmegosztásra és bűnüldözésre 
irányuló, államok közötti együttmű-
ködést. Ehhez szükség van a bűnül-
döző, illetve büntetőeljárási és jogha-
tósági szakemberek továbbképzésére, 
hogy emelkedjen a bíróság elé kerülő 
és jogerős ítélettel záruló esetek szá-
ma. Emellett a 2016-ban kiadott, a 
vadállatok kereskedelme ellen fellépő 
európai uniós akcióterv végrehajtását 
mind uniós, mind nemzeti szinten 
sürgetni kell. 

Ezen a nyáron az UNESCO a 
Kárpát-medencéből és a podóliai ré-
gióból (Ukrajna) összesen 5500 hek-
tár, Románia nyolc régiójából pedig 
24 000 hektár őserdőt nyilvánított 
Világörökségi helyszínnek, ami jelzi, 
hogy mekkora terjedelmű természe-
ti kincs fennmaradása forog kockán. 

(WWF)

A képen a dsx1 jelző fluoreszkáló elváltozása 
látható nőstény és hím kilencnapos, teljesen 

érett vízibolhákban GFP-filter  (középső sor) és 
mCherry (alsó sor) esetén.  

A zöld fluoreszkálást, mely mindenütt jelen van, 
az EF1?-1::h2b-gfp háttér genotípus okozza.  
A vörös jel a belekben (pontozott vonalak) 

minden esetben a Chlorella alga saját 
fluoreszkálása, mely a tenyésztett vízibolha fő 

élelme (An1: csáp; T1: mellső lábak).
 (KÉP: OSAKA UNIVERSITY)
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Földfoglaló algák

Bolygónkon 650 millió évvel ezelőtt 
tengerlakó algák vették át az ural-

mat – ez volt az a pillanat, mely meg-
változtatta a földi életet. Legalábbis 
ezen vitatkoznak a geokémikusok, 
akik biomolekulák szinte láthatatlan 
nyomaira bukkantak az ausztrál sivatag 
alatt. „Ez a legfontosabb ökológiai és evolú-
ciós átmenet a Föld történetében” – mond-
ta a kutatásvezető Jochen Brocks. A 
fosszíliák alapján rövid idő alatt jelentek 
meg a komplex élet ősi képviselői, s csu-
pán százmillió évvel előzték meg a híres 
kambriumi robbanást. Mindez már 
Darwint is foglalkoztatta, mindig vala-
miféle feltáratlan biológiai előzményre 
utalt. Noha azóta a többsejtű organiz-
musok előfutárainak szétszórt nyomait 
már felismerték, a felemelkedésükhöz 
vezető evolúciós hajtóerő továbbra is 
vita tárgyát képezte.

A Cambridge-i Egyetem paleontoló-
gusa, Nick Butterfield szerint ez a korai 
földtörténeti időszak „vitathatatlanul a 
legforradalmibb eseménysor a Föld életében” 
és nem csak a gyors biológiai változások 
miatt. Erős ingadozások jellemezték az 
éghajlatot is. Az elképzelés szerint adott 
volt egy bolygó, ami már hosszú ideje 
rendelkezett életre alkalmas óceánokkal 
és kedvező éghajlattal. Mégis több mint 
3 milliárd évig (a legtöbb becslés szerint 
3,8 milliárd évvel ezelőtt jelent meg 
maga az élet) az összes élőlény egysejtű, 
többnyire baktérium alapú volt.

A baktériumoknál már bonyolul-
tabb, de még mindig egysejtű algák 
több mint 1 milliárd éven keresztül 

voltak jelen úgy, hogy nem fejtettek 
ki nagyobb ökológiai hatást. Ám 650 
millió évvel ezelőtt – állítja a tanul-
mány – ez megváltozott. Csakhogy 
az akkori algákról nem maradt fenn 
fosszília. Ezért Brocks és munkatár-
sai az Ausztrál Nemzeti Egyetem 
laboratóriumában az algák sejtfalá-

nak molekuláris maradványait kö-
vették nyomon. Ezek a molekulák 
rokonságban állnak a testünkben 
is fellelhető koleszterinnel, mely 
„a legstabilabb dolgot alkotja bármely 
szervezetben: a zsírt” – jegyezte meg 
Brocks. Miután a sejtek többi része 
elenyészett, ezek a zsírrészecskék 
megmaradtak és felszívódtak az üle-
dékbe, ahol az idők során Ausztrália 
alapkőzetének részévé váltak. A ku-
tatás eredményei azt mutatják, hogy 
az algák száma és vele együtt a di-
verzitás robbanásszerűen megnőtt, ami 
később sem változott.

