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Sokszor írtunk már lapunkban is korunk egyik legag-
gasztóbb jelenségéről: a biodiverzitás csökkenéséről és a 
fajok kihalásáról. A világ egészen más ma már, mint pár 
évtizede volt - ahogy David Attenborough, a híres ter-
mészetfilmes fogalmazott a davosi Világgazdasági Fó-
rumon tartott beszédében: „…az Édenkert nincs többé”. 
Ez azt is jelenti, hogy nagy a valószínűsége, hogy azok-
nak a természeti kincseknek, értékeknek, azoknak a fa-
joknak a jó részét, amelyeket mi gyerekkorunkban lát-
tunk, megfigyeltünk, amelyekről olvastunk és ame-
lyekről természetfilmeket néztünk, az unokáink már 
nem fogják látni. Az északi szélesszájú orrszarvúakkal 
például még találkozhattunk a XX. században – a XXI. 
században viszont már hírmondójuk sem maradt. Az 
utolsó példány, Sudan, 2018. március 19-én pusztult el…

Az orrszarvúak látványos nagyemlősök, egyik fajuk kihalá-
sa elérte a média és a társadalom érzékenységét is - de megszá-
molni sem lehet, hány faj pusztul ki véglegesen napjainkban. 

Az élőhelyek pusztulása miatt rezervátumokben, állatker-
tekben találnak menedéket a veszélyeztetett fajok utolsó 
példányai. A kutatók szerint olyan súlyos a helyzet, hogy 
egyenesen a „hatodik kihalási hullámról” beszélnek.

Ahogy minden rosszban, ebben is van valami jó: ahogy 
egyre inkább felismerjük a problémát, a témával kapcso-
latos kutatások is egyre sokasodnak. Egyre többet olvas-
hatunk arról, hogyan kutatják a kihalófélben lévő fajo-
kat, a kihalások mögött rejlő okokat és tényezőket, és 
arról, hogyan próbálnak tenni ellenük. 

Annyira fontosnak tartjuk ezt a problémakört, egy új 
rovatot indítunk Hatodik hullám címmel. Ebben azokat a 
híreket, kutatásokat fogjuk bemutatni, melyek a jelenlegi 
kihalási hullámhoz kapcsolódnak. Lehet ezeket figyel-
meztetésnek is felfogni, lehet felfedezni a párhuzamokat 
a földtörténet nagy kihalásaival – és reményeink szerint 
lehet pozitív üzenetet is kiolvasni belőlük. Hiszen igazán 
ígéretes, ahogy kutatók és a társadalom megpróbálnak 
összefogni, hogy véget vessenek a biodiverzitást pusztító, 
az egyes fajok kihalását előidéző folyamatoknak, vagy 
legalább minimalizálják az általuk okozott károkat.

SzerkeSztőSég

Kedves Olvasónk!

Címlapon: Bíbor szaracénia az angliai lápvi-
dékről. Stewart McPherson felvétele a 
Szalamandraevő növények című cikkünkhöz. 
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nek ki. Az azonos receptorfehérjéket 
hordozó receptorsejtek egyetlen 
glomerulushoz továbbítják a jele-
ket, így tehát az egyes glomerulusok 
specifikus receptorfehérjékhez köt-
hetők. A receptorfehérjék és így a 
glomerulusok különböző kombinációi 
kódolják a különböző szagokat és sze-
rencsére vannak olyan illatanyagok, 
amelyeket csak 1-2 receptorfehérje 
köt meg. Ilyen például az acetofenon, 
amely minden egérben ugyanazt az 
egy glomerulust aktiválja. A kutatók 
olyan génmódosított egereket használ-
tak, amelyekben ezen receptorfehérje 
kifejeződése egyúttal egy fényérzé-
keny ioncsatorna kifejeződését okoz-
ta, így tehát az acetofenonra érzé-
keny glomerulusok fényingerelhetők 
voltak és az acetofenon által kiváltott 
neurális aktivitás reprodukálható volt 
ezekben az állatokban.

Ezzel egyidejűleg a jutalmazó rend-
szert kellett befolyásolni, hogy a szag-
hoz értéket is kössenek az állatok, ami 
már a viselkedésben is megnyilvá-
nulhat. Korábbi eredmények alapján 
ismert volt, hogy a középagy egyes 
sejtcsoportjainak ingerlése averziót, 
illetve preferenciát vált ki az ingerlés 
során észlelt dolgok iránt. A kanadai 
kutatók ebben a vizsgálatban is ezeket 
a középagyi sejtcsoportokat ingerelték 
a szaglórendszer mesterséges aktiválá-
sa mellett. Ehhez vírusok segítségével 
juttattak fényérzékeny ioncsatornákat 
a megfelelő sejtekbe. A szaglórend-
szer és a jutalmazó rendszer egyidejű 
ingerlése ugyanazt a hatást fejtette 
ki, mint az acetofenon áramütéssel, 

Mesterséges emlékek

Mesterséges emlékekről több-
nyire a tudományos fantaszti-
kumban hallhattunk, viszont 
néhány éve az idegtudósok 
is komolyan foglalkoznak a 
témával. Egy emléket akkor 
nevezhetünk mesterségesnek, 
ha az nem kötődik semmi-
lyen valóban átélt eseményhez. 

Ennek a kritériumnak eddig még 
nem sikerült megfelelni, a releváns 
vizsgálatok többnyire a jutalmazó 
rendszerhez tartozó agyterületek 
ingerlésével érték el, hogy egy tény-
legesen megtapasztalt helyszínhez 
vagy objektumhoz a kísérleti ál-
latok pozitív vagy negatív értéket 
társítsanak és így felkeressék vagy 
elkerüljék azokat (az állatkísérletek-
ben ezek a viselkedéses tendenciák 
a leglátványosabb megnyilvánulásai 
az emlékezetnek). Egy igazi mestersé-
ges emlékhez az kell, hogy az ingerrel 
(hely, tárgy, vagy akár egy illat) való 
találkozást is az agy működésének 
mesterséges befolyásolásával helyet-
tesítsék. Egy kanadai kutatócsoport 
ezzel a stratégiával valóban mester-
séges emléket állított elő egerekben, 
eredményeiket a Nature Neuroscience 
júniusi számában publikálták.

A kutatóknak olyan ingert kellett 
választaniuk, amelyiket teljes egészé-
ben reprodukálni tudják a megfelelő 
idegsejtek ingerlésével. Ez egyelőre 
csakis a szaglórendszerben képzelhető 
el. A szaglás során a különböző vegyü-
letek különböző receptorfehérjékhez 
kötve képesek jelet produkálni az 
idegrendszerben. A szaglórendszerhez 
tartozó receptorsejtek (a szaglóhámban 
elhelyezkedő neuronok) csupán egyet-
len típusú receptorfehérjét fejez-

illetve cukoroldattal való társítá-
sa: az egerek elkerülték, vagy épp 
preferálták a ketrec azon részét, 
ahol érezni lehetett az acetofenon 
szagát. A kutatók tehát mester-
séges emléket hoztak létre az 
acetofenonnal kapcsolatban olyan 
egerekben, amelyek korábban még 
nem találkoztak a vegyülettel.

Ezek után megvizsgálták, hogy az 
eljárás által okozott neurofiziológiai 
változások mennyire hasonlítanak 
a tényleges tanítás által kiváltott 
változásokhoz. Először a c-Fos fe-
hérje eloszlását vizsgálták a tény-
legesen és a mesterségesen tanított 
egerek agyában, de nem találtak je-
lentős eltérést a két csoport között. 
A c-Fos eloszlásából következtetni 
lehet az idegsejtek korábbi műkö-
désére, mivel ez a fehérje az idegsej-
tek aktivációjának hatására kezd át-

íródni. Ezután az amigdala gátlásának 
hatását is megfigyelték. Ez normálisan 
megakadályozza a tanulást és a mester-
séges ingerléssel tanított állatok eseté-
ben is ilyen hatása volt.

A kutatók tehát sikeresen állítottak 
elő mesterséges emléket egereknél az 
agy ingerlésével, ami feltehetőleg a 
valódi tanuláshoz szükséges mecha-
nizmusok révén vezetett az emlék 
kialakulásához. Érdekes belegondol-
ni, mire lenne használható a mes-
terséges emlékek létrehozása. Me-
hetnénk a Marsra nyaralni, mint az 
Emlékmás című filmben vagy ettől 
hasznosabb dolgok is felmerülnének?

ReichaRdt RicháRd

Harc a 
sereghernyóseregek 
ellen

A történelem során már sok-
szor előfordult, hogy apró élő-
lények döbbenetes tömegei még 
a leghatalmasabb nemzeteket is 

ledöntötték lábukról. A kórokozók 
és kártevők ereje nem az egyedek 
képességeiben rejlik, hanem soka-
ságukban, ahogy hadosztályaik kér-
lelhetetlenül végigvonulnak a tájon, 
és elpusztítanak minden újukba ke-
rülő, ellenük védekezni nem képes 
áldozatot.

A katonai invázióra utaló hason-
latok talán egyetlen más esetben 
sem olyan helyénvalók, mint azzal 
a növényi kártevővel kapcsolatban, 
amelynek már neve is a háborúra 
utal: ez az őszi sereghernyó (angolul: 

A szaglórendszer működésének vázlata.
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Az év elejei megjelenése óta már 
18 kínai tartományból azonosítot-
ták. Eddig az általa okozott pusztítás 
mértékét hivatalosan kezelhetőnek 
minősítette a kínai vezetés (itt azért 
némi fenntartással kell kezelni a hi-
vatalos közléseket, lévén ez jelentős 
nemzetbiztonsági kockázatot rejtő 
probléma, és nem is feltétlenül vet jó 
fényt a kormányzat hatékonyságá-
ra). Mindenesetre a hernyó terjedését 
monitorozó Hu Gao, a Nanjingi Ag-
rártudományi Egyetem entomológusa 
szerint ez a helyzet gyökeresen meg-
változhat, ha egyszer a hernyó eljut a 
Kínai-alföldre, ami talán egy hóna-
pon belül várható. 

