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Nem mindig az arany az, ami igazán fénylik. A jól is-
mert közmondást így alakítottam át magamban 
Gödöllőn, a királyi kastélyban járva. 

Hazánk egyik legismertebb műemléke három nemze-
déknyi Grassalkovichok munkáját dicséri, ahogyan a 
XVIII. századtól felvirágoztatták az épületegyüttest. 
Melynek második virágkora 1867-ben kezdődött, ami-
kor Ferenc József és Erzsébet királyné, vagyis Sissi nya-
ralóhelyévé vált.

Ami most néhány hónapra, június elsejéig vetekszik 
Gödöllőn a fénylő főúri és uralkodói aranyakkal, az ép-
pen egy kopottabb kort felidéző kiállítás. A Zár(ol)va cí-
mű időszaki tárlatnak már a plakátja is beszédes: a kas-
tély balusztrádjának kődíszei között egy, talán a hatva-
nas évek gyerekdivatja szerint felöltöztetett kisfiú ku-
kucskál át, befelé, egy elzárt, rejtelmekkel teli világba. 
A kiállítás ugyanis a gödöllői kastély 1950-1990 közötti 
titkos életét idézi fel. Azt a négy évtizedet, amelynek so-
rán az épületben egymás mellett kapott helyet szovjet 
laktanya, idősek otthona és magyar honvédségi lakássor. 

A kastély szakmai irányításával tavaly nyár elején 
kezdte meg a munkát egy csapat diák, akik vállalták, 
hogy felkutatják ennek a 40 évnek a még fellelhető 

emlékeit és a korosztályuk számára is befogadható ki-
állítást rendeznek belőle. A diákok a nyár folyamán 
megismerkedtek a kastély épületével, jártak restaurá-
tor-műhelyben, részt vettek videós képzésen, kutat-
tak a Hadtörténelmi Levéltárban, néztek kastélyban 
forgatott filmeket. Ellátogattak kiállításokra és ma-
gángyűjteményekbe, tanultak kiállítás-rendezést, 
kreatív írást, forgattak reklámfilmeket, ebből az idő-
szakból való porcelán-töredékeket ástak ki és tisztí-
tottak meg. Interjúkat készítettek olyan szemtanúk-
kal, akiknek még személyes emlékeik vannak ezekről a 
helyszínekről.

Eközben sikerült kikerülniük azokat a csapdákat, 
amelyekbe néha, másutt még profi kurátorok is bele-
belesétálnak: a hol idősotthoni lakószobaként, hol 
szovjet tiszti „magaziny”-ként (vagyis vegyesbolt-
ként) berendezett termekben nyoma sem volt sem va-
lamiféle nagyképű lesajnálásnak, sem pedig az ellen-
kező előjelű retró édes-bús nosztalgiázásnak. Sikerült 
fiatalos felkészültséggel és ártatlansággal rácsodál-
kozniuk a bádog uzsonnás dobozra éppúgy, mint a 
szovjet kapcaletevési rendszabályokra.

Végeredményként friss, izgalmas, s igazi XXI. szá-
zadi személetű ismeretterjesztő tárlatot és programot 
hoztak létre!

Gózon Ákos

Kedves Olvasónk!

Címlapon: Vivianit kr istályok csigaházban 
(Kupi László fotója). Illusztáció A hátlapon és 
A rekurzió vizsgálata a gyermeknyelvben című 
cikkeinkhez.
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váltják egymást az éjszaka során és 
számos fiziológiai paraméter mentén 
különböznek egymástól, melyek kö-
zül a legjellegzetesebbek az EEG je-
lekben észlelhetők. Például az elsőként 
felfedezett gyors szemmozgásos (rapid 
eye movement – REM) szakaszra a 
névadó gyors szemmozgások mellett, 
az ébrenlétihez hasonló, magas frek-
venciájú EEG regisztrátum jellemző. 
Ezen kívül még legalább három másik 
szakasz is elkülöníthető az EEG-ben 
jelentkező mintázatok alapján, melyek 
közül a mélyalvás vagy lassú-hullámú 
alvás mennyisége általában lecsök-
ken az Alzheimer-kóros betegeknél. 
A mélyalvás során ún. lassú hullámok 
jelennek meg az EEG jelben, amelyek 
frekvenciája viszonylag alacsony 
(1-4 Hz), amplitudójuk pedig magas 
(~75 µV). Ezen hullámok mennyisége 
az alvásminőség egyik legmegbízha-
tóbb mutatója. Az aktigráf által rög-
zített adatok segítik az alvásszakaszok 
meghatározását, mivel a REM sza-
kaszban nem fordul elő mozgás és a 
pulzus is rendszertelenné válik.

A résztvevők otthonukban hat éj-
szakán át viselték a fejpántot (melyben 
egyetlen elektróda szolgálta az EEG 
jelek rögzítését), illetve az aktigráfot. 
A rögzített alvási paramétereket a 
kognitív képességeket felmérő tesztek 
eredményeivel, az agy-gerincvelői fo-
lyadékból vett mintával és a képalkotó 
eljárások (pozitron emissziós tomo-
gráfia - PET) eredményeivel vetették 
össze. A kognitív tesztek az Alzhei-
mer-kór tüneteinek meglétét egyér-
telműsítik, míg az agy-gerincvelői 
folyadékban a betegségre jellemző szö-
vettani elváltozásokra utaló anyagok 
jelenhetnek meg, PET-tel pedig ezek 
az elváltozások közvetlenül mutatha-
tók ki. Ezek a mutatók az Alzheimer-
kór előrehaladottságát számszerűsítik, 
akár a tünetek kialakulása előtt is.

Az eredmények alapján fordított 
arányosság áll fenn az Alzheimer-
kórra jellemző (az agy-gerincvelői 
folyadék elemzésével és a képalkotó 
vizsgálatokkal becsült) szövettani el-
változások mennyisége és a lassú hul-
lámú aktivitás között, vagyis minél 
nagyobb mennyiségben vannak jelen 

Alvásvizsgálattal 
jeleznék előre a kognitív 
hanyatlást

Az Alzheimer-kór napjaink 
egyik legintenzívebben kuta-
tott neurodegeneratív betegsé-
ge, így talán nem is csoda, hogy 
szinte folyamatosan új és hasznos 
ismeretekkel gyarapodnak a be-
tegségről alkotott elképzeléseink. 

Nemrég a krónikus foggyökérgyulla-
dás kórokozójával talált összefüggések 
lepték meg a szakembereket, ezúttal 
pedig egy amerikai kutatócsoport 
vizsgálatáról számoltak be a  legran-
gosabb lapok. Eredményeik szerint a 
betegség tüneteinek megjelenését egy-
szerű alvásvizsgálattal is lehet jósolni.

A kutatásba több mint száz, 
60 éves kor feletti személyt vontak 
be, akik egy, az öregedéssel kapcso-
latos hosszú-távú vizsgálat résztvevői 
voltak. Tehát nagy mennyiségű, rá-
adásul eléggé sokféle adatot dolgoz-
tak fel a kutatók: az alvást például 
elektroenkefalográfia, aktigráfia és 
önbeszámolók segítségével vizsgálták. 
Az elektroenkefalográfiával (EEG) az 
agy idegsejtjei működése közben lét-
rejövő ionáramok által keltett elektro-
mos jeleket rögzítik a hajas fejbőrről, 
ami központi fontosságú módszer 
az alváskutatásban. Az aktigráf egy 
csuklón hordható eszköz, ami a moz-
gást és a pulzus változásait rögzíti, 
ezek szintén hozzájárulhatnak az al-
vás minőségének megítéléséhez.

Az alvás egy igen összetett jelenség, 
a testünk számos ciklikus élettani vál-
tozáson megy keresztül minden egyes 
éjszaka. Az alvásnak szakaszai vannak, 
amelyek többé-kevésbé szabályosan 

az elváltozások, annál alacsonyabb a 
lassú hullámú aktivitás a mélyalvás 
során. Az alvási EEG-vel nyerhető 
adatok tehát szintén alkalmasak lehet-
nek az Alzheimer-kór által okozott 
kognitív hanyatlás előrejelzésére és ez 
a módszer lényegesen kényelmesebb 
a jelenleg e célra rendelkezésre álló 
technikákhoz képest (az agy-gerinc-
velői folyadék elemzéséhez gerinc-
csapolás, a PET-hez pedig radioaktív 
anyag intravénás beadása szükséges). 
Amennyiben bebizonyosodik, hogy 
a lassú hullámú aktivitás megbízható 
előrejelzője a kognitív hanyatlásnak, 
az barátságosabbá teheti a klinikai 
szűrővizsgálatokat és megkönnyítheti 
az Alzheimer-kórral kapcsolatos to-
vábbi kutatások kivitelezését is.

ReichaRdt RicháRd

Korallok a 
laboratóriumból a    
Nagy Korallzátonyra

Az Ausztrália nyugati partjaitól 
75 kilométer távolságban fekvő 
Nagy Korallzátony páratlan a 
világon. Általánosan az óceán 
esőerdőjének nevezik, a terüle-

tén élő állatok és növények alig fel-
becsülhető diverzitása miatt. De már 
a korallzátony fizikai kiterjedése is 
bámulatos. A több mint hatszáz ko-
rallfaj alkotta víz alatti képződmény 
hossza 2300 kilométer, területe pe-
dig 348 ezer négyzetkilométer, és 
sok ezer fajnak ad otthont.

És halálos veszélyben van. A kör-
nyezetszennyezés, illetve legfőkép-
pen a globális felmelegedés közvetlen 
és közvetett hatásai egyes becslések 
szerint mára a Nagy Korallzátonyt 
alkotó korallállatok felét elpusztítot-
ták. Az éghajlatváltozás miatt meleg-
szik és savasodik a tengervíz, márpe-
dig a korallpolipok rendkívül szűk 
tűrőképességű állatok: már az opti-
málistól minimálisan eltérő környe-
zeti körülmények közepette sem ma-
radnak életben. Az egyébként is rossz 
állapotban lévő korallt az ugyancsak 
a klímaváltozást kihasználva elterje-
dő invazív ragadozók, legfőképpen a 
töviskorona szivacs pusztítják.

Hasonló fejpánttal rögzítették az EEG jeleket 
ebben a kutatásban is 

(FORRÁS: CONGIONICS.COM)

A különböző éberségi állapotok jellegzetes EEG regisztrátumai
 (FORRÁS: BAEKEY ÉS MTSAI., 2009)
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adódóan egész évnyi kutatás 
eredményei függnek egyetlen 
nap történéseitől. Ennek oka, 
hogy a korallállatok egyszer egy 
évben, egy 10 órás időszakban 
szaporodnak, vagyis engedik 
ivarsejtjeiket a vízbe – mégpedig 
az összes ugyanakkor, szinkroni-
záltan. A petesejtek alig néhány 
óra elteltével elpusztulnak, ha 
nem termékenyíti meg őket egy 
spermium, így a kutatóknak lé-
lekszakadva kell begyűjteniük, 
és megfelelő módon pároztatni-
uk e sejteket, mielőtt késő lenne. 
Az eseményre mindig öt nappal az 
utolsó holdtölte után kerül sor.

Az intézetben dolgozó kutatók 
azonban hozzászoktak már a fogyat-
kozó másodpercekhez – szó szerint 
és áttételesen is – hiszen egész mun-
kájuk arról szól, hogy az utolsó óráit 
élő korallzátonyt megmentsék. Mint 
egyikük elmondta, egyetlen évtized 
hőhullámai elegendőnek bizonyultak 
ahhoz, hogy a korallszirtek burjánzó 
oázisai algával borított sivatagokká 
váljanak. Az ENSZ Kormányközi 
Éghajlatváltozási Tanácsadó Testülete 
(IPCC) szerint, ha a jelenlegi trendek 
folytatódnak, néhány évtizeden belül 
a korallzátonyok az egész világon ki 
fognak halni. Ezt látva határozta el 
néhány korallkutató 2015-ben – és el-
képzeléseiket az amerikai tudományos 
akadémia folyóiratában (PNAS) vázol-
ták –, hogy a korábbi, főként a leírásra, 
monitorozásra koncentráló tudomá-
nyos megközelítés már nem elég.

A kutatások fő iránya jelenleg a 
korall-alga szimbiotikus kapcsola-
tok vizsgálata. A korallállatok ha-
gyományosan algaszimbiontákkal 
élnek együtt, amelyek hozzásegítik 

Vagyis rendkívül aggasztó a hely-
zet. Ez sok ausztrál ökológust és a 
döntéshozókat is (hiszen a Nagy 
Korallzátony Queensland legfonto-
sabb turistaatrakciója, évente több 
mint 3 milliárd ausztrál dollár, vagy-
is 600 milliárd forint bevételt termel) 
olyan radikálisnak – de legalábbis for-
mabontónak – tűnő lépésekre sarkall-
ja, amelyek néhány évtizede vélhetően 
még nem kerülhettek volna szóba.

Ehhez pedig a pénzt is biztosítják: 
Ausztrália 300 millió dollárt költ 
évente a korallszirtek kutatására és 
védelmére, és ebbe a pénzbe még az 
Országos Tengerszimulátornak ne-
vezett grandiózus kutatóközpont is 
belefért. Az Ausztrál Tengerkutató 
Intézet (AIMS) irányítása alá tarto-
zó létesítmény a Science riportja sze-
rint hatalmas medencék sokaságát 
működteti, amelyekben mesterséges 
ökoszisztémákat állítottak össze, és 
a jelenlegi, illetve a különböző klí-
maforgatókönyvek alapján elképzel-
hető jövőbeli környezeti feltételeket 
modellezik bennük.

Nemcsak arra kíváncsiak a kísérletek 
során, hogy a jelenleg a korallzátonyt 
alkotó fajok hogyan fogják átvészel-
ni a jövő egyre melegebb és savasabb 
környezetét, de azt is kutatják, hogy 
melyek lehetnek azok a fajok, ame-
lyek jobban ellenállhatnak e körül-
ményeknek. Sőt, még ennél is tovább 
mennek: nemesítik a korallt. Ehhez 
részben a már évezredes múltra visz-
szatekintő, szelektív keresztezésen ala-
puló tenyésztési módszereket, illetve a 
legmodernebb génmódosító technoló-
giákat egyaránt alkalmazzák.

A munka azonban számos technikai 
problémával terhelt, és hiába az előre-
látó tervezés, a korallok életciklusából 

a korallt az életben maradásához 
szükséges tápanyag megszerzéséhez. 
Csakhogy a hőhullámok, illetve a 
pH-csökkenés hatására a korallál-
latok hirtelen irritáló tényezőnek 
tekintik a számukra valójában élet-
fontosságú szolgálatot tévő algát, és 
kivetik magukból. Ennek hatására 
azonban maguk is elpusztulnak.

Négy megközelítést alkalmaznak a 
kutatók a korall-alga szimbiózis „megja-
vítására”: a keresztezést, a genetikai mó-
dosítást, a felpörgetett evolúciót, illetve 
legújabban a korallok mikrobiótájának 
módosítását. Az első a klasszikus ne-
mesítés: különböző, közeli rokon ko-
ralltípusokat pároztatnak, és azokat 
a hibrideket keresik, amelyek jobban 
képesek a megváltozott körülmé-
nyek között is együttműködni az 
ugyancsak körültekintően megvá-
lasztott algákkal.

Más társaik génszerkesztéssel és 
más biotechnológiai módszerekkel 
úgy próbálják átalakítani a korallok 
génállományát, hogy így sokkal na-
gyobb eséllyel tudják felvenni a har-
cot a melegedő tenger keltette kihí-
vásokkal. Megint mások különböző 
alga-korall párosokat tenyésztenek 
melegített vízben, és arra számíta-
nak, hogy az erős szelekciós kény-
szer kiválogatja azokat a versenyző-
ket, amelyek ellenállóbbak, és ezeket 
szaporítva a teljes populációt rezisz-
tensebbé tehetik. 

Az utolsó módszer a korallok 
mikrobiótájára, vagyis a bennük élő 
baktériumok tömegére koncentrál. 
Az utóbbi időben a kutatók felfedez-
ték, hogy az alga-korall szimbiózis 
működése nagyban függ a korall-
ban élő baktériumközösség összeté-
telétől. Így elméletileg – genetikai 
módosítással, illetve szelekcióval –
előállítható az a „baktériumkoktél”, 
amely a mainál sokkal hatékonyab-
ban segítheti a korallt a túlélésben.

Kovács MáRK

A korallok éppen kibocsátják ivarsejtjeiket

Az Országos Tengerszimulátor egyik hibridizációs kísérletének alanyai (FOTÓK: AIMS)
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A legidősebb 
tehéncápák

A Zirc városa melletti Olasz-
falutól délnyugati irányban ta-
láltható az Eperkés-hegy nevű 
tájvédelmi terület, melyet keresz-
tül-kasul tanösvények szelnek 
át. A még élő természeti értékei 
mellett sok itt a geológiai látni-
való is, a múlt század második 

felében több geológiai feltárás is léte-
sült a térségben, ezek közül az egyik 
a Hosszú-árok. Az itt megfigyelhető 
alsó-jura–alsó-kréta rétegsor na-
gyon gazdag különböző ősmaradvá-
nyokban, melyek közül nemrégiben 
a halakat vizsgálták meg alaposab-
ban. A munkából született tudomá-
nyos cikket a Palaeobiodiversity and 
Palaeoenvironments nevű szakmai fo-
lyóirat közölte.