Ez az esemény közvetlenül a Föld 
egyik legnagyobb környezeti kataszt-
rófája után történt, amelyet a kriogén 

időszakban bekövetkezett lehűlés miatt 
„hógolyó-Földnek” neveznek. Ek-
kor a Föld teljes egészét jég borította 
a sarkoktól az Egyenlítőig, majd 50 
millió év múlva vége szakadt, amikor 
a légkörben felhalmozódott vulkani-
kus szén-dioxid felolvasztotta a jeget, 
s felszínre kerültek a kontinentális 
kőzetek, felszabadítva a tápanyagként 
szolgáló foszfátot, mely az olvadás 
előrehaladtával a tengerekbe és óceá-
nokba mosódott. 

A kutatók úgy gondolják, hogy a 
prekambiumi biológiai forradalom haj-
tóereje hasonló lehetett a napjainkban 
tapasztalható mezőgazdasági zöld for-
radalomhoz. Utóbbinak ugyanis vi-
lágszerte a bányákban kitermelt foszfát 
a mozgatórugója. „Az egykori algásodás 
éppen akkor következett be, amikor az 
első állatok megjelentek – magyarázza 
Brocks.  – A tápláléklánc alján lévő algák 
jelentették azt az energiát és tápanyagot, 
ami lehetővé tette nagyobb és bonyolultabb 
élőlények fejlődését.”

Butterfield szerint azonban „nincs bi-
zonyíték arra, hogy az állati evolúciót élel-
miszerhiány korlátozta volna.” Ehelyett 
az állatok – pontosabban a szivacsok 
– felemelkedése nyitotta meg az öko-
lógiai utat az algák számára. Brocks 
viszont továbbra is kitart állítása mel-
lett, miszerint az algák kitörése 650 
millió évvel ezelőtt egy „fegyverkezési 
versenyt indított el”, aminek hatására 
az algát legelő, nagy testű élőlények 
nagyobb és még nagyobb állatok pré-
dái lettek – ez egészen a ma látott 
komplexitásig jutott.

(www.greenfo.hu) 

Vészjelzés szárnysíppal 

Ki ne ismerné a feketerigó jellegzete-
sen lassan induló, azután fokozato-

san gyorsuló csattogó trilláját, melyet 
veszély esetén adnak a rigók. A hang-
jelzés gyakori jelenség a madarak vilá-
gában, és ennek adaptív értéke egyér-
telmű. Általános nézet, hogy e jeleknek 
őszintének kell lenniük, vagyis csak 
tényleges vészhelyzetben alkalmazan-
dók. A legtöbb madárfaj vokális jeleket 
használ, de ausztrál kutatók nemrégi-
ben bebizonyították, hogy a kontyos 
galamb (Ocyphaps lophotes) a szárnyait 

használja vészjelzésre. Ezek a galam-
bok nagyon zajosan repülnek fel – síp-
szárnyú galambként is emlegetik őket. 
A kutatók gyanították, hogy a jelleg-
zetes szárnyhangnak, amely egyébként 
egy extrém magas és egy mélyebb 
hang keveréke, kommunikatív értéke 
van, de ezt csak most sikerült bizonyí-
tani. A hangfelvételek elemzése, vala-
mint a madarak szárnytollainak mód-
szeres vizsgálata révén kiderült, hogy a 
jellegzetes hangért a 8. evezőtoll fele-
lős, amely a rendesnél jóval keskenyebb.

Ha egy talajon táplálkozó galambcsa-
patnak olyan hangfelvételt játszottak le, 
amelyben épszárnyú galambok felröp-
penése volt hallható, a csapat azonnal 
felszállt. Ellenben ha a hangfelvételek 
olyan egyedekről készültek, amelyeknek 
a 8. evezőtolla hiányzott, azok hallatán 

ÉT-ETOLÓGIA

a többi madár felfigyelt ugyan, de csak 
ritkán menekült el. A 9. evezőtoll hiánya 
nem okozott ilyen hatáscsökkenést.

A jel őszintesége is adott: minél gyor-
sabban repülnek a madarak egy valós 
veszély esetén, a 8. toll által generált 
sípszó annál gyorsabb és élesebb. 