Az alföldön termesztik a kínai 
kukorica 30 százalékát, miközben 
Kína a világ második legnagyobb 
kukoricatermelője. Vagyis a Kínai-
alföld globálisan is jelentős meny-
nyiségű kukoricatermést biztosít, 
amelynek elpusztulása nagyon sú-
lyos élelmiszer-ellátási nehézsége-
ket okozhat. Márpedig a korábbi 
sereghernyójárványok tapasztalatai 
Afrikában és Délkelet-Ázsiában 
arra utalnak, hogy a kártevő akár a 
kukoricatermés felét is elviheti. Az 
érintett 12 afrikai országban az elve-
szett termésből adódó veszteség évi 
1-4 milliárd dollárra tehető, amely 
az ottani szegénységet figyelembe 
véve hatalmas problémát jelent. 

A veszélyt, illetve a kártevő elleni 
védekezés nehézségét csak növeli, 
hogy nem ez az egyetlen mezőgaz-
dasági krízis, ami jelenleg Kínát 
sújtja. Ugyanis az ország az afrikai 
sertéslázat okozó vírussal is küzd, 
amely miatt már eddig is egymillió 
állatot kellett elpusztítani (ez nem 
azonos a sertéspestissel vagy a ser-
tésinfluenzával). A két probléma 
együttesen szinte biztos a mezőgaz-
dasági termelés visszaesését, a ter-
melési költségek növekedését, vagyis 

megugró élelmiszerárakat fog 
eredményezni. Márpedig a kí-
nai kormány egy dolgot nagyon 
nem akar: hogy az emberek a 
pénztárcájukon érezzék a bajt, 
amikor élelmet vásárolnak.

Hatalmas hát a nyomás a kuta-
tókon, hogy hatékony megoldást 
találjanak a problémára. Jelenleg 
csapdákkal és rovarirtó szerekkel 
próbálnak védekezni a moly el-
len (a kifejlett moly több száz ki-
lométerre is el tud repülni, ezért 
terjed olyan gyorsan a hernyó). 

armyworm, Spodoptera frugipedra). 
Latin fajneve szó szerint azt jelen-
ti, hogy elveszett gyümölcs, ami 
mérhetetlen étvágyára, és a teljes 
termést elpusztítani képes veszélyes-
ségére utal. Jelenleg talán Kína van 
a legnagyobb veszélyben, hiszen az 
országban, ahol először januárban 
jelent meg a sereghernyó, mára ko-
moly veszélybe került a teljes kuko-
ricatermés. A lehetséges védekezé-
sek egyike sem ellentmondásoktól 
mentes: vannak, akik a hernyó ter-
mészetes ellenségeit importálnák 
Amerikából, mások célzottan ellene 
fejlesztenének ki génmódosított ku-
koricafajtákat, írja a Nature.

Az őszi sereghernyó eredetileg 
Dél-Amerikából származik, de az 
utóbbi években villámgyorsan el-
terjedt az egész világon, és ahol 
jár, pusztítást hagy maga után. Af-
rikai megjelenését követően egy 
éven belül 12 országban terjedt el, 
és legalább 290 ezer hektárnyi ter-
mőföldön pusztította el a termést. 
A hernyó több mint százféle ter-
mesztett növényt képes elfogyasz-
tani, de a kukorica, illetve a cu-
korrépa a kedvence. Tág tűrőké-
pessége és széles táplálékspektruma 
miatt nagyon nehéz és költséges el-
lene védekezni. Brazília, ahol en-
demikusnak számít, évi 600 millió 
dollárt költ az ellene való – vegyes 
sikerű – védekezésre.

Az ENSZ élelmezésügyi és mező-
gazdasági szervezete, a FAO szak-
értői már két éve is arra figyelmez-
tettek, hogy Ázsia és Európa lehet 
a következő áldozat. Most az előbbi 
van soron, de ahogy a sereghernyó 
egyre északabbra jut Afrikában, 
hamarosan már a Földközi-tenger 
térségében is elterjedhet, és onnan 
már csak egy ugrás Dél-Európa. 
Jelenleg azonban Kína a háború fő 
hadszíntere.

Minthogy ezek a módszerek eddig 
enyhén szólva sem vezettek kielégítő 
eredményre, egyes kutatók a bioló-
giai védekezés lehetőségeit vizsgál-
ják. Vannak, akik molyferomonokat 
vetnének be, hogy a rovarokat a 
csapdához csalogassák, mások ter-
mészetes ragadozót keresnek.

Ez utóbbi módszer lenne az üdvö-
zítőbb, csakhogy egyben ez a nehe-
zebb is. Az amerikai mezőgazdasági 
minisztérium jelentése szerint az őszi 
sereghernyónak nincs természetes 
ellensége Kínában. De ezt az otta-
ni kutatók kétségbe vonják. Létezik 
ugyanis egy parazita darázs, amely 
más Spodoptera-fajokat sikeresen 
gyérít. Hasonló folyamat ment vég-
be Afrikában is, ahol az ottani pa-
raziták minden gond nélkül áttértek 
az őszi sereghernyóra, és őt hasz-
nálják gazdaszervezetként. A terepi 
kísérletek néhány ígéretesnek tűnő 
predátor bevonásával azonban csak 
most kezdődtek, és maguk a kuta-
tók sem biztosak benne, hogy vala-
melyiket is lehet-e majd sok százezer 
hektáron biológiai védekező ágens-
ként használni.

Egy másik lehetséges megoldás 
lehet a genetikailag módosított nö-
vények kifejlesztése. Brazíliában 
részleges sikereket értek el a Bacillus 
thuringiensis (Bt) egyes génjeit tar-
talmazó növényfajtákkal az őszi se-
reghernyó ellen. Csakhogy Kínában 
egyelőre be vannak tiltva a GM-nö-
vények, mivel a népességben erős az 
ellenszenv irányukban. 

De még ha engedélyeznék a BR-
rezisztens növények termesztését, 
az sem feltétlenül jelentene végleges 
megoldást. Az Egyesült Államok-
ban ugyanis, ahol engedélyezettek 
a BR-kukoricák, a sereghernyó 
idővel rezisztenciát fejlesztett ki e 
toxinok ellen.

Kovács MáRK

Őszi sereghernyó 
(FOTÓ: CORNELL UNIVERSITY)

Őszi seregmoly 
(FOTÓ: UTAH STATE UNIVERSITY)
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Szalamandraevő 
növények

Kanada lápvidékeinek gazdag ro-
varevő flórája régóta ismert. Ezek 
a növények egyes tápanyagaik hi-
ányát, így nitrogénszükségletüket 
állati táplálékból fedezik, ebből a 

célból különböző módszereket fejlesz-
tettek ki apróbb állatkák, például rova-
rok és más ízeltlábúak csapdába ejtésé-
re. A húsevő növények közé tartoznak 
a szaracéniák (Saraceniaceae), melyek 
széles körben ismertek Magyarorszá-
gon is az egzotikus növények kedvelő-
inek köreiben. Kétféle levelük fejlődik: 
az egyikféle tölcsérszerűen összeforr, 
a fodros szélű végével visszahajolva 
egyféle tetőt képez a fogóveremként 
működő tömlő fölött, melynek a mé-
lyén emésztőenzimekkel keveredett 
víz (jobbára esővíz) található. A töm-
lő szájadékának környéke élénk színű 
erezettel tűnik ki környezetéből, ez 
vonzza oda a lehetséges prédát, mely 
a sikamlós peremen megcsúszva az 
emésztőverembe pottyan. Kürtvirág 
néven dísznövényként is termesztik, s 
számos hibridje van forgalomban, de a 
természetben is kereszteződnek e fajok. 

Dacára annak, hogy eddig úgy tud-
ták, ezek a növények csak az ízeltlá-
búakra és más kisebb gerinctelenekre 
jelentenek veszélyt, kutatók egy csa-
pata nemrég felfedezte, hogy egyes 
kisebb gerincesek ugyanúgy szere-
pelhetnek az étlapjukon. A kanadai 
Guelph Egyetem és a Torontói Egye-
tem biológusai a bíbor szaracéniának 

(Sarracenia purpurea purpurea) az 
ontariói Algonquin Nemzeti Parkban 
lelt példányait vizsgálták meg. A meg-
figyeléseikből született tudományos 
munkájukat a kutatók az Ecology 
nevű szaklap hasábjain publikálták.

Mostanáig hasonló jelenségről sen-
ki nem számolt be az észak-amerikai 
kontinensen. A Kanada legrégibb 
nemzeti parkjában régóta ismert 
húsevő növények áldozata egy kis 
szalamandrafaj. „Érdemes szóvá tenni, 
hogy bár generációk óta járnak termé-
szettudósok a nemzeti parkba, valamint 
hogy városok veszik körül, és egy főút is 
elhalad mellette dél felől, a terület igen 
sokáig tartogatta ezt a titkát – mond-
ta M. Alex Smith, a felfedezésből 
született tudományos publikáció 
egyik szerzője. – Először 2017 nya-
rán Teskey Baldwin egyetemi tanuló, 
cikkünk társszerzője egy ökológiai te-
repgyakorlat során figyelt fel a kicsiny 
szalamandrára, mely egy szaracénia töl-
csérében esett áldozatul.”