A Hosszú-árok egy természetvé-
delmi területen található, ezért a 
gyűjtőmunka során igyekeztek a le-
hető legnagyobb mértékben kímélni 
a feltárást. Az itteni rétegsorban a 
Pálihálási Formációnak nevezett ké-
ső-jura formáció volt az, amelyből a 
kis méretű gerincesleleteket (1-2 mil-
liméteres fogak, ritkán pikkelyek) a 
legnagyobb mennyiségben lehetett 
kinyerni. A gyűjtés legfontosabb 
módszere az iszapolásnak neve-
zett eljárás volt, melynek során az 
üledéket először kiszárítják, majd 
vízzel keverve egy többlépcsős ros-
tarendszeren mossák át, melynek 
szintjei különböző szemcsemére-
teket fognak fel a vizes-iszapos 
elegyből. A visszamaradó anyagot 
aztán ismét kiszárítják, majd mik-
roszkóp alatt átnézik a célzott ős-
maradványok reményében.

A várakozásokkal el lentétben 
nem csupán néhány porcos- és 
csontoshalfog került elő, hanem 
egy komplex életközösség képe bon-
takozott ki. Számos gerinctelen állat 
maradványa került elő, melyek például 
korallokhoz, pörgekarúakhoz, tenge-
ri csillagokhoz, tengeri liliomokhoz, 
tengeri sünökhöz, belemniteszekhez, 
ammoniteszekhez és nautiluszokhoz 
tartoznak, számuk több ezerre rúg. 
A gerinces-maradványok többségé-
nek mérete nem haladja meg a 2 mil-
limétert sem, színük a vajsárgától 
a halvány vörösig változik. Nagy 
számban kerültek elő vélhetően a 
macskacápafélékkel (Scyliorhinidae) 
rokonítható, kicsiny fogak, ám ezek 
pontosabb meghatározásához to-
vábbi, jobb megtartású példányok 
szükségesek. Előkerültek nagyobb 
(1 centiméter körüli), késpengeszerű 
cápafogak, valamint egészen apró, 
dárdahegyszerű csontoshalfogak is. 
A „koronalelet” egy jellegzetes meg-
jelenésű, kakastaréj-szerű cápafog 
volt, mely egy tehéncápához tar-
tozott, rendszertani meghatározása 
génuszszintig volt lehetséges: a fog a 
Notidanodon nemet képviseli.

A fog lehetőséget adott a tehéncápa-
félék családjának (Hexanchidae) fosszilis 
rekordja revíziójára. A Hexanchiformes 

rendnek egykor több családja is sze-
rencsét próbált az élet színpadán, ám 
ma már csak egy, a Hexanchidae csa-
lád létezik. A Notidanodon, négy má-
sik génusszal karöltve, ebbe a családba 
tartozik. Ennek a családnak – az 
irodalomban fellelhető adatok alapján 
− az olaszfalui Notidanodon a világ-
szerte ismert legrégebbi képviselője. 
Ezzel a címmel a közelmúltig egy má-
sik Notidanodon fog büszkélkedhetett, 
melyet Új-Zéland késő-jura üledékei-
ből jelentettek 2018 év végén. Ez fon-
tos eredmény annak tükrében, hogy a 
rend fosszilis képviselőinek hovatarto-
zása kapcsán kisebb káosz uralkodik 
az őslénytani rendszertanban.

Ennek oka a cápák egy fosszilizációs 
„Achilles-sarka”: az a tény, hogy nem 
tartoznak a jól fosszilizálódó gerince-
sek közé. A cápák belső vázának zöme 
porcos, amely az állatok pusztulását 
követően a vízi lebontó szervezetek 
szorgos munkájának köszönhetően 
gyorsan elbomblik. Mindennek végén 
leggyakrabban csak a fogak maradnak 
ránk, fossziliák formájában. A testi 
egységükben megőrződött, artikulált 
leletek száma módfelett csekély, nincs 
ez másképp a tehéncápák esetén sem. 
Éppen ezért, egy, a földtörténeti kö-
zépidőből származó, jó állapotban 
megőrződött tehéncápafog a maga 
nemében valóságos kincset jelenthet a 
kutatók számára, hiszen ezen állatok 
fosszilis képviselőinek rendszertana 
legfőképp ezeken a fogakon alapul. 

Túlmenően a világ legidősebb 
Hexanchidae tehéncápáján, az olasz-
falui gerinces-leletanyag rávilágít 
arra, hogy milyen keveset is tudunk 
a Kárpát-medence késő-jura gerin-
ces élővilágáról. Az ország más, ha-
sonló korú üledékei ugyanígy fontos 
leletanyagot szolgáltathatnak, hiszen 
ezeket mindezidáig szinte senki sem 
vizsgálta. A kisebb-nagyobb halak 
mellett akár tengeri őshüllők felbuk-
kanására is számítani lehet az újabb 
és újabb lelőhelyek vizsgálata során.

sz. M.

Az olaszfalui Eperkés-hegy késő-jura élővilágának fantáziaképe (FOTÓ: SZABÓ, 2019)
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Notidanodon sp. alsó oldalsó foga nyelv felőli (balra) és ajak felőli (jobbra) nézetben 
(FOTÓ: SZABÓ, 2019)
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A rekurzió számos tudományte-
rületen megjelenő fogalom. 
Legkönnyebben úgy határoz-

ható meg, hogy a rekurzió az a műve-
let, melynek során egy elem tartalmaz 
egy ugyanolyan kategóriájú másik ele-
met. Gondoljunk csak a kép a képben 
effektusra vagy a logikai műveletekre 
(formulákra, kvantorokra, zárójelek-
re), valamint a matematikában, ha egy 
tetszőleges számhoz egyet hozzá-
adunk, azzal eggyel nagyobb szám 
hozható létre. Továbbá a zenének is 
lehet rekurzív szintaxisa, valamint a 
tudatelméleti következtetések is le-
hetnek rekurzívak. Ez utóbbi azt je-
lenti, hogy X-nek van sejtése arról, 
hogy Y mit gondolhat arról, hogy Z 
miként vélekedik bizonyos dolgok-
ról a világban, tehát képesek va-
gyunk bizonyos vélekedéseket, szán-
dékokat tulajdonítani más, tőlük füg-
getlen személyeknek. 

A nyelvészetben is hasonló elveken 
működik a rekurzió. Hauser, Choms-
ky és Fitch 2002-es cikke nagy vihart 
kavart e tekintetben. Ők ugyanis arról 
értekeznek, hogy tulajdonképpen két-
féle nyelvi képesség létezik. Az egyik a 
tág értelemben vett nyelvi képesség, 
angol nevén faculty of language in a 
broad sense (FLB), a másik pedig a szűk 
értelemben vett nyelvi képesség vagyis 
faculty of language in a narrow sense 
(FLN). Szerintük az FLB több dolgot is 
tartalmazhat, mint amilyen a szenzo-
motoros rendszer (hallás, látás, észlelés, 

MI VÁLASZTJA EL AZ EMBERI NYELVET AZ ÁLLATI KOMMUNIKÁCIÓTÓL?

A REKURZIÓ 
VIZSGÁLATA A 

GYERMEKNYELVBEN

mozgás), a konceptuális-intencionális 
rendszer (fogalmi viszonyok, mások-
nak szándéktulajdonító műveletek), és 
a rekurzió konceptuális mechanizmu-
sa, míg az FLN csupán a rekurziót tar-
talmazza, ami egyedüli jellegzetessége 
az emberi nyelvnek. Eszerint azt állít-
ják, hogy a rekurzió képessége az, ami 
megkülönbözteti az emberi nyelvet az 
állati kommunikációtól. A nevezett 
cikk után persze számos törekvés látott 
napvilágot azért, hogy megcáfolják e 
három szerző állításait. 

Többek között igyekeztek bebizo-
nyítani, hogy van olyan nyelv, amely-
ben nincsenek szintaktikai (rekurzív) 
beágyazások. Felmerül a kérdés, hogy 
miért problematikus, ha létezik ilyen 
nyelv. Az 1950-es évek végén meg-
születtek, s a 60-as évekre kibonta-
koztak Chomsky főbb meglátásai 
az univerzális, más néven genera-
tív grammatikával kapcsolatban. 
E nyelvtanelmélet legfontosabb té-
nyezői a következők: az innáta-
hipotézis, vagyis a nyelvtan az ember-
rel együtt születik, biológiailag kó-
dolt, vagyis nem tanulás révén, külső 
tényező hatására kerül az ember fejé-
be. A további legfontosabb meglátá-
sai, hogy a nyelv formai központú, 
aszerint szerveződik, tehát formális 
mondattant kell kidolgozni rá, a 
nyelv kreatív, és végül, de nem 
utolsó sorban a nyelv rekurzív. Ezek 
az elvek pedig univerzálisak, tehát 
minden emberi nyelvre egyaránt 

igazak. Tehát ha létezne olyan nyelv, 
amelyben nyoma sem lenne rekurzív 
szerkezetépítésnek, akkor ebben az 
esetben a rekurzió nem lehet univer-
zális, az emberi nyelvekre egyeteme-
sen jellemző tulajdonság. 

Erre a legkiemelkedőbb példa 
Everett (2005) piraha nyelvről 

tett állításai, melyek cáfolni szeret-
ték volna azt, hogy az emberi nyelv-
re egyetemesen jellemzők lehetnek a 
szintaktikai beágyazások. E cikké-
ben arról értekezik, hogy azon kí-
vül, hogy a piraha nyelvben nincse-
nek számok, kvantifikálás, egyszerű 
a magán- és mássalhangzórendszere, 
hiányoznak a szintaktikai beágyazá-
sok is. Ez a cikk is éles vitát váltott ki 
arról, hogy ez valóban így lenne, hi-
szen Nevins és munkatársai (2009) 
szerint a piraha nyelvi rendszere szá-
mára is adottak a lehetőségek a szin-
taktikai beágyazásra. Ennek ellenére 
léteznek olyan nyelvek, amelyekből 
hiányozhatnak, rosszul formáltak 

A gyermeknyelv-elsajátítás vizsgálatainak egyik kurrens céljaként szerepel a rekurzív kifejezések 
megértésének és produkciójának feltérképezése. Ez abban a pillanatban meghatározóvá vált, hogy 
Hauser, Chomsky és Fitch 2002-es cikke azt az állítást tette, hogy a rekurzió az, ami megkülönbözte-
ti az emberi nyelvet az állati kommunikációtól. Cikkünk célja az, hogy bemutassa a rekurzió fogalmát 

és annak szerepét a gyermeknyelvben mind elméleti, mind pedig gyakorlati szempontból.
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(magyarul poszt-, angolul prepozíci-
ós frázisok) pl. A seprű az asztal mel-
letti szemetes melletti tűzhely mellett 
van, vagy rekurzív birtokosokról, 
mint amilyen jelen cikk címe is, de 
egyszerűbb példával élve; A szomszéd 
kutyájának a csontja. Ezen kívül lé-
teznek még rekurzív szóösszetéte-
lek, mint amilyen a ceruzahegyező-
élező, vagy rekurzív infinitívuszos 
(igeneves) szerkezetek Kati most fogja 
tudni akarni elvinni az autóját szerelőhöz, 
illetve vannak még rekurzív tagmon-
dat-beágyazások pl. Józsi látta, hogy Pé-
tert megbántotta, hogy Mari elhitte, hogy 
Szilvi hazudott.  Ezek természetesen 
nem olyan mondatok, amilyeneket 
mindenki gyakran használna a min-
dennapokban, de nem is a gyakoriság 
a lényeg, hanem a képesség, mely sze-
rint képesek vagyunk ilyesfajta gram-
matikus beágyazások létrehozására. 

Itt felmerül egy újabb kérdés, még-
pedig hogy vajon mi köze a rekurzió-
nak a gyermeknyelvhez. Akinek van 

valamilyen köze a gyermekekhez, és 
itt nem muszáj szülőnek lenni, az tud-
ja, hogy a gyermekek nem úgy szület-
nek, hogy komplex, beágyazott struk-
túrákat produkálnának, hanem azo-
kat valahogyan elsajátítják. Minket ez 
az útvonal érdekel, hogy miként törté-
nik az, hogy mondhatni a „semmi-
ből” a gyermekek komplex, beágya-
zott szerkezeteket képesek létrehozni, 
és megérteni, valamint hogy hány 
éves korban történik ez meg. A kö-
vetkező kérdés az lehet, hogy miért 
érdekes vizsgálni a gyermeknyelvet. 
Miért fontos a rekurzív szerkezetek 
elsajátításának vizsgálata? Ha a fen-
tebb említett szerzőhármasnak hitelt 
adva tényleg a rekurzió az egyetlen 
dolog, amely elválasztja az emberi 
nyelvet az állati kommunikációtól 
(hiszen ez képezi részét egyedül az 
FLN-nek, amely egyedül az ember 
sajátja), fontos megvizsgálni, hogy 
miként zajlik annak elsajátítása a 
gyakorlatban. Hiszen a Chomsky-féle 

lehetnek egyes rekurzív szerkezetek, 
és még csak túl messzire sem kell 
menni értük, gondoljunk például a 
németre. A németben csupán két 
összetételig működik a birtokos re-
kurzió szemben például a vele ro-
konságban álló angollal. Tehát 
mindkét nyelvben jól formált mon-
dat a Mária háza, de ha már Mária 
apja házáról van szó, az csak angolul 
jó, a németben agrammatikus mon-
dat válik belőle (ezt csillaggal jelöl-
jük). 

(1a) Marias Haus. *Marias Vaters 
Haus (német) 

(1b) Mary’s house. Mary’s father’s 
haus (angol)

Ez persze nem jelenti azt, hogy a né-
met nyelvből hiányoznának a rekur-
zív szerkezetek, hiszen vannak rekur-
zív tagmondat-beágyazások, stb. 
Ezért is állítható az, hogy a mai napig 
plauzibilis mindaz, amit a szerzőhár-
mas a rekurzióról mond; tehát a re-
kurzió (mint az egyedül emberre jel-
lemző szűk nyelvi képesség kizáróla-
gos része) az a kulcsfontosságú ténye-
ző, ami elválasztja az emberi nyelvet 
az állati kommunikációtól. 

V iszont ezen a ponton illő tisz-
tázni, hogy csakúgy, mint a 

nyelvi képességet (FLN és FLB), a 
rekurziót is lehet tág, illetve szűk ér-
telemben kezelni. A tág értelemben 
vett rekurzió valójában a merge, 
vagyis összeolvasztás műveletét je-
lenti. Ezt úgy kell elképzelni, aho-
gyan a számítógép-tudományokból 
ismeretes automata elméletet. Tehát 
van egyfajta input elem, ami bekerül 
egy automatába, ami aztán legyárt 
belőle egy bizonyos output elemet. 
Azt pedig semmi nem akadályozza 
meg, hogy az újonnan létrehozott 
output elem ismét inputként kerüljön 
ebbe az automatába, amiből újra out-
put lesz, és így tovább. Eszerint a 
merge bemeneti egysége lehet egy új 
elem, vagy egy korábban már le-
gyártott elem. Eszerint működik a 
szintaxis, tehát nyelvi elemeket ol-
vasztunk össze, amelyek aztán új 
nyelvi elemekként működnek egy 
újabb művelet során. A szűkebb ér-
telemben vett rekurzió is a merge 
műveletét jelenti, csakhogy ebben az 
esetben az output kategóriája meg-
egyezik az egyik input elem szintak-
tikai kategóriájával. Ezáltal beszél-
hetünk például rekurzív PP-kről 
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a rekurzív PP-kre láthatjuk, hogy két-
féle interpretáció jelenhet meg a kísér-
letben résztvevő (gyermek) fejében.

Az (A) képen egyfajta mellérendelő, 
vagyis konjunktív értelmezés szerepel 
az adott mondatra nézve, vagyis a sep-
rű az asztal mellett, a szemetes mellett 
és a tűzhely mellett van egyszerre. Ezt 
a szerzők direkt rekurziónak nevezik. 
A (B) képen ezzel szemben a mondat 
beágyazott értelmezése figyelhető 
meg, tehát a seprű valójában a tűzhely 
mellett van, ami a szemetes mellett, 
ami pedig az asztal mellett helyezkedik 
el. Ezt pedig indirekt rekurzió néven 
illetik. Roeper és munkatársai azt állít-
ják, hogy a gyermekek az (A) interpre-
tációval kezdik a rekurzív szerkezetek 
elsajátítását, tehát fiatal korban még 
mellérendelő értelmezést adnak a be-
ágyazott mondatok esetén, majd ké-
sőbb, 5-6 éves kor körül jön a váltás, 
vagyis a (B) szerinti értelmezés, ami a 
felnőttek megértésére inkább jellemző. 

Azért hoztam angol példát, mivel a 
magyar nyelv kissé másként működik, 
mint az angol. A magyar fordításban 
nemcsak az tűnhet fel, hogy más az 
elemek sorrendje az angolhoz képest 
(oven, dustbin, table vs. tűzhely, szemetes, 
asztal), vagy hogy az angol példánál az 
összes névszó kap determinánst (the 
oven, the dustbin, the table), míg a ma-
gyarban az alany kap határozott név-
előt (a seprű), valamint a PP egésze 

(az asztal melletti szemetes melletti 
tűzhely mellett), hanem hogy léte-
zik egy szintaktikai elem, amely 
mintegy „jelöli”, hogy beágya-
zásról van szó (-i vagy ilyen a lévő 
is). Ez az elem mintegy segítheti a 
gyermeket abban, hogy meg-
konstruálja az adott mondat kor-
rekt jelentését. Az angollal szem-
ben a magyar lehetőséget ad arra, 
hogy összehasonlítsuk a követke-
ző két mondatot: 
(3a) A seprű az asztal melletti sze-
metes melletti tűzhely mellett van. 

elméleti keretben feltételezhető, hogy 
a gyermekek nyelvi kompetenciájának 
részét képezi a rekurzív szerkezetalko-
tás. Ezt nem úgy kell érteni, hogy 
amint a gyermek világra jön, már ké-
pes rekurzív beágyazásokat produkál-
ni. Helyette mindez úgy értendő, 
hogy a gyermekek azzal a képességgel 
születnek, hogy idővel egyszerűből 
komplex szerkezeteket építenek. Itt is 
megmutatkozik a kompetencia és 
performancia kettőssége. Az előbbi 
egyfajta implicit képességet jelent arra, 
hogy az adott nyelv szabályait az anya-
nyelvi beszélő tudja, míg az utóbbi a 
nyelv valódi használata, vagyis aho-
gyan a kompetencia megnyilvánul a 
valóságban. Ezért is izgalmas, és kihí-
vásoktól korántsem mentes terület a 
rekurzív szerkezetek produkciójának 
és megértésének vizsgálata a gyer-
meknyelvben. 