Bilkó Ágnes

Jochen Brocks és kutatótársa, Amber Jarrett
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Vizsgák 
A2, B1, B2 

és C1 
szinteken

TELC nemzetközi és államilag elismert 
nyelvvizsgák 7 nyelvből 4 szinten

Hő, latinul. 8. Vágóeszköz, fénykép, ész és kritika jelzője is lehet! 15. Hivatal, 
németül. 17. A tábori főzőalkalmatosság neve. 18. ...1; német műholdas 
tévéadó. 20. Organization of American States (Amerikai Államok Szerve-
zete), röv. 23. Váltott evezőlapát. 24. Dél-amerikai ország, az állampolgárai 
nyelvén. 25. Magyarországon a Duna egyetlen bal oldali mellékfolyója. 27. ... 
Amancio; volt válogatott spanyol labdarúgó, a Real Madrid gólerős támadója; 
a „varázsló”. 29. Kovács Margit Kossuth-díjas keramikusművész alkotása 
festett samottos agyagból. 31. Bölcsődei búcsúszó. 34. Percegő rovar. 36. 
Német névelő. 37. Angol főnévképző, nálunk szerb családnevek végződése.

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: Haggenmacher Károly, Svájc, sík-
szita, fajsúly.

Kedves Olvasóink!

A 2006 és 2015 között  
megjelent lapszámaink  

kedvezményesen, 
200 forintos áron 
vásárolhatók meg 

a szerkesztőségben.

Jó szórakozást kívánunk 
lapunk  olvasásához!

A híres német természettudós, Alexander Humboldt 1785-ben kikísérle-
tezett egy sajátos légzőkészüléket, amely impregnált anyagú zsákba zárt 
levegővel néhány percig segítette a rászorulókat a légzésben. A tűzoltók, 
bányamentők vagy például a könnyűbúvárok által ma is használt sűrített 
levegős légzőkészülék működési elve viszont egy magyar hadmérnök 
(vízszintes 1.) találmányán alapul, e készülékeknek a levegő tárolására 
alkalmas része többnyire napjainkban is ugyanaz (vízszintes 6.). A had-
mérnök sokoldalúságát bizonyítják a pályája elején végzett földnyomás-
vizsgálati kísérletei, s nevéhez fűződik a „nagyteljesítményű” hordozható 
tábori főzőalkalmatosság is (függőleges 17.). Jó fejtést kívánunk!

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. 
A 34-es számunkban elkezdődő, 17 hetes rejtvényciklusunk végé-
re a négyzetek betűi – helyes sorrendbe rakva − egy 105 éve 
született, Kossuth-díjas anatómus nevét adják ki. A név megfejtői 
között az Élet és Tudomány negyedéves előfizetését sorsoljuk ki. 

VÍZSZINTES: 1. A hadmérnök, feltaláló neve. 6. A levegőt tároló eszköz. 
9. Kossuth-díjas szoprán énekesnő (Júlia, 1908–1994). 10. Zenekar húzza 
az ez alá valót! 11. A madarak mozgásszerve is. 12. ... iacta est; a kocka 
el van vetve. 13. Névjegy része! 14. Az a bizonyos. 16. A norvég főváros 
nevének légi forgalmi rövidítése. 17. Gémet is, híg sarat is jelent ez a tájsza-
vunk. 19. Nyilával osztogat szerelmet! 21. Álmosítónak tart. 22. Főütőér. 
24. A bór és a szén vegyjele. 25. Vizet önt a vályúba. 26. Pólus. 28. Régi 
(olykor malomkő nagyságú) „kőpénzeiről” híres sziget Mikronéziában. 30. 
Tüzes táncot jár. 32. E napon. 33. Tragikus sorsú, XX. századi festőművész, 
a magyar Chagallként is emlegetik (Imre). 35. Kossuth-díjas táncművész, 
balettigazgató (Ferenc, 1893–1966). 38. Salzburg sója! 39. Mustárgáz.

FÜGGŐLEGES: 1. Hím muflon. 2. Jékely Zoltán verse. 3. Bern a fővárosa. 4. 
Biztonsági szerkezet az ajtón. 5. Működő szicíliai vulkán. 6. Becézett Attila. 7. 
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Cukrászat és édesipar a 
századfordulón címmel 
nyílt kiállítás a kecskeméti 
Katona József Múzeum Cifra-

palota Kiállítóhelyén.
A december 1-ig látható tárlat a cukrászmesterség és 

édesipar témakörét járja körül a XIX. század végétől az 
1910-es évekig. A látogatók a téma fontos mestereinek, 
Gerbeaud Emilnek, Auguszt Józsefnek vagy Stühmer 
Frigyesnek példáin keresztül 
ismerkedhetnek meg a cu-
korka-, csokoládé- és süte-
ménykészítés történetével. 