Az elsőként lefülelt szalamandra-
vadász növényegyed egy kis tó part-
ján nőtt. A kutatók alaposan körül-
néztek a területen, és számos további 
hasonló növényre bukkantak. Majd-
nem minden ötödik szaracéniában 
találtak szalamandrát, némelyikben 
többet is, melyek egyenként nagy-
jából akkorák, mint egy emberi ujj. 
A megfigyelés ideje egybeesik azzal 
az időszakkal, amikor a fiatal szala-
mandraegyedek leváltják kizáróla-
gosan vízi életmódjukat, és elkezdik 
felkeresni a szárazföldi élőhelyeket 
is. „Minthogy ezekben az erdei tavacs-
kákban nincsenek halak, ezek a kis 
kétéltűek kulcsfontosságúak az itteni 
életközösség szempontjából mint ragado-
zók és mint zsákmányállatok egyaránt” 
– tette hozzá Smith.

Érdekes kérdés, hogy mégis hogyan 
keveredik bele egy gerinces állat egy 
olyan csapdába, amely éppen hogy elég 
rafinált ahhoz, hogy ízeltlábúakat ejt-
sen el. A kutatók úgy vélik, hogy erre 
valójában két válasz is lehetséges: az 
egyik szerint maga a rovarzsákmány 
lehetősége csalta oda és ejtette csapdá-
ba e kis termetű ragadozó állatokat, a 
másik elmélet szerint pedig maguk a 
szalamandrák is menedéket kerestek a 
szaracéniában, például a rájuk veszélyt 
jelentő ragadozók elől. 

Egyes szalamandrák napokig életben 
voltak a növény emésztővermében az 
ott talált rovarokon táplálkozva. 
A szaracéniában levő emésztően-

zimek lassan bontják le a csapdába 
esett ízeltlábúak testét, de maga a 
növény sem siet általában ezzel a fo-
lyamattal. A szalamandrákat sem az 
emésztőanyagok ölték meg: Smith 
és csapata úgy véli, hogy a növény 
tömlőjében megemelkedett a hő-
mérséklet, s az az éhezéssel és a fer-
tőzésekkel együttesen végez e pará-
nyi kétéltűekkel.

A szaracéniához hasonló húsevő 
növényeket a XVIII. század óta is-
meri a tudomány. Nagyjából egy 
évtizeddel ezelőtt írták le egy új 
fajukat Ázsiából, mely az ízeltlábúa-
kon kívül képes csapdába ejteni akár 
kisebb madarakat, sőt rágcsálókat is.

Smith szerint az Algonquin Nemzeti 
Parkban tett felfedezés kérdések egész 
sorát veti fel a biológusok számára. 
Mennyire fontos táplálékforrások a 
kis szalamandrák a helyi húsevő nö-
vények számára? Mennyire számot-
tevő ragadozói a szaracéniák ezeknek 
a kétéltűeknek? Milyen fokú a ver-
sengés e növények és a szalamandrák 
között az elérhető rovarzsákmányért?

A húsevő növények számos egyéb 
módszert alkalmaznak a kisebb pré-
daállatok elejtésére. A harmatfűfé-
lék (Drosera spp.) édes illatú folyadék-
cseppekkel csalják magukhoz a ro-
varokat, melyek aztán beleragadnak 
a csapda anyagába – így a növénynek 
már nincs más dolga, mint elemész-
teni testüket. A vénuszlégycsapónak 
nevezett közismert húsevő növény 
(Dionaea muscipula) csapdaszerű-
en összezáródó levélmódosulataival 
ejti el zsákmányát. Ennél a fajnál 
egyébként már megfigyelték, hogy 
aprócska békákat szintén képes zsák-
mányolni.

szabó MáRton
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Csapdába esett szalamandra a kanadai lápon, 
a bíbor szaracénia tömlőjében 

(KÉP: MOLDOWAN ÉS MTSAI., 2019)

Bíbor szaracénia (KÉP: AARON CARSLON)



Feltételezéseink szerint mini-
mum 700 000 mikroszkópikus 
méretű, néhány mikrométeres 

mérettartományba eső, úgynevezett 
mikroalgafaj létezik a világban, me-
lyek közül csak pár tízezret isme-
rünk és írtunk le eddig. Az egyes fa-
jok környezeti mintákból történő 
DNS-alapú azonosítása mellett sok-
szor kihívást jelent a tiszta tenyésze-
tek létrehozása és fenntartása ezen 
ismeretlen fajokból. Ugyanakkor a 
mikroalgák hatóanyagai (hosszú 
szénláncú, többszörösen telítetlen 
zsírsavjai, karotinoidjai, lipidjei és 
egyéb vegyületei) a gyógyszeripar, 
élelmiszeripar és az állati takarmá-
nyozás szempontjából, vagy akár a 
biodízel vagy biohidrogén-előállítás 
kapcsán is jelentős gazdasági poten-
ciállal bírnak, ezért fontos az új fa-
jok felfedezése és anyagcseréjük 
pontosabb megismerése is.

Számos hazai és külföldi kutató-
csoport dolgozik a tengerek, illet-
ve különféle extrém élőhelyek rej-
tett mikrobiális diverzitásának fel-
tárásán. Somogyi Boglárkával, az 

EXTRÉM ÉLŐHELYEK KÜLÖNLEGES ÉLŐLÉNYEI

KÉK FÉNYRE 
OPTIMALIZÁLVA

MTA Ökológiai Kutatóintézet Ba-
latoni Limnológiai Intézetének 
munkatársával és Felföldi Tamás-
sal, az ELTE Mikrobiológiai Tan-
székének adjunktusával alföldi szi-
kes tavakban élő, a mikroalgáknál 
is kisebb méretű sejtekkel rendelke-
ző, úgynevezett pikoalgafajt fedez-
tünk fel és írtunk le Chloroparva 
pannonica néven. A sekély, magas 
sótartalmú és különleges fényviszo-
nyú tavakban nyáron a pikométeres 
mérettartományú prokarióta szer-
vezetek (cianobaktériumok), télen 
pedig hasonlóan parányi méretű 
eukarióta zöldalgák dominálnak.

Még a hazai szikes tavaknál is kü-
lönlegesebb élőhelyek az Antarktisz 
száraz völgyeiben (például a 
McMurdo Dry Valley-ben), állan-
dóan vastag hó- és jégréteg alatt el-
helyezkedő sós tavak. Ezek egyikét 
a britek 1901-1904 közötti antarkti-
szi expedíciója során fedezték fel, 
majd a Robert Falcon Scott vezette, 
tragikus végződésű déli-sarki expe-
díció nevezte el egy londoni geoló-
gus professzor, Thomas George 
Bonney után. A 7 kilométer hosszú, 
és 900 m széles Bonney-tó 40 méter 
mély, felszínét pedig 4 méteres jég-
páncél borítja. A NASA anyagi tá-
mogatásával 2007 óta szisztemati-
kusan vizsgálják a tó élővilágát egy 
ENDURANCE nevű önműködő 
víz alatti robottal. A vizsgálatok ta-
nulságai alapján fejlesztik tovább a 
berendezést, amellyel a jövőben a 
Jupiter Europa nevű holdjának óce-
ánját lehetne vizsgálni. A völgyben 
uralkodó száraz, rendkívül hideg és 
szeles időjárás pedig a Mars éghajla-
tához hasonlít. Mindezek miatt a 
területen számos kutatás zajlik.

A kanadai Western Ontario-i Egye-
tem kutatócsoportja Norman Hüner 
vezetésével egy nagyon különleges 
anyagcseréjű zöldalgát írt le még a 
kilencvenes évek végén a Bonney-
tóban. Ez a faj a növényi 
biotechnológusok egyik kedvenc 
modellélőlényének, a Chlamydomonas 
reinhardtii nevű egysejtű, kétostoros 
algának a közeli rokona, amely 
azonban az evolúció során sikeresen 
alkalmazkodott a rendkívüli időjá-
rási körülményekhez. Az alga, mely 
a Chlamydomonas raudensis UWO 
241 nevet viseli, a Bonney-tó felszí-
nétől számított 10-17 méternyi mély-
ségben él. Élőhelyén nem éppen ked-
vezőek az életfeltételek: az évi átlag-
hőmérséklet 5 °C, a sókoncentráció 
magas (0,7 mólos, ami töményebb, 
mint a tengervíz sókoncentrációja), 
kevés a foszfor, télen 24 órán át sö-
tétség van, az egyéb időszakokban is 
elég alacsony a természetes megvilá-
gítás intenzitása, és a hórétegen át-
szűrődő, derengő fény spektrális ösz-
szetétele is speciális.

Amikor az élővilág sokféleségét próbáljuk feltérképezni, vagy az aktuális kihalási hullám miatt a 
biodiverzitás csökkenéséről beszélünk, hajlamosak vagyunk csak a többsejtű élőlényekre, leginkább 
a gerinces szervezetekre gondolni. Ez nem véletlen, mivel máig sötétben tapogatózunk a többi élő-

lény, elsősorban a prokarióta és egysejtű eukarióta élőlények diverzitása kapcsán.