A külföldi szakirodalom, főként 
Roeper és Hollebrandse-Roeper, 
fontos állításokat tesz arról, hogy 
többek között az angol gyermekek 
miként sajátítják el a (szűk értelem-
ben vett) rekurzív szerkezeteket. Kí-
sérleteik főként a megértést vizsgál-
ják, bár a produkcióval kapcsolatban is 
tesznek állításokat. Nincs egyértelmű 
meghatározása annak, hogy mikor sa-
játítódik el a szintaktikai rekurzió (hi-
szen az egyes szerkezetekre nézve is 
különbözhet), de többségében azt tart-
ják, hogy 5-6 éves kor előtt nem iga-
zán megy a rekurzív szerkezetek 
megértése, és 7-9 éves korban kezdik 
el produkálni az első szerkezeteket. 
Ezt elfogadhatjuk, de az kérdéses ma-
rad, hogy mi történik előtte. Úgy 
gondolják, hogy akkor is egyfajta re-
kurzív meglátás mentén értelmezik a 
gyermekek a különböző tesztmonda-
tokat, de ez nem beágyazás, inkább 
mellérendelés. Egy angol példával élve 

(3b) A seprű az asztal mellett a szeme-
tes mellett a tűzhely mellett van. 
Ennek fényében az feltételezhető, 

hogy az angolban azért kedvelik a kísér-
let résztvevői a beágyazott mellett a 
mellérendelő értelmezést, mert a mon-
dat kétértelmű. Természetesen nemcsak 
angol, hanem román, japán, magyar és 
még számos különböző nyelven végzett 
kutatás zajlik gyermekekkel annak fel-
térképezésére, hogy miként működik 
a rekurzív szerkezetek elsajátítása. 
A magyar nyelv azért érdekes e szem-
pontból, mert (az angollal szemben) 
számos olyan korábban már bemuta-
tott „fogódzó” működhet, amely se-
gíti a gyermekeket a beágyazott ér-
telmezés megkonstruálásában. Jelen-
leg is több kísérlet zajlik különféle 
módszerekkel annak kiderítésére, 
hogy hány éves korban kezdik el he-
lyesen értelmezni és produkálni a re-
kurzív szerkezeteket, valamint hogy 
miféle értelmezéseket adnak a gyer-
mekek abban az esetben, amikor még 
nem áll a rendelkezésükre az a kom-
ponens, melynek segítségével bonyo-
lult, beágyazott struktúrákat alkossanak 
vagy értelmezzenek. 

Ha a rekurzió valóban az emberi 
nyelv kulcsfontosságú eleme, 

ha valóban ez az, ami kiemeli az em-
beri nyelvet az állati kommunikáció-
ból, akkor fontos kutatni azt is, hogy 
miként működik a rekurzív szerke-
zetek elsajátítása. Nemcsak azok 
megértése és produkciója fontos, ha-
nem azon szerkezetek vizsgálata is, 
melyek még megelőzik azt a korsza-
kot, amikor a gyermek korrekten ér-
telmezne, produkálna beágyazásokat. 
Ez nemcsak a nyelvelsajátítás meneté-
re, vagy a nyelvtan, mint mentális 
rendszerre nézve nyújthat behatóbb is-
mereteket és fontos adatokat, hanem 
arra nézve is, hogy mi: mint emberi 
faj, mint nyelvet használó egyén, illet-
ve közösség miként „működünk”. 

Langó-TóTh Ágnes

The broom is  next to the oven next to the dustbin next to the table.
 A seprű van mellett a tűzhely mellett a szemetes mellett az asztal. 
’A seprű az asztal melletti szemetes melletti tűzhely mellett van.’
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A Magyar Királyság első felelős kor-
mánya olyan széles hatáskört kapott, 

mely a birodalom egységét 
kérdőjelezte meg. Bécs ezért 
igyekezett korlátozni a Bat-

thyány-kormány működését. Legfőbb 
törekvése az egységes hadügy vissza-
állítása volt, miközben a nemzeti-
ségeket a magyarok ellen uszítot-
ta. A délvidéki szerb atrocitások és 
Jellasics horvát bán fenyegető ma-
gatartása a kormányzat elemi ér-
dekévé tették a magyar honvéde-
lem megszervezését. A bécsi udvar 
az olasz hadszíntéren elért győzel-
mek után elérkezettnek látta az 
időt, hogy Magyarországon is visz-
szaállítsa teljhatalmát. Miután a 
Béccsel folytatott tárgyalások zá-
tonyra futottak, egyértelművé 
vált, hogy a döntést a fegyverek-
nek kell meghozniuk.

A schwechati vereség
Magyarország ellen 1848. szeptember 
11-én indult meg a támadás, amikor 
Jellasics csapataival átlépte a határfo-
lyót jelentő Drávát. Miközben a fel-
dühödött pesti tömeg a Bécs által 
Magyarország teljhatalmú biztosává 
kinevezett gróf Lamberg Ferenc al-
tábornagyot felkoncolta, Jellasics aka-
dálytalanul haladt a főváros felé. 
A horvát bánt végül szeptember 29-én, 
Móga János altábornagy jórészt újon-
cokból álló serege állította meg Pá-
kozdnál. Mindez döntő fordulatot je-
lentett. A győzelemmel Magyarország 
vállalta a fegyveres önvédelmi harcot, 
hogy megvédje az ápri l isi törvé-
nyekkel kivívott szuverenitását. 
A magyar sereg Móga vezetésével 

követte a visszavonuló Jellasicsot, s ok-
tóber 30-án átlépve a Lajtát, osztrák 
területre érkezett. Ekkor megnyílt an-
nak lehetősége, hogy a bécsi forradal-
mi erők, és a magyar sereg egyesüljön, 
és közösen győzzék le a császári erőket. 
Ám ekkor Windisch-Grätz tábornagy 
jelentős haderőt vont Bécs köré, majd 
Schwechatnál megütközött a magya-
rokkal. A schwechati csata október 
30-án magyar vereséggel zárult, s ezt 
követően - és időt nyerve - az osztrák 
hadigépezet támadásba lendült, me-
lyet az akkor már a trónról lemon-
dott V. Ferdinánd unokaöccse, az 
alig 18 esztendős Ferenc József irányított.

Az osztrákok túlerejüket kihasz-
nálva villámgyorsan érték el Győrt, 
majd Mórnál legyőzve Perczel Mór 
tábornokot már közvetlenül Pest 
megszállására készültek. A vereség 
hírére a kormány és az országgyűlés 
Debrecenbe költözött, Windisch-
Grätz pedig 1849. január 5-én bevo-
nulva Pestre a magyar ellenállás le-
verését jelentette.

Olmütz és tiszti lázadás
Bár a Windisch-Grätz vezette csá-
szári csapatok összehangolt támadást 
indítottak a magyar erők ellen, és az 
ország területének nagy részét sikerült 

1.
rész

1 7 0  É V E  T Ö R T É N T

A DICSŐSÉG TAVASZA 
1848 tavaszán a párizsi barikádok hírére egész Európán forradalmi hullám söpört végig. A fran-
cia főváros eseményei a német területeken, Itáliában és a Habsburg Birodalom tartományaiban 
felkelésekhez, tömegmozgalmakhoz vezettek. Magyarországon a nemzeti függetlenség és az 
alkotmányos reformok követelése megrendítette Bécs uralmát. A soknemzetiségű monarchia 
csak úgy volt képes az itáliai és magyarországi eseményeken úrrá lenni, hogy közben az áprilisi 

alkotmányban biztosította a magyar reformok győzelmét. 

A hatvani csata, a tavaszi hadjárat nyitánya
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és a kápolnai vereséggel a főerők tá-
madása nem valósult meg, a Szolnok 
elleni elterelő hadműveletet nem fúj-
ták le. Az 1849. március 5-én, Dam-
janich János és gróf Vécsey Károly 
tábornok által kivívott győzelem je-
lezte, hogy a magyar hadsereg képes 
komoly győzelmet aratni. A diadal-
lal a Tisza valamennyi átkelője a 
magyar csapatok kezére került és 
ez lehetővé tette, hogy gyors átcso-
portosítással a honvédsereg vegye át 
a kezdeményezést. 

A kőszívű ember fiai
Vetter betegségére hivatkozva rövid 
idő után, március 30-án benyújtotta 
lemondását, Kossuth ekkor nevezte 
ki Görgeit ideiglenes fővezérül. Ve-
zetésével indult el április elején az 
az ellentámadás, melynek célja a 
császári csapatok bekerítése, és 
amely a magyar történelemben 
méltán érdemelte ki a “dicsőséges” 
jelzőt. A honvédsereg nagy táma-
dása a császári seregek ellen Eger-
Gyöngyös vidékéről, illetve a Tisza 
vonalától indult, s május 21-én Buda 
felszabadításával ért véget.

A tavaszi hadjárat nyitányát a hat-
vani ütközet adta. 1849. április 2-án 
a Gáspár András ezredes és Poelten-
berg Ernő alezredes vezette magyar 
hadosztályok Hort felől Hatvan irá-
nyába nyomultak előre. A kezdeti 
két település között zajló ágyú-
zást délután már nyílt összecsapás 
követte. A Kossuth Sándor alezre-
des és Zámbelly Lajos őrnagy által 
megtámadott osztrák balszárny a 

birtokba venniük, Görgei Artúr ve-
zérőrnagy hadmozdulatai a téli had-
járat során sikeresen biztosították a 
kormány debreceni működését, és 
Bem József vezérőrnagy, az erdélyi 
magyar csapatok főparancsnokaként 
március végére kiszorította Erdély-
ből báró Puchner Antal altábornagy 
seregét és egészen 1849 nyaráig biz-
tosítani tudta a magyar seregek ural-
mát. Görgei és Bem sikere lehetővé 
tették, hogy a magyar haderő el-
lentámadásba kezdjen, ám ennek 
végrehajtására az újonnan kineve-
zett főparancsnok, gróf Henryk 
Dembiński altábornagy alkalmat-
lannak bizonyult. A katonai ügyek-
ben kevésbé jártas Kossuth nem bí-
zott meg Görgeiben, ezért nevezte 
ki Dembińskit. A tehetsége híján lé-
vő lengyel tábornokot 1849. febru-
ár 26-án felkészületlenül érte 
Windisch-Grätz támadása, és bár a 
kápolnai ütközetben a magyar se-
reg 27-én kénytelen volt visszavo-
nulni a Tiszántúlra, a császári főve-
zér tévesen “a lázadó hordák szétve-
rését” jelentette, mire az elbizako-
dott udvar – abban a hitben, hogy a 
szabadságharc leverése már csak idő 
kérdése – március 4-én kiadta az ol-
mützi alkotmányt, melyben Ferenc 
József semmisnek nyilvánította az 
áprilisi törvényeket. A kápolnai ve-
reség másik fontos következménye a 
tiszafüredi táborban kirobbant tiszti 
lázadás volt Dembińskivel szemben, 
akit végül felmentettek a beosztásá-
ból. Utóda Vetter Antal altábornagy 
lett. Bár Dembiński elmozdításával 

Szőlőhegyre vonult vissza, amelyet 
azonban a magyar csapatok követ-
tek, így Franz von Schlik tábornok 
kénytelen volt a hatvani Zagyva-
hídig hátrálni. Ezzel megkezdődött 
az osztrák visszavonulás Bag-Aszód 
irányába. Döntésébe az is közreját-
szott, hogy Damjanich János III. 
hadtestéből a Wysocki-hadosztály is 
Hatvan irányába tartott. Az ütközet 
legfőbb eredménye, hogy Gáspár 
VII. hadteste biztosítani tudta a 
Zagyva-vonal ellenőrzését. A győ-
zelem kivívása után Kossuth tábor-
noki kinevezést adott Gáspárnak. 

A Hatvannál kivívott diadal után 
egymást követték az események. 
Április 3-án a Jászberényben állomá-
sozó magyar honvédsereg I. és III. 
hadteste üzenetben értesült Jellasics 
tápióbicskei tartózkodásról. A hír 
hallatán Klapka György az I. hadtest 
katonáival másnap reggel délnyugat 
felé indult és összecsapott a bán sere-
gének utóvéd dandárjával, amely 
megfutamította a honvédeket. 
Az ütközetet végül Damjanich meg-
érkezése döntötte el, akinek hadteste 
mindent elsöprő szuronyrohammal 
Tápióbicskén túlra szorította az el-
lenséget. Itt került sor Hermann 
Riedesel és Sebő Alajos őrnagyok 
között lezajlott párviadalra, amelyet 
Jókai Mór A kőszívű ember fiai cí-
mű művében örökített meg.

A legfényesebb győzelem
A császáriak tápióbicskei veresége 
után Windisch-Grätz, Jellasics és 
Schlik megszállta az isaszegi dom-
bokat, hogy ott védje ki a magyar 
sereg Pest felé való előretörését. A tét 
mindkét fél számára jelentős volt. 
Ha a magyarok győznek, az osztrá-
koknak Budára vagy Vácra kell visz-
szavonulniuk, s ezzel sikerül felsza-
badítani a Duna-Tisza közét. Ellen-
kező esetben azonban a magyar fél 
kénytelen visszavonulni, s bizton-
sággal csak a Tisza vonalán szilárdít-
hatja meg helyzetét. Április 6-án 
Klapka ismét meghátrált, így a se-
gítségére érkező Damjanich magára 
maradt. Hadteste azonban még így 
is sikeresen tartotta állásait, de jobb 
szárnyát az eredetileg kapott pa-
rancshoz mereven ragaszkodó – 
miszerint érje el és tartsa a Galga vo-
nalát – Gáspár András nem biztosí-
totta Schlik hadosztályaival szemben, 

Tápióbicske, 1849. április 4.  
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így Damjanich súlyos veszteségek 
árán kénytelen volt visszavonulni. 
Windisch-Grätz győzelembe ve-
tett hitét végül Görgei megérkezé-
se foszlatta szét, aki sikeresen ren-
dezte a sorokat, majd megkérkezett 
Aulich Lajos vezérőrnagy II. hadtes-
te is. A csata így több órás elkesere-
dett küzdelem után magyar győze-
lemmel ért véget. A Gödöllői-
dombság lankái közt lezajlott ütkö-
zet nem csupán a szabadságharc, 
de a magyar hadtörténelem legfé-
nyesebb győzelmét jelentette.

Az isaszegi győzelem lendületet 
adott a hadjárat további folytatásá-
hoz. Miközben az osztrákok nem 
tudták, hogy honnét várják a ma-
gyar főerők csapását, Görgei egy 
újabb merész haditervvel állt elő. 
Eszerint a VII. hadtest április 10-én 
Rákospalotánál magára vonja a csá-
szári erők figyelmét, miközben dél-
ről az Aulich Lajos vezette II. had-
test biztosítja a harcvonalat. 
Eközben Damjanich hadteste Vác 
felé halad, hogy elfoglalja a várost 
és biztosítsa az előrenyomulás lehe-
tőségét az ostromlott Komárom irá-
nyába. Damjanich a Klapka-féle I. 
hadtest magához rendelésével súlyosabb 
vereséget kívánt mérni a Vácot védő 
Christian Götzre. A császári tábornok 

úgy vélte, hogy a magyar sereg in-
kább Pest visszafoglalására összpon-
tosítja erőit, ezért amikor április 10-
én szembesült Damjanich manőve-
rével, csapataival előrenyomult a 
Gombás patakig, ahol véres harc 
bontakozott ki. A kis híján kudarc-
cal végződő ütközetet végül a 
tápióbicskei csatában is hősiesen 
küzdő Földváry Károly alezredes 
vezette kassai 9. “vörössipkás” 
zászlóalj és a szegedi 3. “fehértollas” 

honvédzászlóalj rohama döntötte el. 
Götz miközben serege visszavonulá-
sát irányította, halálos sebesülést 
szerzett. Felix Jablonowski tábornok 
Vác alóli visszavonulását nagyban 
elősegítette, hogy a bekerítő manő-
ver végrehajtásával megbízott Bobich 
János alezredes eltévedt a sűrű köd-
ben. A szabadságharc első emlékmű-
vét, mely a váci lakosok adakozásából 
készülhetett el, itt adták a kiegyezést 
követően, 1868-ban. 