A betérők megtudhatják, 
milyen édes-lisztes vagy cso-
koládés termékeket köszön-
hetünk Gerbeaud-nak, mi-
lyen sütemény volt a kugler 
vagy hogyan fest egy art déco cukorkatartó. Az is kide-
rül, kik voltak az édességgyártás úttörői Európában a 
XIX. század előtt, hogyan készül a csokoládé vagy a 
fondantcukorka, és milyen nyalánkságok terjedtek az 
első világháború idején. Az illusztrációként szolgáló 
iparművészeti és használati tárgyak egyebek mellett 
Matus Gyula, valamint Irányi Lujza hagyatékából kerül-
tek válogatásra.

A kiállítás kísérőprogramja a Bűntény a cukrászdában 
című, felnőtt látogatóknak szóló nyomozós játék.

A XIX. század végi, 
XX. század eleji polgá-
ri gyerekszobák szinte 
kötelező kelléke volt a 
miniatűr papírszínház. 
A családi ünnepeken 

kicsik és nagyok együtt élvezték a papírfigurák által élet-
re keltett színházi darabokat, meséket és operákat, ame-
lyekhez a szövegkönyvet tanárok és írók készítették az 
eredeti művek alapján, a 
szereplőket és a díszlete-
ket pedig neves képző-
művészek tervezték. 

Ezeknek az apró papír-
színházaknak a sajátos 
világába enged bepillan-
tást a szegedi Kass Galé-
ria Schreiber–Gyer-
mek–Színház című kiállítása, amely olyan népszerű 
meséket idéz meg, mint A varázsfuvola, a Csipkerózsika, a 
Hamupipőke és a Nyolcvan nap alatt a Föld körül. A tárlaton 
összesen húsz papírszínházi színpadi jelenet látható, az 
1878 és 1926 között gyártott litografált darabok mind-
egyike Jacob Ferdinand Schreiber nyomdájában készült.  
A kiállítás december 31-ig tekinthető meg.

ÉT-IRÁNYTŰ ÉT-IRÁNYTŰ	 Bánsághy Nóra rovata

Szentendre múltjáról alig 
tudunk valamit, arról, mi-
lyen kanyargós út vezetett 
odáig, hogy a ma körülbelül 

25 ezer lakost számláló, hangulatos városka elnyerje a hang-
zatos „festők városa” címet. A Ferenczy Múzeumi Centrum 
Barcsay Múzeuma nagyszabású kiállítással repíti vissza a láto-
gatót a valamikori Szentendrére. Az Ezüstkor – Szentend-
re századfordító évtizedei, a modern város kezdetei 
című tárlat 2018. március 31-ig várja az érdeklődőket.

A jelenből nézve nehéz elképzelni, hogy a város a XVIII. 
században élte aranykorát, pedig délies hangulatú, barokk 
stílusú polgárházai, templomai, macskaköves utcácskái és 
szűk sikátorai mind az ország török uralom alóli felszabadu-
lását követő felvirágzásról mesélnek. A konjunktúra nagyban 
volt köszönhető az 1690-es nagy szerb kivándorlásnak, amely 
sok szerbet hozott Szentendrére, akik maradandó nyomokat 
hagytak a város képén és kultúráján, a XIX. század köze-
pén pedig magyarok, németek és szlovákok települtek be.

A filoxéra pusztítása után, gazdasági erejétől megfosztva, az 
1870-es évek végétől azonban sajnos gyors hanyatlásnak 
indult a város. Dumtsa Jenőnek, a város első polgármeste-
rének, akiben a kiegyezést követő modernizációs hullám 
szentendrei vezéralakját tisztelhetjük, a korlátozott anya-
gi lehetőségek ellenére mégis sikerült ismét emelkedő 
pályára állítania Szentendrét, a beköszöntött ezüstkornak 
pedig csak az első világháború vetett véget. A tárlaton ezt 
a másodvirágzást követhetik végig a látogatók.  

A Japán Alapítvány Buda-
pesti Irodája a Deák 17 
Gyermek és Ifjúsági Mű-
vészeti Galériával közösen 
hozta el az évek óta Olasz-

országban élő, népszerű japán gyermekkönyv-illusztrá-
tor, Satoe Tone mesés világát.