Egy rokon faj, a Chlamydomonas reinhardtii 
zöldalga sejtjének transzmissziós elektron-
mikroszkópos képe (A SZERZŐ FELVÉTELE)

A főszereplő: az antarktiszi Chlamydomonas 
raudensis UWO 241 sejtjei, melyek egyesével is 
úszhatnak, illetve többedmagukkal közös nyál-
kaburokban kisebb kolóniákat is létrehozhatnak
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amúgy is nagyon kisméretű gene-
tikai állományából. Úgy tűnik, 
hogy plasztiszának autonómiája erő-
sen csökkent, mitokondriumának 
genetikai állománya azonban igen 
nagyméretű. Valószínűsíthető, hogy 
a hosszú és sötét antarktiszi telek túl-
éléséhez szükség volt ezekre az evo-
lúciós adaptációs mechanizmusok-
ra, és arra is, hogy ilyen időszak-
ban semmilyen fölösleges energia-
pazarlás (például sötétben is zajló 
klorofillszintézis) ne menjen vég-
be, hiszen sötétben fotoszintézis 
sem zajlik. Emellett a Bonney-tó 
vastartalma is alacsony, és a vas az 

algák számára a sós vízből még 
kevésbé vehető fel, márpedig a 
fénytől független klorofillszintézis 
enzimében található vas-kén klasz-
terek felépítéséhez szükség lenne er-
re az elemre. A tóban meglepően 
magas a vízben oldott oxigén kon-
centrációja, ami szintén gátolja a 
fénytől független enzim működését. 
Magasabbrendű növényekben pedig 
az enzim hidegérzékenységét is leír-
ták már. A fentiek fényében további 
vizsgálatokat igényel annak kiderí-
tése, hogy a Bonney-tóban élő többi 
egysejtű zöldalga vagy egyéb algafaj 
is hasonlóan alkalmazkodott-e a 
speciális élőhelyhez.

Felmerülhet a kérdés, hogy miért 
fontos megismernünk az ilyen kü-
lönleges élőhelyeken élő fajok 
anyagcseréjét. Ezek a fajok példát 
mutathatnak arra, hogy milyen élő-
lények és mely tulajdonságaik meg-
változásával képesek túlélni az ilyen 
extrém környezeti tényezőket. Azt 
sem tudhatjuk, hogy ezek a fajok 
nem hoztak-e létre olyan különle-
ges enzimeket, melyek az élet vala-
milyen másik területén a jövőben az 
emberiség hasznára lehetnek. Jó 
példa erre, hogy a molekuláris bio-
lógiai vizsgálatok számára áttörést 
jelentő polimeráz-láncreakcióhoz is 
szükség volt egy magas hőmérsék-
leten is működőképes DNS-
polimeráz enzimre, amit a Yellow-
stone Nemzeti Park egyik gejzírjé-
ből izolált hőkedvelő (azaz termofil) 
baktériumban, a Thermus aquaticus-
ban találtak meg.

SolymoSi Katalin

Az evolúció során ez az algafaj tel-
jes anyagcseréjével alkalmazkodott a 
hideghez, olyannyira, hogy 18 °C 
fölött nem is lehet fenntartani a te-
nyészeteit, ugyanis nem maradnak 
életben és nem szaporodnak a sejtjei. 
Életmódja miatt ezért obligát és ext-
rém pszichrofilnek (hidegkedvelő-
nek) nevezik, és ez anyagcseréjében 
is erőteljesen érzékelhető. Fotoszin-
tézise 8 °C-on működik a legjob-
ban, és fotoszintetikus apparátusa is 
számos ponton eltér a szárazföldi nö-
vényekéitől, illetve akár a kevéssé hi-
deg élőhelyen élő alga rokonokéitól 
is, többek között abban is, hogy a 
kék fényre van optimalizálva. Rá-
adásul ez az algafaj olyan mértékben 
alkalmazkodott élőhelyének speciá-
lis fényviszonyaihoz, hogy vörös 
fény jelenlétében már egyáltalán 
nem is képes növekedni.

A kanadai kutatócsoport nemrég 
a faj klorofillszintézisében is leírt 
egy különlegességet: ez az alga el-
vesztette a rokon zöldalgafajok azon 
képességét, hogy sötétben is elő tud-
jon állítani klorofillt, helyette erre 
csak fény jelenlétében képes. Nem vi-
lágos egyelőre, hogy a klorofill bio-
szintézisének utolsó előtti reakcióját 
katalizáló NADPH:protoklorofillid 
oxidoreduktáz enzim fénytől füg-
getlen formájának génjei miért 
tűntek el az alga kloroplasztiszának 

Az ENDURANCE nevű víz alatti robot

 A Bonney-tó műholdképe 
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Széles körben elterjedt né-
zet, hogy Kőrösi Csoma 
Sándor felvette a buddhista 

vallást. Antal Károly, Csorba Géza és 
Domonkos Béla szobrai erősítik ezt a 
feltételezést. Ezt a vélekedést látszik 
alátámasztani dardzsilingi síremlék-
oszlopa. Kétségtelen tény, hogy a 
buddhizmus tanításait, erkölcseit, fe-
lekezeteit, a Kah-gyur és a Stan-
gyur ismertetését, Buddha életére és 
halálára vonatkozó tibeti nyelvű köz-
lemények angol nyelvű fordítását ne-
ki köszönhetjük, de ez még nem bi-
zonyíték arra, hogy áttért volna a 
buddhizmusra. Tény, hogy számos 
buddhista országban a buddhisták 
szentjeként, bodhiszattvaként tiszte-
lik, de ez sem jelenti azt, hogy meg-
tagadta volna a protestáns vallást. 
Hosszú esztendőket töltött tibeti kolos-
torokban – Zanglában, Phouktálban, 
Kanamban –, de ehhez nem kellett 
buddhistának lennie. A keresztény-
séghez való ragaszkodásának bizo-
nyítéka, hogy végrendeletében pén-
zének egy részét hajdani erdélyi isko-
lájára, a református nagyenyedi 
Bethlen Kollégiumra hagyta.

Csoma kereszténységének bizonyí-
téka, hogy Campbell keresztény szer-
tartás szerint tartotta meg a búcsúz-
tatást, s keresztény temetőben helyez-
ték örök nyugalomra. A buddhisták 
között elterjedt a hamvasztás, de 
Csoma holttestét nem égették el, pe-
dig Ladaktól és Zanszkártól eltérően 
Dardzsilingben bőségesen volt fa-
anyag.

Az emlékmű 
Duka Tivadar volt Csoma első élet-
rajzírója, aki első magyarként kutatta 
a székely tudós emlékeit és elsőként 

VILÁGHÍRŰ ZARÁNDOKHELY A HIMALÁJA ÖLELÉSÉBEN 

KŐRÖSI CSOMA 
NYUGVÓHELYE

kereste fel a dardzsilingi síremléket 
1856-ban mint a brit hadsereg orvos őr-
nagya. Duka Görgei Artúr tábornok 
segédtisztjeként szolgált, majd az 1848–
49-es szabadságharc leverése után 
Nagy-Britanniába menekült, s Lon-
donban szerzett orvosi diplomát. Az ő 
tudósításai az elsők az emlékhelyről.

Az emlékmű felállítását Archibald 
Campbell orvos, dardzsilingi főmeg-
bízott kezdeményezte. Csoma halálát 
követően 1842. április 16-án levelet 
intézett a Bengáli Ázsiai Társaság tit-
kárához, Henry W. Torrenshez, hogy 
megörökítsék a jeles tudós emlékét: 
„Remélem, hogy a társaság emlék-
művet fog emelni fölötte.”

Kiemelkedő jelentőségűnek bizo-
nyult, hogy Csoma végnapjait Ar-
chibald Campbell nagyon részlete-
sen örökítette meg. A társaság törté-
netében egyedülálló, hogy egy tudós 

haláláról ilyen, mindenre kiterjedő 
leírást adjanak közre. Campbell 
megrendítő beszámolóját a Bengáli 
Ázsiai Társaság május 6-i ülésén is-
mertették. A Csoma végnapjairól 
tudósító jelentés a közgyűlés minden 
résztvevőjét nagyon megrendítette.

A tudósok úgy döntöttek, hogy „a 
társaság bocsásson egyezer új rúpiát 
dr. Campbell rendelkezésére emlék-
mű emelésére egy sírkő hozzátételé-
vel az elhunyt emlékezetéhez méltó 
felirattal.”

Campbell először egy kőoszlopot 
emelt, melyen csak Csoma nevét, élet-
korát és halálának dátumát tüntették 
fel. Az emléktábla szövegét 1845 feb-
ruárjában fogalmazták meg véglege-
sen. Sajnos Csoma életkorát tévesen, 
44 évesnek véste a márványlapra 
John Pyefinch Weaver szobrászmű-
vész. A téves felirat nyomán széles kör-
ben elterjedt a hamis életkor. A nyolc-
szögű, 210 centiméter magas végleges 
emlékművet Csoma halálának harma-
dik évfordulóján, 1845-ben avatták fel. 
A nyolcszög keresztmetszetű oszlop 
Buddha nyolcküllős tankerekét sugallja, 
s utal arra, hogy Csoma milyen elévül-
hetetlen érdemeket szerzett a buddhiz-
mus tanításainak megismertetése terén. 

Furcsa volt, hogy a református 
Kőrösi Csoma a brit keresztény te-
metőben egy ilyen síremléket ka-
pott, melyből többen azt a téves kö-
vetkeztetés vonták le, hogy ő maga 
is buddhista lett. Ez a vélekedés nem 
igaz, mert Kőrösi Csoma Sándor so-
ha nem tagadta meg a hitét, s élete 
végéig protestáns maradt.