Vác visszafoglalásával a honvédek 
folytathatták előrenyomulásukat 
Komárom felmentésére. Ekkor ke-
rült sor a szabadságharc egyik legvé-
resebb ütközetére, az Alsó-Garam 
menti Nagysalló határában, ahol 
Damjanich és Klapka több órás küz-
delem során aratott győzelmet a 
Nyitra vonalát védő Ludwig von 
Wohlgemuth altábornagy csapatai 
felett. Az április 19-én kivívott 
nagysallói győzelem eredménye-
ként Wohlgemuth tartalék hadteste 
Érsekújvár felé hátrált, így a honvé-
dek számára megnyílt a komáromi 
erőd felé vezető út. Sorozatos kudar-
cai miatt Windisch-Grätzet ekkor 
már leváltotta a bécsi udvar, helyére 
Ludwig von Welden táborszerna-
gyot nevezték ki a császári csapatok 
főparancsnokának, így az ütközetben 
már ő szenvedett vereséget. A nagy-
sallói diadal emlékére 1876. április 
19-én, az ütközet 27. évfordulóján a 
község központi parkjában obelisz-
ket emeltetett Bars vármegye.

Csarnai Márk

Isaszeg, 1849. április 6. 

Nagysalló, 1849. április 19.
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A z emlősök bámulatosan sok-
félék élethosszuk tekinteté-
ben. Amíg például a rövid-

farkú cickányok mindössze 2 évet 
élnek, addig a grönlandi bálna élet-
tartama elérheti a 211 évet is. Mind-
ez a változatosság páratlan lehetősé-
get teremt az öregedés folyamatai-
nak és az öregedéshez köthető be-
tegségek – mint amilyen például a 
rák – kialakulásának vizsgálatára. 
E tekintetben az emlősökön belül is 
kiemelkedő csoportot képviselnek a 
rágcsálók. Nemcsak azért, mert az 
ismert emlősfajok mintegy 40 száza-
léka ebbe a csoportba tartozik, ha-
nem azért is, mert várható élettarta-
muk extrém módon sokféle. Míg az 
egerek alig 3-4 évet élnek, addig a 
hódok, sülök vagy a földikutyák 
élethossza a húsz évet is meghalad-
hatja, a csupasz túrkálók pedig több 
mint 30 évig élhetnek.

Hosszú élet
Ez az élethossz tekintetében meg-
nyilvánuló sokféleség egyedülállóvá 
teszi a rágcsálókat az emlősök vala-
mennyi rendje között. Ráadásul az 

FÖLDIKUTYÁK ÉS CSUPASZ TURKÁLÓK EGYEDÜLÁLLÓ KÉPESSÉGE

TUMORREZISZTENS 
KISEMLŐSÖK

igazán hosszú életű rágcsálófajok 
különböző leszármazási vonalakhoz 
tartoznak, vagyis a lassú öregedés és 
hosszú élettartam egymástól függet-
lenül többször is kialakult a rágcsá-
lók körében az evolúció során.

A rágcsálók azonban nem csupán 
várható élettartamuk, hanem testmé-
retük és testtömegük tekintetében is 
meglepően sokfélék, a 20–30 grammos 

egerektől az 55 kilogrammos vízi-
disznóig. Mindez különösen érdekes, 
hiszen az öregedéssel kapcsolatba 
hozható számos jellemző erősen függ 
a testtömegtől. A testtömeg és az 
élethossz tekintetében ráadásul a rág-
csálók között mindenféle kombináció 
megfigyelhető: találunk nagy testű és 
átlagos élethosszú fajokat (mint a vízi-
disznó), vannak nagy testű és hosszú 

A 2018-as évben a földikutyák voltak az év emlősállatai Magyarországon. Számos írásban (például az Élet 
és Tudomány 2018/40. számában), riportban és ismeretterjesztő előadás során lehetett megismerni különö-
sebbnél különösebb tulajdonságaikat. Talán sokaknak feltűnhetett ezek között a földikutyák egy igen sajá-
tos, ám az emberi orvoslás szempontjából annál kiemelkedőbb fontosságú jellemzője: a tumorrezisztenciájuk, 
vagyis hogy nem képes daganatos megbetegedés kialakulni a szervezetükben. A következő írásban a földi-

kutyák és a nem kevésbé különc csupasz turkálók eme egyedülálló tulajdonságát járjuk körbe.

Néha a felszínre merészkedik
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magas koncentrációja (hipercapnia) 
mind-mind olyan stresszforrások, 
amivel a földikutyáknak (és általában 
a talajlakó kisemlősöknek) meg kell 
birkózniuk. Élettani tekintetben külö-
nösen az utóbbi kettő jelent nagy kihí-
vást. A földikutyák ugyanis egy olyan 
közegben, amelyben egy felszínlakó 
faj számára már a puszta életben mara-
dás is nehézséget okoz, kénytelenek 
nem csak hogy élni, de folyamatos ne-
héz fizikai munkát végezni, ásni, föl-
det mozgatni, táplálékot gyűjteni. 
Nem meglepő hát, hogy a földikutyák 
szervezete bámulatos módon alkal-
mazkodott az oxigénhiányos viszo-
nyokhoz. Egyes kutatók éppen ebben, 
a hipoxiás körülményekhez való alkal-
mazkodásban látják a földikutyák 
tumorrezisztenciájának gyökereit. 

Érdemes itt megjegyezni, hogy min-
den bizonnyal az oxigénhiányhoz való 
alkalmazkodás eredményeként egy – 
az embernél fontos szerepet betöltő 
– tumorellenes (tumor szupresszor) 

fehérjét, a p53-at (más néven TP53) 
kódoló gén olyan formában módosult 
a földikutyákban, amely emberek ese-
tében éppen a tumor kialakulására te-
szi hajlamossá a szervezetet. A szóban 
forgó gén normális működése ugyanis 
az oxigénhiányos sokkra adott válasz-
ként a programozott sejthalálba 
(apoptózis) kormányozza a sejtet. 
Ugyanaz a módosulás, amely a földi-
kutyáknál megfigyelhető, figyelemre 
méltóan gyakran található meg az em-
beri rákos sejtekben. A szinte egész 
életüket erősen oxigénhiányos kör-
nyezetben élő földikutyák azonban 
nem „engedhetik meg” maguknak, 
hogy a p53 működése miatt tömege-
sen veszítsék el a sejtjeiket, így e me-
chanizmus kiiktatása fontos alkal-
mazkodás volt a részükről. Ennek fé-
nyében különösen figyelemre méltó a 
földikutyák tumorrezisztenciája. 

Mit tesznek hát a földikutyák, hogy 
elkerüljék a daganatok kialakulását? 
Nos, védekezőrendszerük a „felperzselt 

élettartamú fajok (például hódok és 
sülök) vagy éppen kis testű és rövid 
életű fajok (mint például az egerek), 
továbbá kis testű, de hosszú életű rág-
csálók (mint amilyenek a földikutyák 
és a csupasz turkáló) is.

Az öregedés során a rágcsálóknál – 
miként az embernél is – egyre növek-
szik a daganatos megbetegedések elő-
fordulása. Számos rágcsálófaj (egerek, 
patkányok, versenyegerek, hörcsögök 
és a tengerimalac) esetében az idősko-
ri tumorok jelentik a halál legfőbb 
természetes okát. A hosszú élettartam 
és a rákos megbetegedésekkel szem-
beni ellenállóképesség tehát szorosan 
összekapcsolódó tulajdonságok. Igen 
figyelemre méltó ebből a szempontból 
néhány kis testű, ám hosszú életű rág-
csáló: a csupasz turkáló és a földiku-
tyák szinte teljes mértékben reziszten-
sek a rákos megbetegedésekre.

A nagy testméret és a hosszú élettar-
tam egyaránt fokozott kockázatot je-
lent a daganatok kialakulása szem-
pontjából. Az eddig elvégzett összeha-
sonlító vizsgálatok azonban azt mutat-
ják, hogy evolúciójuk során a nagy 
testű és a kis testű, ám magas életkort 
megélt emlősfajok merőben eltérő stra-
tégiát dolgoztak ki a rákos elváltozások 
megelőzésére. A nagyobb testű emlős-
állatokban (és az emberben is) az egyik 
legfontosabb tumor elleni védekező 
képesség a replikatív szeneszcenciának 
nevezett mechanizmus, vagyis, hogy 
az adott élőlény testi sejtjei csupán meg-
határozott számú osztódásra képesek, 
így elvileg nem tudnak korlátlanul 
osztódó daganatos sejtekké válni. A kis 
testű emlősfajokra azonban ez egyálta-
lán nem jellemző, ezek az állatok sok-
kal szigorúbb sejtciklus-szabályozó 
mechanizmusokat „fejlesztettek ki” az 
evolúciójuk során.

Meglepő alkalmazkodások
A földikutyák talajlakó rágcsálók és 
szélsőséges módon alkalmazkodtak 
sajátos életterükhöz. Mivel ideális eset-
ben egész életüket a talaj felszíne alatt 
töltik, kevésbé vannak kitéve a raga-
dozók támadásainak vagy a klíma és 
az időjárás szélsőségeinek, mint a fel-
színlakó rokonaik. Ugyanakkor a fel-
szín alatti környezet számos kihívást 
támaszt a talajlakó életmódot választó 
kisemlősök felé. Az állandó sötétség, 
az ásás folyamatos kényszere, az oxi-
génhiány (hipoxia) és a szén-dioxid 

A találó nevű csupasz turkálók

Földikutyák 
élettani sajátosságai
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ki a daganatok kialakulásával szem-
ben. A teljesen eltérő evolúciós le-
származási vonalat képviselő, a föl-
dikutyával közelebbi rokonságban 
nem álló csupasz turkáló szintén egy, 
a talajlakó életmódhoz alkalmazko-
dott afrikai rágcsálócsoport tagja. 
E rágcsálók bonyolult társas rend-
szerben élnek, mely az emlősök kö-
rében példa nélküli és sok szem-
pontból a rovartársadalmakra ha-
sonlít. A csupasz túrkáló dagana-
tokkal szembeni ellenálló képessége 
a földikutyákéitól teljesen függetle-
nül fejlődött az evolúció során, és 
attól merőben eltérő mechanizmu-
sok és megoldások jellemzik.
A csupasz turkálók tumorokkal 
szembeni védettségének kulcsa a 
sejtjeik extrém érzékenysége a kon-
takt gátlásra (kontakt inhibíció), mely 
azt jelenti, hogy sejtjeik fizikai érint-
kezés hatására nem osztódnak, bur-
jánzanak tovább. E folyamat meg-
határozó vegyületei a rendkívül 
nagy molekulatömegű hialuronsavak. 
A hialuronsavak általában véve is 
rákellenes hatásúak, de a csupasz 
turkálók által termeltek ezek között 
is különlegesek. Továbbá az összes 
emlős között egyedülállóan pontos, 
jól irányított fehérjeszintézis jellemzi 
e rágcsálókat, aminek szintén szere-
pe lehet a tumorrezisztenciájukban.

Sok kutató véli úgy, hogy nem vé-
letlen: a két leghosszabb élettarta-
mú, daganatos megbetegedésre 
egyaránt rezisztens rágcsáló egy-
formán talajlakó életmódot folytat. 
Bár a két rágcsálócsoport alapvető-
en eltérő mechanizmust fejlesztett 
ki a rákos megbetegedések elkerü-
lésére, anti-tumor működésüknek 
sok hasonló eleme is van. Mindkét 
csoportra jellemző a nagy moleku-
latömegű hialuronsavak jelenléte a 
sejt közötti térben. A sejtosztódás 
szabályozása mellett a hialuronsavak 

föld” taktikáját alkalmazza, hogy el-
pusztítsa a még a rosszindulatú transz-
formáció előtt álló sejteket és a szom-
szédságukat. Megfigyelték, hogy a da-
ganatos burjánzásba (hiperplázia) kez-
dő sejtek egy sajátos vegyületet, egy 
interferont (IFN-β1) bocsájtanak ki a 
környezetükbe. Ez egy lavinaszerű fo-
lyamatot indít el, amelynek során újabb 
vegyületek hatására gátlás alá kerül a 
sejtek további osztódása és fejlődése, és 
végeredményként a sejtek – nekrotikus 
sejthalál révén – összehangolt sejthalál 
formájában elhalnak.

A földikutyák örökítő anyagának 
vizsgálata kimutatta, hogy egy fehér-
je, az interferon β1 termeléséért felelős 
gén (Ifnb1) megduplázódott, valamint 
az IFN-β1 jelátviteli útvonalában fon-
tos szerepet betöltő egyéb fehérjék 
génjei és a sejthalálban, továbbá kü-
lönböző gyulladásos folyamatokban 
alapvető gének is megsokszorozód-
tak. Ezek a megtöbbszöröződött gé-
nek az újabb kutatások eredményei 
szerint fontos szerepet kapnak a földi-
kutyák sejtjeinek működése és a sejt-
ciklus szabályozása során. Összességé-
ben úgy tűnik, hogy a földikutyák az 
oxigénhiányos környezethez való al-
kalmazkodás miatt a csupán részlege-
sen működő p53 fehérje mechanizmu-
sának pótlására sokkal hatékonyabb 
sejtciklus-szabályozási rendszert „ala-
kítottak ki” az IFN-β1 jelátviteli útvo-
nalában fontos gének megsokszorozó-
dása és hatékony gyulladási folyama-
tok kifejlődése révén. Mindezek mel-
lett a földikutyák rendelkeznek egy 
nagyon sajátos, csak rájuk jellemző 
heparanáz enzimmel, melynek a sejt 
közötti térben kifejtett működése to-
vábbi tumorellenes hatással jár. 

Talajlakók előnyben
A földikutyák mellett egy másik 
talajlakó kisemlős is figyelemre 
méltó ellenállóképességet fejlesztett 

fontos szerepet töltenek be az oxi-
datív stressz, vagyis a szabad gyö-
kök elleni védekezésben.

A feltételezések szerint a sejt közöt-
ti térben nagy mennyiségben jelenlévő 
nagy molekulatömegű hialuronsavak 
megjelenése a talajlakó életmódhoz 
való alkalmazkodás fontos lépése 
volt. Ez tette lehetővé ugyanis a 
föld alatti élethez szükséges, meg-
felelő fizikai tulajdonságú, rugalmas 
szerkezetű bőr kialakulását. Ez az 
innováció pedig később számos to-
vábbi szempontból is sikeresnek 
bizonyult. Például lehetővé tette 
az említett rágcsálók tumorokkal 
szembeni ellenállóképességét és 
hozzájárulhatott hosszú életartamuk 
kialakulásához. 

Az emberrel szemben 
is védettek?

Azok a különös élettani és immuno-
lógiai megoldások, melyek minden 
bizonnyal a talajlakó életmódhoz va-
ló alkalmazkodás eredményeként tel-
jesen ellenállóvá tették a földikutyá-
kat és a csupasz turkálókat a rákos 
megbetegedésekkel szemben, egyszer 
talán az emberiség súlyos betegségei-
nek gyógyításában is áttörést hozhat-
nak. Ehhez azonban az említett em-
lősfajok életének és életműködésének 
megismerése mellett az is szükséges, 
hogy ne pusztítsuk ki őket még az-
előtt, hogy titkaikat megfejthetnénk.

A földikutyáknak három bennszü-
lött faja is él hazánkban, melyek élet-
működését és tumorrezisztenciájuk 
titkait még egyáltalán nem vizsgál-
ták. Ám e fajok mindegyike a kiha-
lás által veszélyeztetett. Ezért a min-
ket körülvevő biológiai sokféleség 
megőrzése nem csupán élhetőbb 
környezetet jelenthet számunkra, de 
bizony várható jövőbeli élethosszunk 
és életminőségünk is múlhat rajta. 

Németh AttilA
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3. osztály
Öt fiú gyorskorcsolya versenyéről a résztvevők közül 
néhányan a következőket mondták: Károly: Végre sike-
rült megelőzni Bencét! János: Ugyanannyian végeztek 
előttem, mint mögöttem. Tamás: Sajnos elestem, így én 
lettem az utolsó. Gábor: Nem sikerült megelőzni Jánost. 
Mi lett az öt fiú sorrendje a versenyen, ha mindannyian 
igazat mondtak és nem volt holtverseny? Írd le sorban a 
nevüket az első helyezettől kezdve!

4. osztály
Gellért betűket árul, az ábécé minden betűjéhez tartozik 
egy szám, ez a betű ára. Egy szó ára a szót alkotó betűk 
árának összege. Mennyibe kerül a KALMÁR szó, ha az 
alábbiakat tudjuk:

MÁR=27
ALKAR=37
MAR=29

ÁR=17
Írd le a megoldásod menetét!

5. osztály
Hány olyan 1000-nél kisebb pozitív egész szám van, 
amely pontosan kétféle számjegyet tartalmaz?

6. osztály
Egy 3×3-as táblázatba nemnegatív egész számokat 
írunk úgy, hogy a sorokba, illetve oszlopokba írt szá-
mok összege a táblázat mellett jelölt szám legyen, és a 
négy sarokmezőbe írt szám összege 10 legyen.

(a) Ki lehet-e tölteni a táblázatot úgy, hogy csupa kü-
lönböző szám kerül a sarokmezőkbe?

(b) Ki lehet-e tölteni a táblázatot úgy, hogy minden be-
írt érték pontosan egyszer szerepel?

(c) Melyik a legnagyobb szám, ami a középső mezőbe 
kerülhet?

7. osztály
Egy kör alakú asztalnál gyerekek ülnek. Két gyereket 
közelinek nevezünk, ha szomszédosak vagy ha csak 
egyetlen gyerek ül közöttük. A gyerekek szeretnének át-
ülni úgy, hogy ha két gyerek eddig közeli volt, akkor az 
átrendezés után már ne legyenek közeliek. Lehetséges-e 
ez, ha

(a) 10 gyerek
(b) 9 gyerek ül az asztalnál?

8. osztály
Két szabályos dobókockával, egy pirossal és egy kékkel 
dobunk. A piros szám lesz egy számtani sorozat első tag-
ja, a kék pedig a differenciája. Minek nagyobb az esélye: 
annak, hogy a kapott sorozatban lesz köbszám (három 
egyforma szám szorzataként megkapható szám), vagy 
annak, hogy nem?