A Pipó utazása című mesekönyve 2014-es magyarországi 
megjelenése révén mára már hazánkban is sokan ismerik 
Satoe Tone japán gyermekkönyv-illusztrátor nevét. Képeit 
2015-ben mutatta be először hazánkban, s a rajongók örömé-
re idén ismét ellátogat Buda-
pestre, hogy a már sokak ál-
tal kedvelt Pipó mellett más 
könyvei szereplőit is megis-
mertesse a magyar közön-
séggel. A művésznő rajzai 
finomak, álomszerűen légi-
esek. Grafikáiban felfedez-
hetők a hagyományos japán művészeti alapok, de a modern 
európai trendek nyomai is. 2011 óta Olaszországban él, és 
2013-ban elnyerte a legrangosabb gyermekkönyvfesztivál, a 
Bolognai Nemzetközi Könyvvásár illusztrációs fődíját.
Satoe Tone mesés világa című tárlat december 

20-ig tekinthető meg.

Bonbonok és cukorkák

Díszletek között Pipó és társai

A festők városa
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Délután fél 4 körül lehetett, amikor 
a 13 millió tárgyi emléket őrző Bri-
tish Museumhoz legközelebb eső 
metrómegállóban felsétáltunk a fel-
színre. Bár az elmúlt 176 év legmele-
gebb októberi napja volt, az olykor 
kimondottan dermesztő széllökések 
miatt a kabát mégiscsak elkélt. Hiá-
ba az ekkortájt Londonban rendkí-
vül szokatlannak számító 23–25 
Celsius-fokos csúcshőmérséklet, az 
utcán sétálva tapintható volt a fe-
szültség. A brit fővárosra ugyanis 
váratlanul olyan sötétség ereszke-
dett, mint amilyet közvetlenül nap-
lemente előtt lehet tapasztalni, mi-
közben a tűzvörösen izzó napkorong 
jól láthatóan még magasan járt az 
égen. A szürkületi homály az élénk 
okkersárga égbolttal és a széllel 
együtt olyan érzetet keltett, mintha 
hirtelen egy marsi homokvihar kö-
zepébe csöppentünk volna.

Mind a szokatlan októberi hősé-
gért, mind a kivételes látványt nyúj-
tó égi fényekért az Írország partjait 
ostromló – mérsékelt övi ciklonná 
alakult – Ophelia (ex)hurrikán tehe-
tő felelőssé, mely néhány nappal ko-
rábban jókora mennyiségű szaharai 
homokot, illetve az Ibériai-félsziget 
északnyugati részén tomboló erdő-
tüzek sűrű füstjét is magába szívta. 
A Brit-szigetek térségébe eljutó nagy 
méretű füst- és homokszemcsék né-
hány órára megváltoztatták a fény-
szóródás jól megszokott természetét, 
így bevésve 2017. október 16-át a 
légköroptikai megfigyelések nagy-
könyvébe.

Szöveg: Farkas alexandra
Fotó: Potyó Imre

É l e t É s  tu d o m á n y   2017/4 8  1535

Az	Univerzum	világítótornyai
Már a pulzárok első 50 éve – ponto-
sabban az a fél évszázad, amióta is-
merjük ezeket a különleges égiteste-
ket – is rengeteg új ismeretet hozott, 
egész kutatási irányok fejlődtek ki a 
felfedezés nyomán. Sőt a pulzárok-
ban megismert nagy pontosságú „ga-
laktikus óráinkat” eszközként hasz-
nálhatjuk további jelenségek feltárá-
sára, vagy akár a jövő űrszondáinak 
navigációjára. 

Szövetkezeti	gondolat	 
a	Horthy-korszakban
Amikor termelőszövetkezetekről és 
termelési versenyekről hallunk, több-
nyire a Rákosi-korszak jut eszünkbe, 
pedig ezek a gondolatok már törvényi 
szinten jelentkeztek 1942-ben hazánk-
ban. A törvényjavaslat beterjesztése 
még 1941 decemberében megtörtént, 
de abból törvény csak Kállay Miklós 
miniszterelnöksége idején lett. 

Kései	igazságtétel
A HM Hadtörténeti Intézet és Mú-
zeum és a Magyar Hadtudományi 
Társaság Hadtörténelmi Szakosztá-
lya közös emlékülést rendezett Perjés 
Géza, a 2003-ban elhunyt, világ-
szerte ismert, de itthon kevés hivata-
los elismerésben részesült magyar 
hadtörténész születésének 100. év-
fordulója alkalmából.
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