A síremlék felállításában fontos sze-
repe volt George W. Ailmer Lloyd 
(1790–1865) ezredesnek, aki szemé-
lyesen ismerte Csomát, támogatta 

A Kárpát-medencén kívül az indiai Dardzsilingben található a magyarság legismertebb zarándokhelye: 
Kőrösi Csoma Sándor sírja. A festői, hó borította Kancsendzonga vonulatai tövében található temetőt 
és sírt a világ magyarsága kultikus szent helyként tiszteli, ennek ellenére sok még a tisztázandó 

kérdés, és több téves információ is él a köztudatban az emlékhellyel kapcsolatban.

2.
rész

Kőrösi Csoma Sándor szobra
(KÉSZÍTŐ: CSORBA GÉZA)
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Duka Tivadar orvos kol légája, 
dr. Collins viselte gondját a sírem-
léknek, míg 1871–74 között a dar-
dzsilingi katonai szanatórium főor-
vosaként tevékenykedett.

Ki nyugszik a síremlék alatt?
Lóczy Lajos 1878-ban látogatott el 
Dardzsilingbe, amikor a síremlék 
oszlop még az eredeti helyszínen 
volt. Ekkor értesült Lóczy arról a 
borzongató feltételezésről, mely ma 
sem hagyható figyelmen kívül. 

„A síremlék jó karban van, mivel a 
társaság, melynek Csoma 1832-36 közt 
titkára vala, évenkint kijavíttatja; ki 
tudja, vajjon csontjai nem vándoroltak-e 
már Lasszába, mivel a tibeti vándorlá-
máknak az a rossz szokásuk van, hogy 
a sírokat az emberi lábszárcsontok vé-
gett feldúlják és tilinkót készítenek belő-
lük; a dardzsilingi régi temetőt is több-
ször látogatták meg ilyen halottrablók, 
míg a kormány egy állandó őrt nem al-
kalmazott az elhagyott sírkertbe.” 

Lóczy leírásához megjegyzendő, 
hogy az emberi csontokból készült 
hangszerek és ivóedények a mai napig 
megtalálhatók Ladak, Lhasza és Dar-
dzsiling bazáraiban. Az emberi láb-
szárcsontból készült, réz vagy ezüstve-
retekkel díszített trombita, a kanling 
és az emberi koponyából kialakított 
dob, a damaru a mai napig megtalál-
ható számos kolostor hangszerei kö-
zött, de a piacokon is árusítják ezeket a 
furcsa relikviákat. Az emberi csont 
szállítása nemzetközi forgalomban ti-
los, illetve hatósági engedélyekhez kö-
tött, ennek ellenére az európai régiség-
boltokba is eljutottak ilyen tárgyak. 

Egy évvel később a Kaukázus-ku-
tató geográfus Déchy Mór (1851–
1912) zarándokolt el a Csoma-sír-
hoz, s ő készítette el az első képet, 

mely ihletet adott a későbbi rajzolók 
és festőművészek számára. Így ír 
1879-es látogatásáról:

„...elmentem e sírhoz, mindnyájunk nevé-
ben egy virágkoszorút tettem az emlékkőre s 
egyszer s mint le is photographiroztam 
azt... A legmélyebben meg valék indulva; 
Dardsilingbe érkeztekor Kőrösinek is 
épen az a czél lebegett szemei előtt, mint 
nekem, […] a Körösi név Indiában nagy 
tiszteletben áll...”

A tenger szintje fölött 2100 méter 
magasban található temetőt 1881-ben 
súlyos természeti katasztrófa érte. Az 
évenkénti 2800-3000 milliméter csa-
padékmennyiség jelentős részének hir-
telen lezúdulása miatt hegyomlás kö-
vetkezett be. A több száz tonnányi 
anyagmennyiséget megmozgató föld-
csuszamlás a meredek leejtésű hegyol-
dal számos sírját több méternyi távol-
ságba elsodorta. Így Csoma földi ma-
radványai – ha ekkor még az eredeti 
helyükön voltak – már nincsenek ott, 
ahova azokat 1842-ben eltemették. A 
síremléket később helyreállították, de 
ez az emlékoszlop nem azon a helyen 
van, ahol a csontok valószínűsíthetőek.

A tragikus hegyomlásnak volt egy 
pozitív következménye. Bengália 
kormányzója a sír fenntartását álla-
mi feladatnak nyilvánította, s pénz-
ügyi, emberi erőforrásokat rendelt a 
feladathoz. A sír gondozásában az 
India Régészeti Szolgálata is részt 
vállalt Stein Aurél (1862–1943) kez-
deményezésére. Ez az intézkedés In-
dia függetlenné válásakor, 1947-ben 
rövid időre megkérdőjeleződött, de 
a szolgálat kalkuttai igazgatóságá-
nak vezetői időben felismerték fele-
lősségüket a sír megőrzését illetően.

Duka Tivadar 1883. február 10-
én kereste fel ismét a síremléket, s 
azt felújított állapotban találta. 

törekvéseit, s tudta, hogy a buddhiz-
mus tanulmányozásában kiemelke-
dő eredményeket ért el. Lloydot te-
kintik Dardzsiling megalapítójának, 
mert a területet ő szerezte meg 
Szikkim uralkodójától a Kelet-Indi-
ai Társaság részére. A sors groteszk 
fintora, hogy 23 évvel később a tá-
bornoki rendfokozatot elért Lloyd 
földi maradványait is a ma régi ke-
resztény temető néven ismert Le-
bong Road mentén helyezték örök 
nyugalomra. 

A két jelentős személyiség síremléke 
hozzájárult ahhoz, hogy India Régé-
szeti Szolgálata a temetőt felvette a 
nemzeti jelentőségű helyek listájára. 
Fenntartásához komoly pénzügyi for-
rásokat biztosít a Dél-Ázsiai Brit Te-
metők Szövetsége (British Association 
of Cemeteries in South Asia). 

Tagri Gompa lámái társaságában a szerző (Padam, 1980) A Himalája Nun Kun hegycsoportja Nyugat-Tibetben

Jakabos Ödön Kőrösi Csoma Sándor sírjánál
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elmondottakat azért nem örökítette 
meg, nehogy értelmetlennek tűnjön 
fáradtságos, magánerőből megvaló-
sított indiai utazása. 

E sorok szerzőjének 1976 augusztusá-
ban kézdivásárhelyi otthonában mond-
ta el – de soha nem írta le –, hogy egy 
Szonodában élő magyar szaléziánus 
szerzetestől, Varga Bertalantól azt hal-
lotta, hogy Csoma csontjait a hegyom-
lás után – más csontokkal együtt – kó-
borló kufárok eltulajdonították, porrá 
őrölték, és varázserejű, gyógyító csoda-
szerként árusították Gangtok piacán. E 
cselekedet az akkori törvények szerint 
nem számított büntetendőnek, de mi-
vel haszonról volt szó, igyekeztek titok-
ban tartani a varázsszerek származási 
helyét. E rémhistória forrását Varga 
Bertalan konkrétan nem jelölte meg, de 
mivel évtizedeken át Dardzsilingben 
élt, valószínűleg a helybéliektől hallhat-
ta ezt a borzongató történetet.

Kőrösi Csoma Sándor földi maradvá-
nyainak hazahozatala, újratemetése 
több ízben felmerült. A kérdés felveté-
sének megalapozottságáról, valódi cél-
járól és jó szándékáról nehéz állást fog-
lalni, de tény, hogy Csoma – Zrínyi 
Ilonától, Thököly Imrétől, II. Rákóczi 
Ferenctől, Kossuth Lajostól, Horthy 
Miklóstól, Nyírő Józseftől eltérően – 
nem politikai okokból hagyta el hazá-
ját. Nem emigrációban élt, s nem volt 
üldözött. Önként, saját elhatározásából, 
az őshaza felkutatása, a magyarok 
Ázsia szívében, Dzsungáriában feltéte-
lezett rokonainak megtalálása érdeké-
ben fogott vándorbotot. Politikai céljai 
nem voltak, utazását hazafias érzések és 
tudományos szempontok motiválták.

Példaszerűen gondozott és törvé-
nyek által nemzetközi egyezmé-
nyekben is garantáltan védett sírjá-
nak megbolygatása súlyos károkat 
okozhatna az indiai–magyar kap-
csolatokban, s nagy valószínűséggel 
nem vezetne eredményre. A földi 
maradványok megtalálására és meg-
bízható, törvényszéki-igazságügyi 
orvos szakértői azonosítására nincs 
reális esély. Ezért az ez irányú törek-
véseket nem szabad megalapozott-
nak és indokoltnak tekinteni.

Csoma szellemisége az utókor 
mérlegén

2012-ben Kubinyi Anna (1949–2015) 
textilművész kezdeményezésére Cso-
ma halálának 170. évfordulóján vissza-

Megjegyezte, hogy a síremléket 
téglából építhették és vakolattal 
burkolták be. 

A következő évtizedekben magya-
rok ezrei keresték fel a síremléket, s 
emléktáblák tucatjait helyezték el a lel-
kes hódolók. Nemegyszer Kőrösi Cso-
ma ürügyén a saját emléküket és di-
csőségüket próbálták megörökíteni. 

A diaszpórában Kőrösi Csoma Sán-
dor neve mitologikus tiszteletet vált ki 
mind a mai napig Észak-Amerikától 
Dél-Afrikáig, Nyugat-Európától 
Ausztráliáig. Iskolák, cserkészcsapa-
tok, egyesületek tucatjai viselik a nevét.