(Ha például a piros szám 2, a kék szám 5, akkor a ka-
pott sorozat a 2, 7, 12, ..., és ebben a sorozatban van köb-
szám, a 8·8·8 = 512.)

SzoucSek ÁdÁm

K A L M Á R - K A L A N D O R O K  K I H Í V Á S A I

MENETELÉS  
A MATEKDÖNTŐBE

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 2019-ben is meghirdette a Kalmár László egykori kiváló 
matematikus és egyetemi tanár nevével fémjelzett, hosszú múltra visszatekintő országos iskolai 
matematikaversenyét. A megyei fordulót március 29-én, immár 48. alkalommal rendezték meg. 
A döntőhöz közeledve, amelyre május 24-én és 25-én, két körben kerül sor, hétről hétre közzétesszük 
a megyei forduló feladataiból álló válogatásainkat, illetve azok megoldásait. Első összeállításunkat 

alább olvashatják. Jó töprengést, eredményes fejtörést kívánunk!
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„Az ezredfordulón kezdtünk rend-
szeresen Thaiföldre utazni, s nagyon 
megszerettük az országot. 

A karácsonyt Phuket szigetén töltöt-
tük, templomba ugyan nem jutot-
tunk el, de egy imával emlékeztünk 
az ünnepre, s a Mennyből az angyalt 
is elénekeltük. Másnap egy utókará-
csonyra mentünk be a városba, s ha-
zatérve fiunk lelkére kötöttük, hogy 
másnap hagyjon minket pihenni. 
Csodálkoztunk, amikor fél tízkor fel-
tépte az ajtót, hogy »autók és motorbi-
ciklik úszkálnak a parton«. Úgy sej-
tettem, hogy magányos, s együtt akar 
reggelizni velünk, de azért álmosan 
kivánszorogtam, s meglepődtem a lá-
tottakon. Úgy véltem, valami eső es-
hetett, de erre nem utaltak nyomok. 

Mégis izgattak a látottak, fogtuk a 
kamerát, lementünk, s magunk is 
konstatáltuk, hogy méteres-másfél 
méteres víz áll az utcákon. Riasztónak 
találtuk a jelenséget, de akkor még 
nem aggódtunk: amilyen gyorsan jött 
az ár, ugyanolyan tempóban vissza is 
vonult. Lesétáltunk a tengerpartra, 
a feleségem pedig még visszament a ci-
garettájáért. Ez volt az utolsó alkalom, 

SOMOGYI ZSOLT VISSZAEMLÉKEZÉSE A CUNAMIRA

A SZÖKŐÁR TANÚJA

hogy veszekedtem vele a bagózásért, 
mert minden bizonnyal e szenvedélye 
mentette meg. Mi folytattuk utunkat 
a parton, s láttuk, hogy a víz messze 
visszahúzódik. Tudat alatt elgondol-
koztam, hogy e nagymérvű vízszint-
csökkenés nem természetes, s a meg-
szokott szint hamarosan helyreáll. Jött 
is bizony az áradat, s a százötven méte-
res partszakaszt tíz másodperc alatt 
hömpölyögte végig. Ösztönösen bero-
hantunk barátaink búvárboltjába, s 
naivan hangzik, de megpróbáltuk 
megtartani az üvegajtót a mérhetetlen 
nyomással szemben. Az ajtót valóban 

»sikeresen« védtük, de a ház ablakai 
egyből berobbantak. Elszabadult a po-
kol, mindenki a saját életét mentette. 
Vagy negyvenen kavarogtunk az in-
fernóban, s végül találtunk egy tűzlép-
csőt, amin felmehettünk a szállásunk 
tetejére, ahonnan biztonságban szem-
lélhettük a pusztítást. Romokban he-
vert minden, de szerencsénk volt, a mi 
partszakaszunkon »csak« nyolcan vesz-
tették életüket.

A helyzetünket nehezítette az in-
formáció teljes hiánya, és a dezinfor-
máció. Felröppent a hír, hogy érkezik 
még egy harmadik szökőár harminc, 

A közelmúlt indonéziai kataklizmája nyomán ismét reflektorfénybe került a 2004 karácsonyi, 
150 ezer életet követelő cunami, amelyre tizenöt év távlatából emlékezik idén a világ. 
Somogyi Zsolt rendszerszervező szakember Phuket szigetén élte át a katasztrófát. Erről egy 

2005 februárjában forgatott dokumentumfilmemben beszélt.

2005 januárjában meghívást kaptam a Thai Idegenforgalmi Hivataltól egy úgynevezett 
study tour-ra, amelynek célja a közvélemény megnyugtató tájékoztatása lett volna a 
cunami után. Bevallom, szeretek utazni, de ez alkalommal nem tartottam etikusnak a 
kirándulást egy sokat szenvedett vidékre. Ekkor lépett közbe a véletlen, a Kossuth 
Rádió egyik műsorát hallgattam, amelyben egy Svédországban élő magyar, Somogyi 
Zsolt számolt be thaiföldi megpróbáltatásairól. Kérésemre, a rádiós kolléga kész-
ségesen megadta a riportalanya elérhetőségét, akivel fel is vettem a kapcsolatot. 
Szerencsém volt, Somogyi Zsolt néhány nappal később Budapestre érkezett, így sze-
mélyesen is megismerkedhettünk. Interjút is felvettünk vele az átélt napokról, s a szö-
veganyag ismeretében utazhattunk el Phuket szigetére, és bejárhattuk azokat a helyszí-
neket, ahol Somogyi Zsolt is átélte a katasztrófát. Sajnos, ottlétünkkor is még volt mit 
forgatni, így a kép- és hanganyagból egy dokumentumfilmet készíthettünk, amelyet a 
Magyar Televízió több alkalommal bemutatott. E cikk a felvett interjú vágatlan része.

Naplemente a szökőár után
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Kicsit magunkhoz tértünk, és este be-
mentünk a városközpontba. Amíg a mi 
partszakaszunkat viszonylag megkí-
mélte a szökőár, addig a Kata-
centrumban szörnyű volt a pusztítás. 
Patong Beach település – ahol az előző 
esténket töltöttük – egyszerűen eltűnt. 

Eldöntöttük, hogy nem utazunk azon-
nal haza. Ez amúgy is nehéz lett volna, 
mert a phuketi repülőtér csak segély-
szállítmányokat fogadott. A maradás-
ra más késztetett: mi olyan sok segítsé-
get kaptunk a nehéz órákban, hogy 
kötelességünknek éreztük a viszonzá-
sát. Nagyon sokan bolyongtak, hozzá-
tartozójukat keresték, segélyt a kor-
mányuktól nem várhattak; tízezrek 
váltak földönfutókká. A halászok 
ugyan kaptak valami gyorssegélyt, 
mintegy húszezer forintnyi összegben, 
de ez semmire nem volt elég, hiszen 
nekik hajóra lett volna szükségük. 

Spontánul jött az ötletünk, hogy keres-
sük fel a kórházat, s nyelvismeretemmel 
segítsünk a bajba jutottakon. Örültek jö-
vetelünknek, mivel tolmácsra nagy 
szükségük volt. Hamarosan átvittek 
minket a katasztrófa központba, amit a 
thai kormány és a rendőrség állított fel 
sebtében a városházán. Nem voltunk 

egyedül a segítésben, rengeteg em-
ber rohangált fel s alá, de meglehe-
tősen fejetlenül. Ezt látva, egy 
ausztrál, egy angol, egy holland úr-
ral leültünk beszélgetni, s elhatároz-
tuk, hogy egy önkéntes csoportot 
szervezünk. A rendőrtől kértünk 
egy asztalt, egy lámpát, egy számí-
tógépet, s munkához is láttunk. 
Listákat állítottunk össze a sebesül-
tekről, a halottakról és a túlélőkről. 

Másnap felvittek minket Khao Lakhra, 
a híres templomukba, ahol – ideigle-
nesen – a halottakat gyűjtötték össze. 
A DNS vizsgálat előkészítésében, s az el-
hunytak fotó-azonosításnak megszerve-
zésében számítottak ránk. Ötven fokos 
melegben dzsippel keltünk útra, s az 
úton mindenütt a pusztítással talál-
koztunk. Khao Lakh szenvedett leg-
többet az ártól, a látottakat nem lehet 
leírni. Felkészültünk a halottak látvá-
nyára, de a pokol bugyrai tárultak fel 
előttünk. Az egyik templomban két-
ezer holttestet őriztek, egyszerűen a 
földre fektetve, vagy jutazsákban. 

A humanitárius segélyekből az első 
napokban senkihez semmi nem jutott 
el: az infrastruktúra nem működött. 
A thai tengerészet, a Pang Nan-i tá-
maszpont, amely kivehette volna a 
részét a mentésben, nagyon nagy ká-
rokat szenvedett. Helikopterről lát-
tam, ahogyan egy 85 méteres hadiha-
jót a hullám a parttól két és fél kilo-
méterre, a dzsungelben rakott le.

Nos, másnap-harmadnap megér-
keztek az első szállítmányok. Sok 
csomagból kabátok, pufajkák ke-
rültek elő, ami a – nyári forróságban 
– a teljes szervezetlenséget mutatta. 
Az első vízszállítmány Izlandból ér-
kezett végre, az ivóvíz életmentő 
volt a kataklizma után. 

Tanulság számomra, hogy az em-
ber túlélési ösztönei mára kihaltak, 
ellentétben az elefántokéval, ame-
lyek több órával a kataklizma előtt a 
dzsungelbe rohantak. Mi pedig ma-
gunktól lesétáltunk a partra, hogy 
közelebbről lássuk a történteket…”

Lejegyezte: Csermák Zoltán

esetleg hetvenméteres hullámmal. 
Ebben a teljes bizonytalanságban ült több 
száz ember a szálloda mögötti hegyol-
dalban, ahova szerencsénkre feljutot-
tunk. Közben érkeztek a hírek a helyi la-
kosoktól, amiket szintén nem tudtunk 
értelmezni. Nagyon sok thai kiválóan 
beszél angolul, de legtöbbjük szókincse 
erősen limitált. »Khao Lak very bad, 
Phi Phi island very bad« – mondogatták, 
s jóllehet a bajt éreztük, annak mértékét 
viszont csak sejthettük. Otthonról sem 
kaptunk híreket, hiszen Európában ak-
kor kezdtek csak ébredezni, s csak kons-
tatálni tudták a tragédia tényét. A tele-
fonok nem működtek, később az SMS 
rendszer viszont beindult. Nehéz dön-
tésem volt, hogy éjszakára vissza mer-
tünk menni a kis panziónkba, amelyet 
nem érintett a katasztrófa. 

Egy nagyon megható dologra emlék-
szem, amikor sokadmagunkban felro-
hantunk a hegyoldalra egy szál fürdőru-
hában, s együtt menekültünk a helyi la-
kosokkal. Szívderítő volt, hogy min-
denki segített mindenkinek, mások 
gyerekeiről gondoskodott, vizet, a sé-
rülteket cipelte. A thaiak a maguk 
módján önzetlenül próbáltak rólunk 
gondoskodni. Ez hihetetlennek tűnt, a 
szállodájuk romokban hevert, de azért 
lementek öt üveg vízért. A Katathani 
főszakácsa a romok alól fagylaltos tége-
lyeket szedett össze, s hozott fel a domb-
ra. Neorealista filmbe illett, ahogy a 
pusztulás felett, a negyvenfokos hőség-
ben fagylaltot majszoltunk.

Somogyi Zsolt

Halászkikötő (SOMOGYI ZSOLT FELVÉTELEI)

Phuket, 2004.
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Bár a fenti idézet nem illik az 
alkotó egész életművére, leg-
ismertebb, legnépszerűbb ké-

peire vonatkozóan mégis találó. 
Id. Pieter Bruegelt (1525?–1569) a 
művészettörténet kutatói XVI. szá-
zadi németalföldi festészet legna-
gyobb zsenijének tartják. Életéről 
kevés hiteles adat maradt fenn, any-
nyi azonban bizonyos, hogy 1551-
ben avatták Pieter Coecke von Aets 
mester festőcéhének tagjává Ant-
werpenben. Ezt követően – hogy 
technikáját tökéletesítse – 2 évet uta-
zással töltött, többek között francia és 
itáliai műhelyekben dolgozott. Visz-
szatérése után egészen 1563-ig Ant-
werpenben alkotott, majd Brüsszelbe 
költözött, ahol pár évvel később meg-
halt. Gyermekei, Ifj. Pieter Brueghel 
és Jan Brueghel apjuk nyomdokain 
később szintén neves festőkké váltak.

Id. Pieter Bruegelt egyedi, kivételes 
stílusa, a mindennapi élet ábrázolásá-
nak realisztikus, olykor ironikus vol-
ta, népes csoportokat ábrázoló kom-
pozíciói emeli ki a későreneszánsz kor 

A BÉCSI  BRUEGEL-KIÁLLÍTÁS ÉS KATALÓGUSA

HUMANIZMUS  
ÉS ÉLETKÉP

északi képzőművészei közül. A bécsi 
Kunsthistorisches Museum tavalyi 
szenzációkiállítása ezt a rendkívül 
összetett és változatos életművet fog-
lalta össze monografikus jelleggel. 

A Bruegel halálának 450-ik évfor-
dulójára készített kiállítás előkészületei 
évekkel ezelőttre nyúlnak vissza: egy 
internacionális és interdiszciplináris 
kutatócsoport 2015 óta dolgozik a 

Egy kulturális blog pár évvel ezelőtt indított egy cikksorozatot, melyben „instant”, azaz egy 
mondatban foglalták össze neves festők stílustát. Id. Pieter Bruegelről ezt írták: ha sok száz törpe 
alak mindenféle fölösleges dolgot csinál, de amúgy tök normálisnak látszik az egész, akkor az 

elkövető a flamand Id. Pieter Bruegel.

Farsang és böjt harca, 1559. (Kunsthistorisches Museum, Bécs)

Bolond Margit, 1563. (Museum Mayer van den Bergh, Antwerpen) Gyermekjátékok, 1560. (Kunsthistorisches Museum, Bécs)
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a Gyermekjátékok, vagy a Vadászok a 
hóban című képek voltak láthatók itt.  
Ez utóbbi kép egy antwerpeni kereske-
dő, Nicolaes Jonghelinck megrendelésé-
re készült, az Évszakok sorozat egyik 
darabjaként. A festmény egy fiktív téli 
tájat ábrázol, a kompozíció egésze hi-
deg, felhős, szélcsendes téli nap hangula-
tát árasztja. A színek között a fehér és a 
szürke árnyalatai dominálnak. Az elő-
térben három fáradt, elcsigázott léptű 
alak látható, akik kutyáik kíséretében 
vadászatról térnek haza. Céljukat a 
kompozícióban megbúvó, a kép jobb ol-
dalára vezető nyíl mutatja meg: egy 
nyüzsgő városközpont, ahol Bruegelre 
oly jellemző módon számos apró alak 
látható, köztük gyerekek, akik egy be-
fagyott tó jegén játszanak és korcsolyáz-
nak. A képről egyébként az Ifj. Pieter 
Brueghel másolatot készített, ahogyan 
például a budapesti Szépművészeti Mú-
zeumban látható Keresztelő Szent János 
prédikációja című darabról is. Bruegel fiai 
több rajzát és grafikáját is festmény for-
mába öntötték, az egyik legismertebb 
ilyen darab Ifj. Pieter Brueghel Az alki-
mista című alkotása, melyet apja 1558-as 
rajza alapján készített. (A rajz később 
Hieronymus Cock adaptációjában 
metszet formájában is megjelent.)

A harmadik egység Bruegel vallási 
témájú munkáit veszi sorra. A képek 
különlegessége, hogy a bibliai jelene-
tek XVI. századi németalföldi vidé-
ki életképek formájában, azokban 
elrejtve jelennek meg. Az 1566-ra 
datált Betlehemi népszámlálás című 
darab például a Vadászok a hóban cí-
mű képhez hasonlónak tűnik elsőre: 
egy téli életkép, flamand házakkal, 
sürgő-forgó flamand parasztokkal. 

A tárlat 3 nagy termét kisebb kabi-
netek egészítették ki, melyek Bruegel 
művészetét a modern tudomány 

segítségével mutatták be. Látható volt 
itt számos röntgenfelvétel és infravörös 
fénnyel készült fotó, melyek a képek 
alsóbb festékrétegeit jelenítették meg. 
A kiállításban ezek a terek mutatták 
be a képek egykori készítésének és 
modern restaurálásnak folyamatát is. 

Az utolsó terem Bruegel képeit, 
mint néprajzi és történeti forrást 
mutatta be. Az egyik falat a Farsang 
és böjt harca című kép sokszoros na-
gyítása borította, lehetővé téve a 

legapróbb részeltek megfigyelését is. 
Például, hogy milyen cipőt visel a ke-
nyeret kínáló asszony. A választ pedig 
a látogatók háromdimenziós formá-
ban is megkapták: a teremben találha-
tó vitrinekben a festményen látható 
tárgyak, köztük, cipők és használati 
eszközök voltak láthatók. 

A kiállítás és annak katalógusa a 
Kunsthistorisches Museum monografi-
kus művészettörténeti összeállításainak a 
sorába illik. Id. Pieter Breugel életét és 
művészetét, valamint korát sok oldalról, 
több tudományág eredményeinek 
összesítésével, jól ötvözött hagyomá-
nyos és modern eszközökkel mutatta be. 

Bódai dalma

művész életének és művészetének, il-
letve korának minél szélesebb körű tör-
téneti és művészettörténeti feldolgozá-
sán. (Eredményeik a bruegel2018.at 
oldalon digitálisan is elérhetőek.) 

A kutatócsoport eredményeinek ki-
állítás formájában való összefoglalásá-
ra a világ legnagyobb számú Bruegel-
gyűjteménnyel (12 db festménnyel és 
számos grafikával) rendelkező 
Kunsthistorisches Museumban került 
sor Bécsben. A látogatók 2018. októ-
ber 2-a és 2019. január 13-a között te-
kinthették meg minden idők legna-
gyobb szabású Bruegel kiállítását. 

A 10 teremből álló kiállítás rendkí-
vüli népszerűsége miatt előzetes jegy-
vásárlással is nehézkes volt a bejutás. 
A 20 percenként, turnusokban belépő 
látogatók egy külön teremben vára-
kozhattak, ahol interaktív felületek se-
gítségével hangolódhattak a kiállítás-
ra, és ismerhették meg Bruegel korá-
nak művészetét. Ezt követően az első 
terem a festőgéniusz stílusának előz-
ményeit járta körül, illetve a bécsi 
gyűjtemény kialakulását és gyarapo-
dását ismertette. A kiállításon a mű-
vész csaknem 40 festménye és több 
mint 60 grafikája volt látható. 
Ez utóbbiak közül már az első egység-
ben is számos darab sorakozott, hiszen 
Bruegel saját korában első sorban rajzo-
lóként volt ismert, számos grafikája szol-
gált egy-egy rézmetsző mester munká-
jának alapjául. Így például Pieter van der 
Heyden (1530?–1572) flamand metsző 
egyik legismertebb, a hét fő bűnt áb-
rázoló metszetsorozata is Bruegel ko-
rai grafikái alapján készült.  (Bruegel 
festményei igazán a XX. század elejé-
től örvendenek népszerűségnek.)

A kiállítás második egysége a mester 
tájképeit és vidéki életképeit mutatta be, 
köztük például a Farsang és böjt harca, 

A háromkirályok imádása a hóban, 1563.  
(Schweizerische Eidgenossenschaft, Winterhur)

Vadászok a hóban, 1565.  
(Kunsthistorisches Museum, Bécs)

A halál diadala, 1562.
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Az ókori vízvezeték egyrészt a 
város jó tízezer lakosának 
(egyes feltételezések szerint 

ennek duplája vagy négyszerese is le-
hetett a létszám) vízellátását biztosí-
totta, másrészt viszont 16 vízikerékkel 
üzemelő malomrendszert is működte-
tett. A vízvezeték mentén két sor-
ban épült 8-8 malomban naponta 
25 tonna lisztet tudtak előállítani, ez 
mintegy 27 000 ember ellátását biz-
tosíthatta. A városig futó vízvezeték 

VÍZKŐ SEGÍT FELTÁRNI A MÚLTAT

A BARBEGALI 
VÍZIMALOM

9 kilométer hosszú volt és a környező 
dombok karsztvizét gyűjtötte egybe, 
eredetileg a város ellátására épült, 
majd i.sz. 120-130 körül csatlakoztat-
ták rá a malmokat s egy új, elkerülő 
útvonal vitte a vizet tovább a városba.

Számtalan kérdés merült fel a 
komplexum első, 80 évvel ezelőtti 
feltárása óta: hol használták az itt 
őrölt lisztet, mennyire volt elterjedt 
a hasonló méretű komplexum a ró-
maiak idejében, hogyan és mikortól 

meddig működött pontosan? Mivel 
a maradványok erősen hiányosak, és 
a feltárás sem teljes, leginkább csak 
találgatások születtek eddig. 

A római vízvezetéket ellátó karszt-
vízből a karbonátos ásványok vízkő-
ként az egykori fa építményekre is ki-
rakódtak, s a fával ellentétben nem 
semmisültek meg az eltelt két évezred 
alatt. Az ásványok kirakódásának üte-
me, típusa, s a kristályszerkezet is függ 
attól, hogy mekkora vízmennyiség 

A második században, a mai Franciaország déli részén, az Arles (korabeli nevén Arelate) közelében 
épült Barbegal vízimalom és vízvezeték a világ egyik legkorábbi nagy méretű ipari létesítménye volt. 
A malomról korábban úgy vélték, hogy Arelate lakóinak ellátását szolgálta, azonban egy újonnan 

elvégzett kutatás szerint egészen más céllal üzemelhetett.
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javításai. A kristálynövekedés formái-
ból kiderült, hogy a malomrendszer 
csak időszakosan üzemelt, s a szünetek 
idején épp csak csordogált egy kevéske 
víz a csatornákban, kerekeken. Az ás-
ványlerakódás izotópvizsgálatai a 
szokásos évszakos változásokon túl 

további lerakódási ütemváltások is jól 
felismerhetőek, s ezekből a kutatók 
úgy vélik, hogy voltak az egyes évek 
során olyan hónapok, amikor egyálta-
lán nem üzemeltek a malmok, azokat 
a nyár végén és ősszel leállították. 
Azzal, hogy a malmok munkájában az 
időszakosságot feltárták, elvethetik azt 
a korábbi elméletet, miszerint Arelate 
ellátását biztosították, hisz a lakosság 
egész évben evett. A közeli kikötők 
miatt az új elmélet az, hogy a hajók el-
látására sütöttek „hajóskenyeret”, ami 
a későbbi korokban is használt száraz, 
nagy méretű kétszersült volt, nem 
klasszikus kenyér. Mivel a római 
időkben a hajós tevékenység ősszel ál-
talában leállt, és mivel más kikötők-
ben is feltártak nagy számban létesült 
pékségeket, a malmok időszakos mű-
ködésére megállapított adatok is ilyen 
ellátásra utalnak.

A malmokat a III. század elejéig 
használták, s az ekkoriban a római 
birodalmat sújtó gazdasági, hadi és 
politikai válság miatt hagyhattak fel 
itt is a munkálatokkal. Az itt szer-
zett tapasztalatok alapján érdemes 
lehet a más római kikötők közeli 
vízvezetékeknél hasonló létesítmé-
nyeket is felkutatni a régészeknek.

Landy-Gyebnár Mónika

áramlott egykor a rendszerben, milyen 
volt a környezeti hőmérséklet, s persze 
milyen volt a víz eredeti ásványi össze-
tétele. Ennek okán az így képződött 
karbonátos lerakódások egyrészt a ko-
rabeli környezeti viszonyokról árul-
kodnak, másrészt pedig fontos forrásai 
lehetnek a régészeti kutatásoknak is. 
Az Arlesi Régészeti Múzeum még az 
első, 1930-as feltárások idején össze-
gyűjtött karbonátos töredékeket meg-
őrizte, s ezek 142 darabját tudták meg-
vizsgálni most német, osztrák és fran-
cia kutatók. A használat ideje alatt a 
vízkő mintegy 65 milliméter vastagon 
ült ki az egykori malomkerekekre, s az 
odavezető fa csatornára, mindkét tí-
pust be lehetett azonosítani a fragmen-
tumokból. A 142 darabból 93 a csator-
nák faanyagán rakódott ki, 43 pedig a 
malmokat hajtó vízikeréken. A régé-
szeti szempontból nem igazán használ-
ható darabokból 25 kisebb mintát vet-
tek, s ezeket további mikroszkópos 
elemzésnek is alávetették. 

Az U alakú fa csatornák 17-22 centi-
méter magasak és 30-33 centiméter 
szélesek voltak, s gyantás, hosszirány-
ban felfűrészelt rönkök deszkáiból épí-
tették meg őket, az ásványi kirakódá-
sokon még a deszkákat eredetileg fel-
daraboló fűrész nyoma is felismerhető. 
A mikroszkópos rétegtani elemzések 
alapján kitűntek a fa vályúk rendszeres 
időközönként, 5-10 évente elvégzett 

A) A malom és a vízvezetékek térképi elhelyezésben B) A nagy térkép piros négyzete kinagyítva 
C,D) A malomrendszer építményei nyitott és zárt elrendezés szerinti elképzelésben

A) A megtalált töredékek alapján rekonstruálható kerék és csatorna sematikus rajza B,C,D) A csa-
torna aljzata és oldalfalai a faerezet megőrzött mintájával E) A kerék küllőjére települt vízkő töredék 

F) A kerék lapátjának vízkő-lenyomata G) Ismeretlen funkciójú faoszlop körül kialakult vízkő
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ja Grafikáiról és fényfestő animációiról híres Bradák Balázs, 
aki underground művészeti tevékenysége mellett keve-
sen tudják, hogy geográfusként is jelentős kutatási 
tevékenységet végez. Kedvenc módszere a kőzetek 
mágneses szuszceptibilitásának mérése, melynek nem-
zetközi hírű ismerője. Három év után érkezett haza 

Japánból, de hamarosan ismét továbbáll majd.

TUDJA, HONNAN
FÚJT A SZÉL

jutott, hogy ebből mennyi új infor-
mációt megtudhatnánk a pleiszto-
cénről, például a szélirányról. El-
mondtam Márton Péteréknek az 
ötletemet, akik nagyon támogattak 
ebben, és elindítottak ezen az úton.
– A kitalált módszer ezek szerint 
működött. Akkor most tudja, hogy 
a pleisztocénben honnan fújt a szél?
– Ez egy fogós kérdés: már 2006-
ban megkíséreltem erre válaszolni 
egy publikációmban, majd 2014-
ben a doktorimban ki is tudtam 
mutatni uralkodó irányokat. De ha 
most – túllépve a doktorimon – 
kellene megválaszolnom, akkor azt 
mondanám, hogy gyakorlatilag 
mindenhonnan fújt. 

Minden egyes mágneses ásványnak 
van egy olyan iránya, ahol maximum 
a szuszceptibilitása, egy olyan, ahol in-
termedier, és egy, ahol a minimum, s 
ezek merőlegesek egymásra. Na most 
képzeljük el azt, hogy egy megnyúlt 
ásványnak a megnyúlási irányba van a 
maximuma (ami nem feltétlenül van 
így, de teljesülhet, ha sok kritérium 
adott). Ha az ásvány lehullik a felszín-
re, akkor a maximum az ülepedési 
síkkal párhuzamos lesz, a minimum 
merőleges rá, az iránya pedig kimutat-
ja a szélirányt. Legalábbis általában.

Az utóbbi években Japánban kutathat-
tam a paksi feltárás pleisztocén rétegei-
ből származó mintáimat. Kimutattuk, 
hogy ha a szélenergia bizonyos határér-
ték fölé nő, akkor nem annak irányába, 
hanem merőlegesen állnak be az ásvá-
nyok. Tehát minden a szélenergia nagy-
ságától függ, amit szövet alapján meg le-
het állapítani. A kétévnyi munka nyo-
mán egyre valószínűbb, hogy a pleiszto-
cénben nincs uralkodó szélirány. Mindig 
van aktuálisan domináns szélirány, de 
nem kizárólagosan csak a szélirány jele-
nik meg az anizotrópia mintázatában 
hanem más folyamatok is. Még folya-
matban van az eredmények kiértékelé-
se, de ennek lezárásával azt hiszem pon-
tot is fogunk tudni tenni ennek a régóta 
fennálló kérdésnek a végére. 
– Hogyan került Japánba?
– A Japan Society for the Promotion 
of Science ( JSPS) egy szervezet, mely 
támogatja a kutatóikat, s akár kül-
földieket is, ha van fogadóintéze-
tük. A feleségem japán, így egyértel-
mű volt, hogy megpróbálok náluk 
ösztöndíjat pályázni. Küldözgettem a 
leveleket az egyetemekre, és Hyodo 
Masayuki professzor válaszolt, hogy 
felkeltettem az érdeklődését, és mehe-
tek a Kobe-i Egytemre. Ezzel gyakor-
latilag becsöppentem a Paradicsomba! 

– Mi az a mágneses szuszceptibilitás?
– A kőzetmágnességről már min-
denki hallott: a kőzetekben lévő 
mágnesezhető ásványok informáci-
ókat rejtenek a kőzet kialakulási kö-
rülményeiről és az akkori mágneses 
térről. A kutatásaim fő területe az 
anyagok mágneses szövete. A kőze-
tekben lévő mágneses ásványok el-
rendeződését és irányultságát (hiva-
talosan: a mágneses szuszceptibilitás 
anizotrópiáját) vizsgálom, ami sok 
mindenről árulkodik, többek között 
arról, hogy milyen körülmények kö-
zött és hogyan keletkezett a kőzet.
– Itthoni kutatásainak középpont-
jában a löszök állnak. Miért éppen 
ezt a kőzetet választotta? 
– Engem kezdettől nagyon érdekel-
tek a különböző mágneses mérési 
módszerek. Ennek az ELTE Földrajz 
Tanszékén korábban nem volt nagy 
múltja, ezért kerestem meg Márton 
Pétert. Ő meg a felesége, Mártonné 
Szalay Emőke, a terület legnevesebb 
szakértői itthon, akiktől nagyon so-
kat tanultam és sokat köszönhetek. 

Az ELTE-n Horváth Erzsébet volt 
a témavezetőm, így kerültek szóba 
a löszök. Korábban nem igazán 
használták löszöknél ezt a mérési 
módszert, de egyszer csak eszembe 
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A téma egyébként egy szerencsének 
köszönhető: a professzoromnak volt 
egy ismerőse, akinek számos mintája 
volt a szökőár üledékeiből. Hihetetlen 
szerencsémre irányított tömböket 
emeltek ki, így a minták tökéletesen 
használhatóak voltak a méréseimhez. 

Az így nyert adatokból nagyon pon-
tosan kiolvasható a cunami dinamiz-
musa: hogy milyen energiával jött 
egy-egy hullám, és hogyan ült el utá-
na. A mágneses szövet elrendezéséből 
tudtunk következtetni a szállítási ener-
gia változására. A vizsgálatom igazából 
csak ötletet adott azok számára, akik 
modelleket építenek; plusz egy mérés a 
modell pontosítására. Ez is segítséget je-
lenthet a korábbi és a következő szökő-
árak dinamikájának megismerésében.
– Most hogy hazajött Japánból, és 
a löszös kutatásoknak is lassan a 
végére ér, van új irány?
– Az új irány Spanyolország! Az ELTE-n 
csak egy évre kaptam státuszt, ezért 
rengeteget pályáztam mindenfelé, és 
nemrég kaptam a hírt, hogy mehetek 
a Burgos-i Egyetemre.

Az új kutatási témáim amúgy jobban 
elrugaszkodtak a Földtől: az egyik té-
ma, ami foglalkoztat, a meteoritok 
mágneses szövete és a korai Naprend-
szer mágneses tulajdonságai; a másik 
témám pedig a mikrometeoritok vizs-
gálata a löszben, amin keresztül a 
pleisztocén nem-periodikus, például 
természeti katasztrofákhoz kapcsolha-
tó klímaváltozásait szeretném kutatni, 
kilépve a Milanković–Bacsák elmélet 
keretrendszeréből. De ezek még friss 
kutatási kérdések, egyelőre nem lehet 
róluk sokat mondani.
– A kreatív grafikusi munkáit az 
interneten jobban ismerik, mint a 
kutatási eredményeit. Hogyan jön 
össze a kutatás és a grafika? 
– Számomra ugyanolyan alkotófolya-
mat mindkettő. Mi kell az alkotáshoz? 
Egy „múzsa”, egy ihlet! Ez a kutatásban 
épp így megvan. Kell egy ötlet: nekem 
mindig úgy jöttek az átütő ötleteim, 
hogy különösebb cél nélkül olvastam 
cikkeket, és egyszer csak a fejemben 
összekattantak a fogaskerekek, hogy 
várjunk csak, ezek nem függnek össze? 
Amikor rajzolsz, a munka közepén 
még sokszor nem tudod, hogy mi sül ki 
belőle, de aztán mégis van egy pillanat, 
amikor összeáll, hogy merre mész. 

Tegzes Mária

feltételezett nyersanyagának mág-
nesezhetőségét. A módszer előnye, 
hogy roncsolásmentes, nem jár be-
avatkozással. 

Izgalmassá tette, hogy a műszerünk-
nek viszonylag vastag „behatolási 
mélysége” volt: egy 5 centis mintán jól 
működött, de ennél vékonyabbon már 
a levegőbe mért, és ez változtatta az 
eredményeket. Ezért korrekciós fak-
torokat készítettünk: kivágtunk kő-
eszköznek tűnő formákat, és mértük, 
hogy az alak és a vastagság hogyan be-
folyásolja a méréseket. Érdekes kísérlet 
volt, szerettem, még megvan ez a mű-
kőeszköz-gyűjteményem. Számomra 
a tudomány ilyen: néha egy nagy já-
ték, néha pedig véresen komoly.
– Igen komoly például a japán ku-
tatása a legutóbbi nagy cunamival 
kapcsolatban. Az a téma hogyan ke-
rült a látóterébe?
– Japánban a Tohuku-Oki (a Rich-
ter-skálán 9-es erősségű, a Földön a 4. 
legnagyobbként regisztrált földren-
gés 2011-ben) a Fukusimai erőművet 
elsöprő cunamival iszonyú csapás 
volt. Engem pedig az utóbbi időben 
már nem elégített ki az alapkutatás; 
szerettem volna olyannal foglalkoz-
ni, aminek közvetlen haszna van.