A Magyar Tudományos Akadémia 
is hozzájárult a síremlék fenntartásá-
hoz. Az 1962-ben megkötött Indiai–
Magyar Államközi Kulturális 
Egyezményben, Bethlenfalvy Géza 
indológus szorgalmazására, 1975 óta 
szerepel a sír védelme.

1976. december 12-én Losonczi Pál, a 
Magyar Népköztársaság Elnöki Taná-
csának elnöke látogatott el a sírhoz, és 
kétnyelvű emléktáblát helyezett el. (Ez 
a tény az indiaiak szemében megnö-
velte a hely jelentőségét.) A magyar ál-
lamfőt helikopter szállította Dardzsi-
ling főterére, ahonnan autós konvoj 
vitte a népes delegációt a sírhoz. A Lo-
sonczi Pál által elhelyezett tábla szeren-
csétlenül megfogalmazott sorai alap-
ján néhány indiai újságíró később arra 
következtetett, hogy a magyar állam-
fő nyugszik az emlékmű alatt.

Egy mítosz, mely nem 
ellenőrizhető

Jakabos Ödön (1940–1979), a neves 
székely zarándokutazó indiai útinap-
lójában nagyon részletesen írta le a 
sírhelyet. Utazásának ösztönzőjét 
szinte szentként tisztelte, s a szóban 

állították a síremléket az eredeti álla-
potába. Az elkallódott díszurna is visz-
szakerült a síremlékre. Kubinyi Anna 
alkotásaiból a kalkuttai Victoria 
Memorial Hallban emlékezetes kiállí-
tás valósult meg. A Bengáli Ázsiai Tár-
saság kalkuttai székházában – a ma-
gyar állam anyagi és szellemi támoga-
tásával – reprezentatív kiállítás idézi fel 
Csoma életművét egykori szobájában.

Manapság sem csökkent az érdeklő-
dés Kőrösi Csoma Sándor személye, 
utazása és munkássága iránt. Könyvek 
tucatjai jelentek meg róla angolul, 
franciául, hindiül és bengáli nyelven. 
Nem vitatható, hogy a magyar műve-
lődéstörténetnek olyan karizmatikus 
személyisége, akit koroktól és rendsze-
rektől függetlenül világszerte megbe-
csülnek. Szerteágazó tudományos 
munkássága, magányos vándorlásai 
országokat, népeket, kultúrákat, val-
lásokat kötnek össze. Akad, aki a mul-
tikulturalizmus úttörőjét látja benne, 
van, aki a hazafit tiszteli személyében. 

Őshazakutatási tervei a mai napig 
gondolatébresztőek. Kimagasló tel-
jesítményei és rokonszenves emberi 
magatartása olyan összekötő hidat 
képeznek Kelet és Nyugat között, 
mely a jelen és a jövő nemzedékei 
számára is az együttműködés szelle-
miségét sugározzák. 

A Csoma-kultusz legfontosabb 
szimbolikus szentélye a dardzsilingi 
régi angol keresztény temetőben ta-
lálható legendás síremlék, mely írók, 
költők, festő- és szobrászművészek 
ihlető forrásává vált, és az egész vilá-
gon érdeklődést és tiszteletet ébreszt.

KubasseK János

Kőrösi Csoma Sándor sírja Dardzsilingben

Kőrösi Csoma Sándor szobra az érdi múzeum-
kertben; Antal Károly alkotása
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A kihalás tényének első felismerése mellett aztán 
megkezdődött az oknyomozás is, Cuvier 
ugyanis a katasztrofizmus úttörő képviselője-

ként arra is rámutatott, hogy a fajok kihalása egy-egy 
rendkívüli természeti katasztrófa következtében egy 
időben, tömegesen történhetett meg. Ezzel szemben 
Charles Lyell és követői a XIX. századi geológiában en-
nek épp az ellenkezőjét vallották, az uniformitarianizmus 
vagy aktualizmus elve szerint ugyanis a mindennapok-
ban megfigyelhető természetes folyamatok megér-
tésén túl nincs másra szükség a földtani rekord értel-
mezéséhez.

Ezt követően a két oldal képviselői sokszor és sokfé-
leképpen feszültek egymásnak, a kihaláskutatás igazi 
felvirágzása ugyanakkor csak az 1980-as évektől in-
dult meg, miután Luis W. Alvarez kollégáival olyan 
mértékű irídiumdúsulást talált az olaszországi Gubbio 
városka határában fekvő kréta–paleogén határréte-
gekben, amit leginkább egy 5-10 km átmérőjű kis-
bolygó 65 millió éve bekövetkezett becsapódásával tud-
tak magyarázni. A rangos Science folyóiratban megjelent 

publikáció igen nagy vihart ka-
vart a tudományos közösség-
ben, amit jól mutat az is, hogy 
szakmai berkekben közel öt-
ezerszer hivatkoztak rá. 

A téma iránti tudományos ér-
deklődés azóta sem lankadt, 
így csak a tavalyi évben közel 
14 000 kihalásokkal kapcsola-
tos szakmai publikáció jelent 
meg szerte a világban. Az így 
összegyűlt tudásunk szerint 
planétánk élővilágát az elmúlt 
félmilliárd évben öt nagy kiha-
lási hullám sújtotta, mely ese-
mények új pályára helyezték az 
evolúció menetét is. A 443 mil-
lió évvel ezelőtti ordovícium 

AZ ELSŐ ÖT
Hatalmas csontok álltak ki az iszapból az Ohio-folyó völgyében, mikor a francia báró négyszáz katonájával 
1793-ban arra járt. Gyűjtöttek is belőle egy méteres combcsontot, egy agyart és számos fogat is, melyeknek 
arasznyi gyökerei voltak, és mindegyik több kilót nyomott. A különleges csontleletek nem sokkal ezután 
már XV. Lajos múzeumának gyűjteményét gazdagították, a gigantikus lény mivoltát és akkori élőhelyét ille-
tően azonban egyik természettudós sem tudott kielégítő tájékoztatást adni. A tudományos áttörésre aztán 
egészen 1799-ig kellett várni, amikor George Cuvier francia anatómus és biológus elsőként fogalmazta meg, 

hogy az ohiói leletek egy már kihalt faj, az amerikai masztodon maradványainak tekinthetők. 

végi, a 376 millió évvel ezelőtti késő-devoni, a 251 mil-
lió évvel ezelőtti perm végi, a 200 millió évvel ezelőtti 
triász végi és a 65 millió évvel ezelőtt bekövetkezett kré-
ta végi kihalási hullám okairól és lefolyásáról ugyan már 
számos részlet ismert, de a földtörténeti kirakós még ko-
rántsem teljes. Azt azonban egyre több kutatás erősíti 
meg, hogy a napjainkban tapasztalható globál is 
környezetátalakítás olyan mértékű fajpusztulást idézett 
és idéz elő, amelyet kénytelenek vagyunk a földi élővi-
lágot sújtó hatodik kihalási hullámként értelmezni. 
Hogy a ma élő ember „csak” tanúja és előidézője, vagy 
elszenvedője is e folyamatnak, az még nem nyilvánvaló, 
a múltbéli és jelenlegi krízisek megértése és párhuzamba 
állítása azonban iránytűt adhat számunkra a jövőhöz.

Farkas alexandra

George Cuvier, a kihalástan 
úttörője

A masztodonok koponyája a mamuténál nagyobb és laposabb volt, 
agyaruk a 3 métert is meghaladta
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Hogy miért éppen a „szaba-
don” felhasználható terüle-
tekkel és különféle termé-

szeti erőforrásokkal bőven megál-
dott Ausztráliában került sor erre, 
annak magyarázatához érdemes dió-
héjban megismerkednünk a konti-
nens éghajlatával és az Ausztrál-Alpok 
tágabb régiójának földrajzával. Az 
ország csapadékeloszlási viszonyai 
meglehetősen sajátosak, a kontinens 
belseje óriási területen száraz, félsz-
áraz, kiadósabb mennyiségű csapa-
dékhoz csak az északi, valamint a 
keleti, délkeleti része jut. Ez azzal 
magyarázható, hogy a földi légkör-
zés által kialakított Baktérítő környé-
ki magasnyomású övezet az ausztrál 
földrész középső és nyugati részén 
erősen korlátozza a magasabb és az 
alacsonyabb szélességekről jövő, po-
tenciálisan csapadékot hozó légtö-
megek betörését.

Öntözővíz a túloldalról
A magas légnyomású övezet elhe-
lyezkedése évszakos változást mutat: 
a déli félteke nyarán az ottani terüle-
tek nagyobb arányú felmelegedése 
miatt délebbre vándorol, utat adva 
északon a passzátszelek által hozott 
nedvesebb légtömegeknek, ezért hul-
lik ekkor Észak-Ausztráliában vi-
szonylag nagyobb mennyiségű csapa-
dék, míg délen különösebb csapadék 
nélküli kánikula uralkodik. A magas 
légnyomású zóna ekkor blokkolja az 
egyébként délen és főként délkeleten 
csapadékot hozó nyugati szeleket, az 

A NAGY-VÍZVÁLASZTÓ BECSAPÁSA

A MEGFORDÍTOTT 
FOLYÓ

óceán felől elvétve érkező légtöme-
gek pedig jellemzően csak a Nagy-
Vízválasztó-hegység lejtőit öntözik. A 
kontinens belsejének extrém száraz-
ságához amúgy nagyban hozzájárul 
Ausztrália tagolatlansága, a komo-
lyabb hegyvonulatok hiánya, vala-
mint a nyugati partok előtti hideg-
áramlás is.

Mindez azzal a nem éppen kedvező 
fejleménnyel jár Délkelet-Ausztráli-
ában, hogy a Murray és a Darling 
vízrendszere mentén – az egyébként 
igen termékeny földterületekkel 
rendelkező – belső térségek csupán a 
téli hónapokban kapnak kiadósabb 
csapadékot, a nyári forróságban 

kiszáradnak, öntözésük pedig a le-
apadó folyókból csak korlátozottan 
lehetséges, ráadásul a Nagy-Artézi-
medence erre a területre már nem ter-
jed ki. Ellenben az Ausztrál-Alpok 
partvidék felé eső oldalán elterülő 
Kelet-Gippsland jobbára rossz minő-
ségű termőterületein jóval kiegyen-
lítettebb a csapadékeloszlás, illetve a 
folyók vízjárása: a tavaszi, kora nyári 
hónapokban a 2 228 méteres Mount 
Kosciuszko környéki kiterjedt hóme-
zők olvadása kiadós áradásokkal 
táplálja az óceán felé tartó folyókat, 
miközben ez a terület még a nyári 
hónapokban is viszonylag bőséges 
csapadékot kap. 

Meglehetősen sokhelyütt olvashatunk a szovjetek XX. század közepi, folyamokat, folyókat „megfor-
dító” vagy „elterelő” terveiről, általában a szovjet/orosz mérnökök, tudósok ötletelését vagy az 
embernek a természet átalakításába vetett túlzott bizalmát elítélő kommentárokkal. Ugyanakkor  a 
legtöbb ilyen írás hajlamos elhanyagolni azt a tényt, hogy hasonló elképzelések bizony „Nyugaton” is 
léteztek, sőt, közülük többet is viszonylag nagy léptékben sikerült megvalósítani. Ezek közül talán a 
legkomplexebb, legnagyobb szabású az ausztrál Snowy-terv volt, mely az Ausztrál-Alpok több folyó-

jának a vízválasztó túlsó oldalára terelését tartalmazta.

Az éves átlagos csapadékmennyiség Ausztráliában (FORRÁS: HTTP://WWW.BOM.GOV.AU)
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valamint az építőket kiszolgáló léte-
sítmények mellett. A projektet össze-
foglaló néven Snowy-tervként vagy 
Snowy Mountains Rendszerként em-
legették, mivel Ausztrália legmaga-
sabban eredő folyója, a Snowy meg-
fordítása állt a középpontban. Ám a 
terv ennél jóval komplexebb volt: a 
Snowy Mountains télen kiadós 
hómennyiséget elraktározó legma-
gasabb lejtőin eredő forráságakat a 
víztározók létesítésére a lehető leg-
magasabban alkalmas helyen rekesz-
tették el, a víztározókból pedig a 
kontinens belseje felé lejtő alaguta-
kon és vízvezetékeken vezették el a 
vizet a Murray-Darling hektikusabb 
vízjárású mellékfolyóiba. Ennek 

során nem kizárólag a Snowyt és 
mellékfolyóit csapolták meg (bár a 
terv legnagyobb hatással kétségtele-
nül a Snowyra volt), hanem a Mur-
ray mellékfolyója, a Murrumbidgee 
felső szakaszát is, hiszen az alapvető 
cél az olvadékvizek és a hegység csa-
padékosabb részein összegyűlő víz-
mennyiség elraktározása, valamint a 
viszonylag egyenletes energiaterme-
lés és öntözés számára való biztosítása 
volt. A rendszer nagyon leegyszerű-
sítve úgy néz ki, hogy a 
Murrumbidgee magasan található 
felső szakaszán létesített tározóból ki-
induló (a vízválasztó alatti) alagút a 
Snowy és felső mellékfolyóinak vizét 
begyűjtő tározóba vezet. Innen pedig 

Emiatt viszonylag kézenfekvő gon-
dolat volt, hogy az Ausztrália legma-
gasabb területén eredő, mezőgazda-
sági szempontból kevéssé hasznosított 
folyók vizét valahogy át kellene ve-
zetni a hegyvonulat túloldalára, illet-
ve a hóolvadás kiadós áradásait is meg 
kellene fogni valami módon, hogy a 
tenyészidőszakban épp kiszáradó, az 
ausztrál mezőgazdasági termelés ge-
rincét adó Murray–Darling-medence 
öntözésére használják. Nem megle-
pő, hogy az ötlet az öntözésben leg-
inkább érdekelt Új-Dél-Wales kor-
mányzatától jött, és az se meglepő, 
hogy 1945–46-ban merült fel. Jól is-
mert, hogy Ausztrália az 1930-as 
évek gazdasági nehézségeit követő-
en gazdaságilag megizmosodva jött 
ki a második világháborúból, a mér-
nöki tudás is megvolt már a hasonló 
nagyszabású tervekhez, és a „tudo-
mány segítségével az ember uralhat-
ja a természetet” felfogás is épp a 
csúcson volt, miközben a komolyabb 
környezetvédelmi gondolkodás még 
nem igazán volt tetten érhető. 

Alagutak segítségével
Egy bökkenő volt: az „elterelésre” 
kiszemelt folyók vízgyűjtőjének java 
része Victoria állam területére esett. 
A csapadékkal és kiegyenlítettebb 
vízjárású hegyvidéki folyókkal job-
ban megáldott tagállam kevésbé volt 
érdekelt a nagy öntözési tervekben, 
és azt az álláspontot képviselte, hogy 
ha már odaadja vizei egy részét, ak-
kor mi lenne, ha a kiépítendő rend-
szer az energiatermelést is szolgálná, 
amelynek hasznából térségük is ré-
szesülhetne. Bonyolította a helyze-
tet, hogy minderre az Ausztrál Szö-
vetségi Terület (azaz Canberra kör-
nyéke) közvetlen közelében került 
volna sor, ami a szövetségi kormányt 
is érdekeltté tette az álláspontok kö-
zelítésében, különösen, hogy egy jól 
sikerült közös projekttel az akkori-
ban még meglehetősen gyenge ha-
táskörű szövetségi kormányzat is 
erősíthette pozícióit.

A tárgyalóasztalhoz ültetett felek 
1948-ra egy, az eredeti elképzelésnél 
jóval nagyszabásúbb tervet dolgoz-
tak ki, mely 16 nagyobb gát, 7 víz-
erőmű, 145 kilométernyi alagút és 
80 kilométernyi vízvezeték megépí-
tését foglalta magában a felvonulás-
hoz szükséges utak, vasútvonalak, 

A téli csapadék mennyisége Ausztráliában. Jól látható, hogy a délkeleti országrész belső 
 területei a csapadék javát télen kapják. (FORRÁS:HTTP://WWW.BOM.GOV.AU)

A Snowy forrásvidéke a Mount Kosciuszko hómezőivel
(FORRÁS: HTTPS://EN.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/SNOWY_RIVER)
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Mivel a leírt útvonalon  a víztöme-
gek esése mintegy 800 méter, mind az 
alagutakhoz, mind a tározók egy ré-
széhez kapcsolódóan kiváló lehetőség 

két alagútrendszer viszi át a vizet a 
vízválasztó alatt a nyugati oldal fo-
lyóiba, ahol szintén vannak  a hegyi 
forráságak vizét összegyűjtő tározók.

nyílt vízerőművek létesítésére, amit 
az eredeti elképzeléseken túlmutató-
an használtak ki a mérnökök.

Ausztrália mintaprojektje
A rendszer kiépítése hatalmas mun-
ka volt: 1949-től 1974-ig tartott, és 
csodával határos módon a megsza-
bott határidőre, az előre eltervezett 
költségkereten belül sikerült befejez-
ni az amerikai technológiai segítség-
gel és részben világbanki hitellel fo-
lyó építkezést. Az irdatlan létesítmé-
nyen többnyire a második világhá-
ború után frissen érkezett 
bevándorlók tízezrei dolgoztak – az 
építkezés már csak ezért is a modern 
Ausztrália egyik mintaprojektjeként 
vonult be a történelemkönyvekbe.

Az építkezések hazánk egy átlagos 
nagyságú megyéjének megfelelő te-
rületen jártak jelentős természetát-
alakító munkálatokkal, ugyanakkor 
a térség meglehetősen ritkán lakott 
volt: az új víztározók miatt csak két 
kisebb települést kellett arrébb köl-
töztetni. A nagy kiterjedésű vadon-
ban dolgozó munkásoknak számos 
kisebb telepet hoztak létre, melyek 
egy része azóta is lakott – például 
Ausztrália legmagasabban található 
települése, az 1488 méterrel a tenger-
szint felett lévő Cabramurra, mely az 
ausztrál és az alpesi építészet megle-
hetősen bizarr keverékét vonultatja 
fel.  Az építkezésnek néhány nem 
várt hozadéka is lett: a néptelen erdő-
vidéken tevékenykedő munkások 
megtalálták egy, az 1930-as években 
nyomtalanul eltűnt utasszállító repü-
lőgép roncsát, illetve a fokozott mér-
tékű természetátalakításra adott re-
akcióként 1967-ben létrehozták a 
Kosciuszko Nemzeti Parkot. 