Japánban a paleomágneses kultúra 
nagyon erős, és olyan laborokban vol-
tam ahol szemem-szám elámult. 
– A mágneses szövettel kapcsolatos 
vizsgálatokon kívül más méréseket 
is végzett?
– Igen, hasznos, ha a szövetméréseim 
mellé más eredményt is tudok tenni, 
ezért pásztázó elektronmikroszkópos 
felvételekkel egészítettem ki a kutatáso-
mat. A paleomágneses vizsgálatokkal 
következtetünk összetevőkre, de még 
ha a legakkurátusabb méréseket végez-
zük is, bizonyos értékek ilyen ásványt és 
olyat is jelölhetnek. Nem is mernék csak 
mágneses adatokat publikálni maguk-
ban, hisz biztosan látnom kell az ás-
ványtani összetételt, hogy a következte-
téseim megállják a helyüket. A pásztázó 
elektronmikroszkóppal az elemeloszlá-
sokat is pontosan tudtam mérni.
– Ha minden igaz, korábban régé-
szeti kutatásokat is segített mágne-
ses mérésekkel.
– Valóban, bár ott nem vizsgáltunk 
anizotrópiát, csak magát a 
szuszceptibilitást. Ez működhet úgy, 
mint egy ujjlenyomat: nagy bizton-
sággal lehet következtetni a kőesz-
köz anyagának származási helyére, 
ha összehasonlítjuk az eszköz és a 

Ábra a doktori kutatásból. A körökben a négyzetek jelzik a maximumokat (N: Észak). Mivel itt 
szél általi ülepedést vizsgálunk, ha észak-északkelet felé mutat sok ásvány, akkor úgy sejtjük, 

hogy északkeleti volt a jellemző szél.
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3. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

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. Jó töprengést, briliáns ötleteket, ered-

ményes gondolkodást kívánunk!

2. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

1. fejtörő – Benedek Máté feladványa

Melyik dominót kell megfordítani ahhoz, hogy a felső és az alsó 
sorban azonos mennyiségű pöttyök szerepeljenek?

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa  feladványa

Megoldás: 47, 28, 3 

(A felső sorban a számok a számjegyek összegével növekednek. 
37 + (3+7) = 47. A második szám a felső szám számjegyeinek a 

szorzata. 4 x 7 = 28. Az alsó szám a felső szám számjegyeinek a 
különbsége. 7-4 = 3.)

2. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

Megoldás: 1. Őzgerinc

(A képeken olyan tárgyak, dolgok láthatók, amelyek egy-egy állat-
testrész nevét viselik: oroszlánszáj, macskaszem, gólyaláb, sza-

márfül, lúdláb, lófarok.)

3. fejtörő – Benedek Máté feladványa 

Megoldás: Dóri 23 éves.

Az alábbi 5 állítás alapján határozza meg az összetartozó veze-
ték- és keresztneveket, illetve a nyaralások helyét és idejét!

• 2015-ben valaki, de nem a Magyar vezetéknevű illető, Tunézi-
ában tevegelt.
• Balogh úr 2016-ban utazott el életében először külföldre.
• Bence előbb utazott el egy afrikai országba, mint Márta Mad-
ridba.
• Sándor repülővel utazott, de nem Bulgáriába.
• Senkinek nem azonos a vezetékneve és a keresztneve kezdő-
betűje.

Mi a nevük?



ADATOK ÉS TÉNYEK

É l e t É s  tu d o m á n y   2019/1 5   473

Előfizetési ár 2019-ben belföldre: 1/4 évre 4320 Ft, 1/2 évre 8460 Ft, 1 évre 16 200 Ft

A foglalkozások presztízse hazánkban 

A foglalkozások presztízse vizsgálat – mely a társa-
dalmi rétegződés egy speciális aspektusára irányu-
ló, hiánypótló – a 2016. évi Mikrocenzushoz kap-
csolódó kiegészítő felvétel  volt, ilyen típusú adat-
gyűjtésre harmadik alkalommal került sor. A kuta-
tás elsődlegesen arra kereste a választ: az emberek 
mely foglalkozásokat ítélik nagyobb, és melyeket 
alacsonyabb tekintélyűnek. Az általános presztízs 
mellett a foglalkozásokat számos összetevő, dimen-
zió mentén vizsgálta a KSH, többek között, hogy 
mekkora hatalmat, keresetet, tudást, társadalmi 
hasznosságot, divatosságot tulajdonítanak az egyes fog-
lalkozásoknak. Jelen cikk a teljesség igénye nélkül tér ki 
a hangsúlyosnak ítélt dimenziókra.

Az általános presztízshierarchia csúcsán a kórház-
igazgató, az egyetemi rektor, a sebész és a gyermek-
orvos állt hazánkban, vagyis a foglalkozások közül 
az emberek leginkább ezeket a szakmákat becsülték 
meg. Ezzel szemben az utcai prostituált, az utcaseprő, 
a sztriptíztáncosnő és a pornószínész foglalkozást tar-
tották legkevesebbre. A legnagyobb tekintéllyel bíró 
tíz foglalkozás között négy egészségüggyel, két-két 
oktatással, bankszektorral és igazságüggyel kapcsola-
tos szakma szerepelt, vagyis a lista élére jellemzően 
sok tanulást (magas iskolai végzettséget) igénylő, ma-
gas keresetű, nagy felelősséggel járó hivatások kerül-
tek. A legalacsonyabb presztízsű foglalkozások első-
sorban a szexualitáshoz, továbbá a képzettséget nem 
igénylő és az utcán végezhető szakmákhoz kötődtek. 

A társadalom megítélése szerint a legtöbb pénzt bankel-
nökként lehet keresni, ezt követték az olyan politikai fog-
lalkozások, mint az EU-parlamenti képviselő, az ország-
gyűlési képviselő, vagy az államtitkár. A legalacsonyabb 

Megrendelhető a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazgatóságánál
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Postacím: 1900 Budapest Előfizetésben 
megrendelhető az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesítőknél, www.posta.hu 
webshopban (https://eshop.posta.hu/storefront/),  e-mailen a hirlapelofizetes@posta.hu 
címen, telefonon a 06-1-767-8262 számon, levélben a MP Zrt. 1900 Budapest címen. 

keresetet biztosító szakmák közé az emberek a képzett-
séget nem igénylő foglalkozásokat tették: az utcaseprőt, 
a szórólaposztót, a takarítót, illetve a konyhai kisegítőt. 
Ugyanakkor egyes olyan, alacsonyra értékelt általános 
foglalkozáspresztízsű szakmákat, mint a drogkereskedő, 
illetve bizonyos szexualitással kapcsolatos foglalkozáso-
kat, a társadalom a magasabb kereseti lehetőségű foglal-
kozások közé sorolt.

A társadalom a politikával és államigazgatással kapcso-
latos foglalkozásúakat ítélte a legtöbb hatalommal felru-
házottnak: az EU-parlamenti képviselőt, az országgyűlé-
si képviselőt és az államtitkárt. A legkevesebb hatalmat az 
emberek az utcaseprőnek, a szórólaposztónak, az utcai 
prostituáltnak és a segédmunkásnak tulajdonították. 

A legdivatosabb foglalkozások listájának első helyein 
a társadalom megítélése szerint a plasztikai sebész, a tévés 
műsorvezető, az ügyvéd és a marketingmenedzser szere-
pelt, ugyanakkor a legkevésbé divatosnak az utcaseprőt, 
a szemétszállítót, a segédmunkást és az utcai prostituáltat 
tekintették. A divatosság szempontjából előkelő helyre 
kerültek a munkaerőpiacon viszonylag újnak tekinthető 
szakmák, mint például a stylist, vagy a weblapszerkesztő.

A társadalmi hasznosság és a keresetek 
alapján képzett rangsorok összevetésével 
megállapítható, az emberek szubjektív 
megítélése szerint melyek a leginkább alul-
fizetett és a leginkább túlfizetett foglalkozá-
sok.  A társadalom a mentős, a kórházi ápo-
ló, a bölcsődei, valamint a szociális gondozó 
hivatásokat értékelte a leginkább alulfizetett 
foglalkozásnak, míg az emberek a hatalmi 
szférához (politikus), a sporthoz (futballista) 
és a deviáns viselkedéshez/bűnözéshez (lu-
xusprostituált és drogkereskedő) kapcsolódó 
foglalkozásokat ítélték túlfizetettnek.

Kelemen nóra

A szubjektív meglátások szerint leginkább alul-, 
illetve túlfizetett foglalkozások sorrendje (2016)

Általános és kereset szerinti foglalkozáspresztízs sorrend (2016)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Újratelepedő gyepek

A biológiai sokféleség kulcsfontos-
ságú az életközösségek működé-

sében, és az úgynevezett ökosziszté-
ma-szolgáltatásokon keresztül – 
ilyen a megporzás vagy a biológiai 
növényvédelem – közvetlen hasznot 
is hajt az emberiség számára. Az élő-
lényközösségek napjainkban olyan 
kihívásokkal szembesülnek, mint a 
természetes élőhelyek feldarabolódá-
sa és eltűnése, az idegenhonos fajok 
elterjedése vagy a klímaváltozás, 
melyek jelentősen hozzájárulnak a 
biológiai sokféleség globális léptékű 
csökkenéséhez. A természetes élő-
lényközösségek kialakulásának hát-
terében meghúzódó működési sajá-
tosságok megismerése és megértése 
hatékonyan segítheti a megőrzésük-
re tett erőfeszítéseket.

A növényközösségek sokféleségé-
nek megváltozása jelentős hatást 
gyakorolhat a szervesanyag-ter-
melésükre is. Egyes korábbi vizs-
gálatokban azt találták, hogy a 
biológiai sokféleség csökkenésével 

Ilyen drasztikus beavatkozás volt a 
hazai homokterületek esetében főleg 
a rendszerváltás környékén elterjedt 
lúdtartó telepek létesítése is. A lúd-
tartó telepek helyén gyakorlatilag 
növényzetmentes pusztaság alakult 
ki, melyen elindult a másodlagos nö-
vényzetfejlődés. A növényzetfejlődés 
és a közösség sokféleségének kialaku-
lására és szerveződésre több elméletet 
is javasoltak. Míg a fajkészlet-szerveződés 
semlegességi elmélete szerint a fajkészlet 

Medvediéta: 
a hosszú élet titka

Gyorsabban öregedhetnek a med-
vék emberi táplálék fogyasztásá-

nak következtében, derül ki a Scientific 
Reports nemrégiben megjelent kuta-
tásából. A vizsgálat szerint a magas 
cukortartalmú, humán fogyasztásra 
szánt élelem következtében a mackók 
kevesebb időt töltenek hibernálással, s 
emiatt sejtszinten gyorsabban men-
nek végbe az öregedési folyamatok. 
A Wisconsin-Madison Egyetem ku-
tatóinak, Rebecca Kirby ökológus és 
munkatársai tanulmánya rámutat a 
szemetelés egy igen negatív hatására.

„Az új felfedezés egy régebbi tanul-
mányon alapszik, amelyben Colo-
rado állam fekete medvéinek (Ursus 
americanus) étkezési szokásait mértük 
fel” – meséli Jonathan Pauly, a cikk 
szerzője. Ekkor diákjával, Kirbyvel, 
több száz állat viselkedését térképez-
ték fel az egész állam területén. 

Kolorádó államban tilos a medvecsali 
letétele, ezért a vadak emberi eledelhez 
leginkább a szemetelés következtében 

Régebbi vizsgálatokból a szakem-
berek tudják, hogy a szervezet idő-
szakos lelassulását okozó téli álom 
lassíthatja az öregedést. Ha ez igaz, 
akkor ebben az esetben a hiberná-
cióval töltött időcsökkenés negatív 
hatással lehet e nagytestű élőlények 
várható élettartamára.

a növényközösségek szerves-
anyag-termelése is csökkent, 
míg más kísérletekben a szer-
vesanyag-termelés mennyisége 
főleg a közösséget meghatáro-
zó domináns fajok termelésétől 
függött.

A Debreceni Egyetem Öko-
lógiai Tanszékének és az 
MTA-DE Lendület Funkcio-
nális és Restaurációs Ökológiai 
Kutatócsoport munkatársai kí-
sérleti vetéssel eltérő összetéte-
lű és sokféleségű közösségeket 
hoztak létre. A kutatók a ne-
ves Nature lapcsalád Scientific 
Reports szaklapjában publikált közle-
ményükben a kísérleti növényközös-
ségek vizsgálatával mindkét elmélet 
létjogosultságát igazolták, rámutat-
va, hogy bár a sokféleség megőrzé-
se kiemelt fontosságú a produkció 
szempontjából, azonban nem szabad 
alábecsülni a tömeges fajok megha-
tározó szerepét sem.

„A nem kellően átgondolt emberi be-
avatkozások gyakran egy-egy közösség 
szinte teljes pusztulásához vezethetnek. 

jutnak. Amikor a nagytestű emlő-
sök több feldolgozott ételt esznek, 
szervezetükben felgyűlik a szén 13-as 
izotópú formája. Ez a szénizotóp jel-
lemzően haszonnövényekben kon-
centrálódik, így eltér a legtöbb 
észak-amerikai vadnövénytől. 
Magas például az élelmiszeriparban 
gyakran használt kukorica vagy 
cukornád 13C izotóp tartalma. Az álla-
tok testében felgyűlt széntípusokból 
jöttek rá, hogy esetenként a nagy-
testű emlőseink étkezésének akár 
harminc százalékát emberi fogyasz-
tásra szánt elemózsia teszi ki.

Kirby erre alapozva, most megjelent 
kutatásában a medvék táplálkozási 
szokásait és hibernációjuk közti össze-
függéseket vizsgálta. A mackók jel-
lemzően négy-hat hónapot alszanak 
téli álmot, s ez idő alatt a nőstények 
kihordják, majd megszülik utódaikat 
is. A kutatónő kollegáival, illetve Ko-
lorádó állam természetvédelmi szer-
veivel harminc szabadon barangoló 
nőstényt vizsgáltak meg. Kiderült, 
hogy a több emberi ételt fogyasztott 
állatok rövidebb ideig hibernálnak.

(FORRÁS: WWW.UNIDEB.HU)
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szerveződése véletlenszerű folyamat, 
melyet főként a fajok érkezési ideje és 
sorrendje befolyásolhat, addig a fajok 
tulajdonságain alapuló úgynevezett 
jelleg-szűrőelméletek inkább a meg-
telepedő növényfajok és a környezeti 
tényezők egymásra hatását és e köl-
csönhatások irányító szerepét emelik 
a középpontba” – ismertette Török 
Péter, a kutatás vezetője, a Debre-
ceni Egyetem Ökológiai Tanszéké-
nek docense.

Hosszú, 12 éves adatsorok elem-
zésével a tanszék kutatói mindkét 
elmélet létjogosultságát igazolták 
a homoki gyepek újratelepedé-
sének vizsgálatában. A Scientific 
Reports-ban megjelent eredmé-
nyek alapján jól látható, hogy a 
helyi fajkészlet kialakításában a 
terjedési folyamatok mellett a 
környezeti (abiotikus) és a növény-
közösségbeli (biotikus) szűrőfolya-
matoknak egyaránt meghatározó 
szerepe van, és együttes hatásukra 
eltérő vegetációfejlődési utak kiala-
kulása is valószínűsíthető.

Debreceni Egyetem

Az emésztőrendszer működé-
se tehát bizonyos állatok esetében 
meghatározó tényező, de általános-
ságban nem ez a legdominánsabb 
faktor. Ennél fontosabb elem az ál-
latok mérete, az adatok ugyanis 
azt mutatják, hogy a felvett po-
zíciók erősen függnek az állatok 
nagyságától. A nagyobbak esetén 
többször figyelhető meg álló- illetve 
oldalt fekvő testhelyzet, utóbbi a lá-
bak kényelmesebb elhelyezését teszi 
lehetővé.  Ez jellemző az elefántokra 
is, eme nagy testű emlősök ugyanis 
egyaránt szeretnek álldogálni és az 
oldalukra dőlve pihenni. A testméret 
csökkenésével viszont egyre jelentő-
sebb szerepet tölt be az ülő pozíció. 
Emellett – mérettől függetlenül – 
a rövid lábú állatok főként a hasukra 
fekve regenerálódnak. Ilyen tipikus 
rövid lábú élőlény a szirtiborz, mely 
így piheni ki napjának fáradalmait.

Ám akadnak kivételek is. A vízilo-
vak esetén nem figyeltek meg kitün-
tetett testhelyzetet, egyaránt kedvükre 
van a hasalás és az oldalukon való ejtő-
zés. A kutatásból az is kiderült, hogy 
a háton való pihenés igencsak ritka 
jelenség, ilyet mindössze két alkalom-
mal figyeltek meg kenguruk körében. 

Ugyancsak érdekes összehasonlítá-
si helyzet teremthető a háziasított és 
vadon élő állatok között. A domesz-
tikált fajok testhelyzetei jelentősen 
eltérnek a szelídítetlen rokonétól, 
ami a vadon élő állat fokozottabb 
fenyegetettségére vezethető vissza, 
míg a háziasított állat teljes mérték-
ben átadhatja magát a kényelemnek.

A legkönnyebb dolga mégis az em-
bernek van, hiszen számtalan hely-
zetben képes magát jól érezni, és a 
pihenés körülményeit minden más 
élőlénynél nagyobb mértékben tudja 
a maga igényeire szabni.

DáviD Tibor

A hozzáértők az állatok öregedési 
sebességét sejtjeikben, pontosabban kro-
moszómájukon vizsgálták. A kromo-
szóma a sejt örökítőanyagát (DNS-
ét) tartalmazó molekula, melynek 
végén egy ismétlődő DNS-alkat-
részekből felépülő szál, úgyneve-
zett teloméra helyezkedik el. Ennek 
feladata a sejtek osztódása során az 
örökítőanyag védelme. A másolás 
közben létrejöhetnek hibák, s ezek 
miatt a telomérák hosszúsága mérhe-
tően csökken. E rövidülés sebessége a 
szervezet öregedési sebességére utal. 
A medvék esetében kiderült, hogy a 
rövidebb ideig téli álmot alvó állatok 
telomérái sokkal gyorsabban rövidül-
nek, vagyis gyorsabban öregednek 
a természetes táplálékot, vadmálnát 
szerető társaiknál. A kutatócsoport 
arra jött rá, hogy az emberi táplálék 
nagymértékben befolyásolhatja a 
medvék téli álmát, s így elősegíti öre-
gedésük felgyorsulását. 

Kirby viszont felhívta a figyelmet 
arra, hogy nem egyértelmű ok-oko-
zati kapcsolatról van szó. Az emberi 
táplálék fogyasztásának az állatok 
szervezetére gyakorolt hatását to-
vább szükséges kutatni a mechaniz-
mus pontos megismerése érdekében.

Györfy borbála

A pihenés mindenkinek jár

Amíg egyesek kikapcsolódnak, a 
Zürichi Egyetem kutatói fárad-

hatatlanul dolgoznak. Legfrissebb 
kutatásában egy svájci kutatócsapat 
emlősök pihenési szokásait tanulmá-
nyozta. Arra voltak kíváncsiak, hogy 
mi befolyásolja az állatok lustálkodás 
alkalmával felvett testhelyzetét.

Tanulmányukban állatkertek lakó-
it figyelték meg, mely során 38 em-
lősfaj 253 egyedének nyugalmi po-
zícióját vizsgálhatták. A közel negy-
venezer feljegyzett testhelyzetadat 
kellően nagy mintát biztosított hi-
potézisük körüljárásához. A kutatás 
fókuszában a táplálkozáshoz kapcso-
lódó testhelyzetek álltak, ugyanis a 
szakemberek feltételezése szerint az 
állatok nem tetszőleges módon, ha-
nem táplálkozási és emésztési szem-
pontok alapján választanak pozíciót. 

Korábbi, egyes lajhár- és majom-
fajokat érintő kutatások eredményei 
ugyanis arra engednek következtet-
ni, hogy az állatok pihenés közben 
felvett helyzete – amely lehet állás, 
ülés, hason-, háton- vagy oldalt fek-
vés – erőteljesen függ az adott faj 
tápcsatornájának anatómiájától, azaz 
úgy helyezkednek az állatok, hogy az 
a legjobb pozíciót biztosítsa a táplálék 
feldolgozására. Emellett a nyugalmi 
helyzet függhet még a felület dőlésé-
től, keménységétől, hőmérsékletétől, 
illetve szerepet játszik a biztonságér-
zet, az állatok kora és a vemhesség is. 

A táplálkozás-szempontú pozíció-
választás legegyértelműbben a ké-
rődző állatok körében mutatható ki, 
melyek mindig a hasukon feksze-
nek, tápcsatornájuk így kerül ideális 
helyzetbe. Ennél szélesebb körben 
azonban nem fedezhető fel egyértel-
mű kapcsolat az anatómiai felépítés 
és a lustálkodó testhelyzetek között.
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Az evolúció meghökkentő 
megoldása: búvárkodó 

gyíkok

Charles Darwin óta  tisztában va-
gyunk vele, hogy a fajok sajátságai 

idővel megváltoznak. A természetes 
szelekció révén a rátermettebb egye-
dek tovább élnek és adják át génjeiket 
a következő generációnak, amiben így 
megnő az adott kópiát hordozó egye-
dek részaránya. A tulajdoságok tehát 
lassan de változnak az evolúció során, 
ennek eredménye az alkalmazkodás 
az adott élőhelyhez. Az anatómiai sok-
féleség régóta kutatott terület, azon-
ban egy nemrégiben Dél-Amerikában 
feltárt viselkedésbeli változatosság ed-
digi ismereteinken is túltesz.

A kutatócsotort egy Costa Rica 
esőerdeiben honos anolisz gyíkfajt 
(Anolis aquaticus) vizsgált. Ez a gyík 

igen rejtett életet él, nyirkos, pa-
takokkal, vízesésekkel tarkított 
élőhelyen. Mint a legtöbb gyík, 
apró rovarokkal táplálkozik, de az 
anolisz meglehetősen lassú mozgá-
sú és sokféle ragadozó leselke-
dik rá. A gyík életmódjának meg-
ismerése várakozáson felül nehéznek 
bizonyult. Veszély esetén ugyanis 
ez a gyík víz alá merül, és nyoma 
vész. Kiderült, hogy akár 15 percet 
is képes víz alatt tölteni. A kutatók 
vízalatti kamerák segítségével fel-
vételeket készítettek róla. Ez fedte 
fel, hogy az állatok fejbőrén van egy 
légzsák, és a víz alatt ebbe fújják bele 
illetve innen szívják vissza a levegőt. 

Még várat magára annak kideríté-
se, hogy vannak-e további légzsakok 
az anolisz testében is, vagy hogy mi 
teszi lehetővé a szén-dioxid kezelé-
sét.  Az azonban bizonyos, hogy az 
evolúció ezeket az állatokat búvár-
felszereléssel látta el, ami meglepő, 
de hatékony módja a regadozókkal 
szembeni védekezésnek.

bilkó áGnes

ÉT-ETOLÓGIA
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Kedves Olvasóink!

A 2007 és 2017 között megjelent lapszámaink 
kedvezményesen, 200 forintos áron vásárolhatók 

meg a szerkesztőségben.
Jó szórakozást kívánunk lapunk  olvasásához!
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PRÓBÁLJA KI 
LEGÚJABB
NYELVVIZSGÁNKAT! 

Az első hazai fejlesztésű  
számítógépes nyelvvizsga

AZ ÚJ NEMZEDÉKNEK!

Államilag elismert nyelvvizsga

Lippai János a botanikai forrásműnek is tekinthető háromkötetes 
hatalmas munkájában, a Posoni kertben szivárványos liliomoknak 
nevezi az Iridaceae család tagjait, ahova e heti rejtvényünk védett 
növénye, az Iris arenaria is tartozik. Utóbbi a Kárpát-medence 
apró termetű, bennszülött faja, mely halványsárga virágait ekkortájt 
bontja a Dunántúli-középhegység és az Alföld száraz gyepjein. 
Tudományos leírása 1801-ből nagy botanikusunk, Kitaibel Pál és 
kutatótársa, Adam F. Waldstein nevéhez kötődik. Jó fejtés kívánunk! 

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négy-
zetet. A 10. heti Élet és Tudományban elkezdődő 20 hetes rejt-
vényciklusunk végére a négyzetek betűi – helyes sorrendbe 
rakva − egy 150 éve született magyar botanikus nevét adják 
ki. A név megfejtői között az Élet és Tudomány negyedéves 
előfizetését sorsoljuk ki. 

VÍZSZINTES: 1. A védett faj közönséges neve. 9. Dinusnak 
is becézik. 10. Hordótalapzat. 12. Helység a Vértesben, neve-
zetessége a bányamúzeum. 13. Nyár végi kiscsirke. 14. Itt az 
elején! 15. Régiségkereskedő. 16. Síkság szélei! 17. Kémiai elem; 
sulfur. 18. Életút. 20. Diszkoszt dob. 22. Vizet önt a vályúba. 25. 
Bejglitöltelék. 26. Kilogramm, röv. 27. Pacikereskedő! 29. Kettőtök 
közül nem ő. 30. Folyószint emelkedése. 31. Határoz. 33. Rádióloká-
tor. 34. Ugyebár? 35. Pasasér.

FÜGGŐLEGES: 1. Forradás. 2. Addig a pontig. 3. Hasonlítószó. 4. Zúdít. 
5. A -ke képzőpárja. 6. Házasságkötés. 7. Deresedő hajú. 8. Valaminek a 

Próbálja ki!

dísze. 11. Braunschweig folyója. 13. Régi „kutyabőrös”. 15. Szilveszterkor 
búcsúztatjuk. 16. Tartós, stabil. 19. Bóbitás papagáj. 21. Mezőföldi falu, 
a határában vannak Gorsium romjai. 23. Mózes öt könyve. 24. Közöl. 26. 
Magyar méltóságnév, a szakrális fejedelem címe. 28. Vízgőz. 29. Jegy-
füzet. 31. Demokratikus, röv. 32. Terület, röv. 34. Tiltószó.

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: Bánáti bazsarózsa
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ÉT-IRÁNYTŰ  ÉT-IRÁNYTŰ Bánsághy Nóra rovata

Magyarországon első alkalom-
mal találkozhat Michelangelo 
remekműveivel a közönség a 
Szépművészeti Múzeum A test 
diadala – Michelangelo és a 
16. századi itáliai rajzművé-
szet című kiállításán. A tárlat a 
reneszánsz mester és kortársai 
nyolcvan művét mutatja be.

Michelangelo csaknem har-
minc, a világ legrangosabb gyűjteményeiből, többek kö-
zött a londoni British Museumból, a firenzei Uffiziből 
és a Casa Buonarrotiból, a párizsi 
Louvre-ból, a bécsi Albertinából 
és a haarlemi Teylers Museumból 
kölcsönzött alaktanulmánya érke-
zett ide. A budapesti kiállításon 
látható először az a rajz, amelyet 
nemrégiben fedeztek fel egy kül-
földi magángyűjteményben s a ti-
zenéves Michelangelo legkorábbi 
ismert rajzaként azonosítottak.

Az elsősorban szobrászként, fes-
tőként és építészként ismert Michelangelo egyben a 
XVI. század legnagyszerűbb rajzolója is volt. Kortársa-
ihoz hasonlóan műveit ő is papíron készítette elő, így 
rajzain keresztül bepillantást nyerhetünk remekművei-
nek alkotói folyamatába is. A kiállítás június 30-ig 
várja a látogatókat.

A debreceni Tímárház – Kéz-
művesek Háza „Üzenő motí-
vumok” címmel indítja el leg-
újabb kiállítás-sorozatát. Első 
alkalommal egy valódi ősi jel-

kép, az őshazából magunkkal hozott motívum, a nőies-
ség, a szépség, a szerelem, a szeretet, a tisztelet, a kegye-
let és az elismerés jelképe, a tulipán kerül górcső alá. 
A faragásokon, kerámiákon, hímzéseken, szőtteseken, 
viseleteken megjelenő gazdag ábrázolási módjaival is-
mertet meg bennünket a Tímárházban megnyíló tárlat 
gyönyörű kiállítási anyaga, amely Hej, tulipán, tuli-
pán címmel április 26-ig látogatható.

A szimbólumok mindig együttesen hordoznak igazán 
értelmet, együtt olyan mondatot alkotnak, amely mö-
gött ősi világlátás és világmagyarázat tárul fel. Ezt a 
nyelvet ma már alig értjük. Nem ismerjük egy tárgy ér-
tékét és használati célját sem addig, amíg ezt a nyelvet 
nem értjük és a nyelv által közölt üzenetet legalább meg 
nem sejtjük.

Nem véletlenül „Üzenő motívumok” tehát az ez évtől 
induló kiállítás-sorozat címe. A szervezők szeretnék 
megértetni a nyelvet, megismertetni a jelentést, és átadni 
a tudást az utókor számára.

A Bauhaus alapításának 100. és 
Weininger Andor születésének 120. 
évfordulója alkalmából a művész ha-
gyatékából válogatott kiállítás nyílt a 

Magyar Nemzeti Galériában. A New Yorkban elhunyt 
művész alkotásaiból 2002-ben 80 mű és ugyancsak 80 ki-
sebb vázlat került a galéria gyűjteményébe; az anyagból 
most először látható válogatás, Absztrakt revü címmel.

Az 1919-ben Weimarban megalakult Bauhaus a modern 
művészet, építészet, ipari formatervezés, színház és alkal-
mazott művészet egyik bölcsője. A Walter Gropius alapí-
totta, és az 1928-ig általa vezetett intézményben a hallga-
tók akadémiai kötöttségektől mentesen sokoldalú elméleti 
és gyakorlati képzést kaptak. Az iskolában több mint har-
minc magyar – köztük Weininger Andor – tanult, és a 
nemzetközi oktatógárdában is találunk kiváló magyar mű-
vészeket, például Breuer Marcellt és Moholy-Nagy Lászlót.

A kiállításon Weininger pályakezdését a Pécsről szár-
mazó Bauhaus-pályatársak – Molnár Farkas, Stefán Hen-
rik, Johan Hugó – eddig Budapesten együtt még nem sze-
repelt néhány műve idézi meg. Forbát Alfréd és Bortnyik 
Sándor egy-egy, Moholy-Nagy László két műve szintén 
a Bauhaus magyar művészeivel való kapcsolatait jelzi.

A július 28-ig nyitva tartó kiállítás középpontjában 
Weininger egyik legizgalmasabb alkotása, a napjaink 
digitális képi világát megelőlegező Mechanikus színpad 
– absztrakt revü áll. Az ennek alapján készült kiállítási 
installációnk közepén kuriózumként látható az 1980-as 
években készült előadás filmfelvétele.

A Robert Capa Kortárs Fo-
tográfiai Központban nyílt 
meg a 37. Magyar Sajtó-
fotó Kiállítás. 

A május 19-ig látható ki-
állítás segítségével felidéz-
hetjük az előző esztendő 

legfontosabb hazai eseményeit, történéseit, jelenségeit, és 
néhány fotográfus kameráján keresztül egy kicsit a 
nagyvilágba is kitekinthetünk.

A tárlat képanyaga az idei Sajtófotó Pályázatra be-
küldött 2462 pályamű díjazott képeiből, illetve a ren-
dező által fontosnak, ér-
dekesnek tartott fotók-
ból áll össze.

Az Escher Károly-díjat a 
legjobb hírképért Mónus 
Márton, a Munkácsi Már-
ton-díjat a legjobb kollek-
cióért Kurucz Árpád kap-
ta. A megyékben dolgozó, legjobb teljesítményt nyújtó 
fotóriporter Török János (Délmagyarország) lett, a Szalay 
Zoltán-díj, a 30 év alatti a legjobb teljesítményt nyújtó 
fotográfusnak Mónus Mártonhoz került. 

80 rajz

Magyar SajtófotóÜzenő motívumok

Weininger 120
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A hátlapon
Vivianit
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II. Rákóczi Ferenc 
vallásossága
Háború esetén ki lenc, kü lönbö-
ző alkalmakhoz i l lő fohász segí-
tette a Vezérlő Fejedelem ele-
ven kapcsolatát a transzcendens 
vi lággal, a teremtő-megváltó-
megszentelő Istennel. Miként 
bontakozott ki és mi lyen for-
mákban jelentkezett élete folya-
mán ez a lelke mélyén gyökere-
ző, őszinte val lásosság?

Séta a levadák mentén
Az Atlanti-óceánban található 
Madeira szigetének fő látványos-
ságai közé tartoznak a levadák, 
melyek tulajdonképpen vízveze-
tékek, amelyek több mint 2 ezer 
kilométer hosszúságban behá-
lózzák a mindössze 60 kilométer 
hosszú és alig 10–20 kilométer 
széles szigetet.

Feszületóra
A Magyar Nemzeti Múze-
um alapításától kezdve gyűjt 
órákat, 1825-ben nyomtatott 
első katalógusában is már több 
„horologiumot” ismertet. A gyűj-
teményben sokféle időmérő esz-
köz megtalálható a napóráktól a 
mechanikus, kerekes órákig. Ez 
utóbbi csoportba tartozik egy 
különleges, kereszt formájú óra is.

Csodálatos, haragoszöld vivianit kris-
tályok kerültek elő a közelmúltban a 
romániai Veresvölgy (Roșia Poieni) 
külszíni rézércbányájából. A külfejtés 
késő-miocén korú, vulkáni utómű-
ködés során keletkezett  mikrodioritot 
tár fel, mely Európa egyik legna-
gyobb porfíros rézérctelepét rejti. 
Az ércesedés szerkezeti zónák mentén 
fellazult, breccsásodott kőzetanyagá-
nak repedéseiben, üregeiben ülnek a 
vivianit kristályok, pirit társaságában. 

A vivianit egy víztartalmú vas-fosz-
fát, melynek általában zöld, illetve kék 
monoklin kristályai szulfidok (jellem-
zően pirit vagy markazit) átalakulásából 
keletkeznek oxigénszegény, ám 
foszfátgazdag – főként üledékes, rit-
kábban hidrotermás – környezetben. 
Fény hatására a vaskation oxidálódik és 
az ásvány idővel besötétedhet. Köröm-
mel karcolható (1,5-2-es keménységű a 
Mohs-skálán), oszlopos-prizmás kristá-
lyait tökéletes hasadás és üveg- vagy 
gyöngyházfény jellemzi. Szerkezetében 
a vas kétféleképpen koordinált oktaéde-
rei foszfát-tetraéderekkel láncot alkotva 
fűződnek össze. Ezek a láncok párhuza-
mos síkok mentén rétegeket alkotnak.

Nevét 1817-ben Abraham Gottlob 
Wernertől kapta első leírója, John 
Henry Vivian brit mineralógus után. 
Legszebb példányai eddig Bolíviából 
kerültek elő, ahol a veresvölgyi előfor-
duláshoz hasonlóan hidrotermális érc-
telepben jelenik meg pirit és sziderit kí-
séretében (fent, a kis képen). A Roșia 
Poieni-i ragyogó zöld színű és kivételes 
tisztaságú vivianit kristályok mérete el-
éri a 15–20 centimétert (a hátlapon). 
Hazánkban üledékes környezetben ta-
lálható apró kék kristályok formájában 
például Babócsán, gyakran csigaházak 
kitöltéseként (a címlapon), melyet talá-
lóan gyepvasérc névvel illetnek. 

Kép és szöveg: Kupi LászLó 
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