A végeredmény egy vízerőművek-
kel és víztározókkal, helyenként táv-
vezetékekkel tarkított,  nagyrészt 
nemzeti parkká nyilvánított,  Sydney 
és Canberra hátországában húzódó, 
télen-nyáron sok turistát vonzó  er-
dőterület lett. A beruházássorozat 
hozadékaként sikerült megoldani az 
Új-Dél-Wales déli részein elterülő 
mezőgazdasági területek kiegyenlí-
tettebb öntözését. Az egyesült álla-
mokbeli Tennessee Valley Authority 
mintájára a műszaki létesítményeket 
tulajdonló két tagállam és a szövetsé-
gi kormány egy üzemeltető szerve-
zetet (Snowy Hydro) hozott létre, 

A Snowy-rendszer víztározói, alagútjai és erőművei (FORRÁS: HTTPS://EN.WIKIPEDIA.ORG)

Cabramurra ausztrál-alpesi házai télen (FORRÁS: HTTPS://EN.WIKIPEDIA.ORG)
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mely bevételeit az összesen 5 195 MW 
(körülbelül két és fél „paksnyi”) be-
épített teljesítményű villamos erő-
műveiből nyeri. A kapacitásból mint-
egy 3 200 MW tartozik a tíz 
vízerőműhöz, az egyébként csúcsidei 
áramtermelésre használt turbináik 
mellett a cég több gáz és dízelüzemű 
erőművel rendelkezik a kiegyenlítet-
tebb villamosenergia-termelés érde-
kében. Erőművei az ausztrál meg-
újuló energiatermelés 67 százalékát 
adják, ami elég tekintélyes mennyi-
ség, és meglehetősen jól mutat a 
Snowy-terv „mérlegében” a környe-
zetvédelemnek az utóbbi évtizedekre 
jellemző előtérbe kerülésével. 

A környezetvédelem fejlődése ma-
gára a Snowy folyó sorsára is rávilá-
gított. A felső szakasz vízhozamá-
nak 99 százalékát ugyanis a rend-
szerbe táplálták, az eredeti mederben 
csak a víz 1 százaléka folytatta útját 
az óceán felé. Mindez a gátak alatti 
szakaszon a meder és környezete ko-
moly degradációjával járt: a folyó-
mederbe mosódó hordalékot nem 
volt mi elszállítsa, a vízmosás nagy 
részén pedig növények kezdtek 
megtelepedni – az egykori tisztavízű 
hegyi folyóból benőtt patakocska 
lett. A legsúlyosabb helyzet az 
amúgy is száraz (és ritkán lakott) 
Monaro-fennsíkon alakult ki, a 
Jindabyne-tározótól a Delegate folyó 
torkolatáig tartó mintegy 80 kilo-
méteres szakaszon. Ezt követően a 
beömlő, viszonylag bővízű mellék-
vizek miatt kevésbé volt drámai a 
folyó degradációja, de azért a Snowy 
alsó, victoriai szakaszán sem nézték 
jó szemmel a vízmennyiség csökke-
nését. A Snowyt érintő negatív vál-
tozásokról részben helyi származású 
szakértők és tudósok bevonásával 
1995-ben készült egy átfogó tanul-
mány, mely szerint ha a folyó által 

szállított eredeti vízmennyiség 28 
százalékát hagynák eredeti medré-
ben lefolyni, nagyrészt helyreállna a 
Snowy medre és a környező öko-
szisztéma eredeti állapota. 

Majd a Snowy 2.0
Egy ilyen tanulmánytól önmagában 
nehéz változást várni, ehhez egy kü-
lönösen szoros tartományi választás-
ra volt szükség. 1999-ben a Snowy  
középső és alsó szakaszát is magában 
foglaló kelet-gippslandi választókör-
zetben nyertes független törvényho-
zási képviselő, Craig Ingram ugyan-
is épp a folyó rehabilitációját tűzte 
zászlajára. Mivel az új victoriai kor-
mány csak a függetlenek támogatá-
sával tudott megalakulni, követelé-
seik meglehetősen nagy súllyal estek 
latba, így viszonylag gyorsan (2000 
decemberére) sikerült összehozni 
egy megállapodást az érdekelt és el-
lenérdekelt felek között. Ennek lé-
nyege, hogy a Snowy 10 éven belül 
„visszakapja” korábbi vízmennyisé-
gének 21 százalékát, és ha az adott 
év csapadékviszonyai lehetővé te-
szik, még további 7 százalékot, míg a 
tavaszi hóolvadáskor egy kisebb ár-
hullámot is elindítanak a folyón, 
elősegítendő a meder tisztulását.

A megállapodás betartása megle-
hetősen nyögvenyelősen ment, eh-
hez egyrészt egy, a korábbinál jóval 
szofisztikáltabb előrejelzési és víz-
gazdálkodási rendszert kellett be-
üzemelni. Az ígért 21 százalékos ér-
téket végül először csak 2017-ben si-
került elérni. Ebben ugyanakkor 
már szerepet játszott az is, hogy a 
klímaváltozás hatásai miatt nem állt 
rendelkezésre a Snowy vízgyűjtőjén 
az „eredeti” vízmennyiség, ami 
hosszabb távon az egész Snowy-
rendszer jövőjét komolyan befolyá-
solhatja.

A kontinens nagyobb része ugyanis 
1970 óta szárazabbá vált: bár az éves 
csapadékmennyiség csökkenése épp az 
Ausztrál-Alpokban viszonylag csekély 
(50 milliméter alatti, és elsősorban a 
téli időszakban érvényesül), a rendszer 
által öntözött területeken már jelentő-
sebb, ami komoly nyomást gyakorol-
hat a „fenntartható” vízgazdálkodás-
ra, illetve a Snowy folyóra vonatkozó 
egyezség betartására. Utóbbi jövője 
már csak azért is kétséges, mert Auszt-
rália növekvő „megújulóerőforrás-
igénye” miatt tervezik a Snowy-
rendszer bővítését, a „Snowy 2.0-át”.

Ez tulajdonképpen a rendszer ener-
giatermelési lehetőségeinek jobb ki-
használását takarja egy új, a Tantangara 
és a Talbingo víztározókat összekötő, 
a korábbiaknál nagyobb esésű (a visz-
szapumpálást is lehetővé tévő) alagút-
rendszerrel és az ehhez kapcsolódó 
erőművekkel. Utóbbiak révén a beépí-
tett energiatermelési kapacitás további 
2 000 MW-tal nőne, ráadásul a víz 
visszapumpálásával (majd a turbinákra 
való visszaeresztésével) épp a szél- és 
naperőművek termelésének évszakos és 
napi ingadozását tudnák ellensúlyozni. 
Ehhez nem kell feltétlenül több víz, 
ugyanakkor a csökkenő vízkészletből 
várhatóan minél többet igyekeznek 
majd felhasználni egy olyan rendszer-
ben, mellyel épp a klímaváltozást kivál-
tó okok ellen kívánnának fellépni.

Jakab LászLó

Az építkezés jelentős része a föld alatt zajlott
(FORRÁS: HTTPS://HU.PINTEREST.COM)

A Snowy 2.0 rendszer koncepciója 
(FORRÁS: HTTPS://WWW.SNOWYHYDRO.COM.AU/OUR-SCHEME/SNOWY20/)
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TÁRGYAK – TÖRTÉNETTEL

Sajnos az említett 707 példányból mára csak 3 maradt meg, legalábbis, ami-
ről biztosan tudjuk, hogy a Széchenyi-féle gyűjteményi anyagból származik. A 
Magyar Természettudományi Múzeum Ásványtani és Kőzettani Tárában 2 da-

rab jadeit ásvány, az Őslénytani és Földtani Tárban 
pedig csak a címben szereplő sztegodonfog maradt 
meg, a többiről nem tudunk semmit – meglehet, 
hogy ezek is az 1956-os tűzvészben vesztek oda. 

Az őslénytári példány valószínűleg a Stegodon 
orientalis őselefánt fajhoz tartozik (bár az eredeti 
határozás szerint feltételesen a Stegodon insignis 
fajba sorolták). Egy jobb alsó utolsó őrlőfog töredé-
ke. A sztegodonok (Stegodontidae család) az ele-
fántok (Elephantidae) testvércsoportja, ami azt je-
lenti, hogy evolúciós értelemben nagyon közeli ro-
konok. Körülbelül 20 millió éve, a miocén kor ele-
jén vált el egymástól a két csoport fejlődési ága. 
A sztegodonok főleg Ázsiában terjedtek el, de elő-
kerültek leletek a közel-keleti régióból és Afrikából 
is, Európából azonban nem ismerjük őket. Az ele-
fántfélékre és a sztegodonokra is jellemző, hogy – 
más ormányosoktól, például a masztodonoktól elté-
rően – kialakultak a sok redőből álló őrlőfogak, ame-

lyek már a fűfélék szétzúzását is tökéletesebbé tették. Ezt segítette elő a fo-
gak redői között lerakódó fogcement is. Az őslénytári példányon nem látható 
cement, aminek két oka lehet: vagy tévedésből eltávolították a cementet a 
fogkoronáról, mert kőzetnek vélték, vagy a fog még nem volt teljesen kifejlőd-
ve, azaz nem bújt ki az állkapocsból. Az utóbbit látszik megerősíteni, 
hogy a redőkön semmilyen koptatás nyoma nem látható, azaz biztosra 
vehetjük, hogy az állat egyáltalán nem rágott még ezzel a foggal.  
Érdekesség, hogy az elefántokhoz hasonlóan a sztegodonoknak is is-
merünk törpe formáit, amelyek a világtengerek vízszintemelkedése követ-
keztében izolálódott szigeteken rekedt populációkból alakultak ki. Az utolsó 
sztegodonok nagy része a mamutokhoz hasonlóan a pleisztocén végén halt 
ki, körülbelül 11 000 éve, de valószínűleg egyes kisebb populációk túlélhették 
a jégkor végi megafauna-kihalást és valamikor a holocén során tűntek el vég-
leg az „élet színpadáról”.

Gasparik Mihály

Gróf Széchenyi Béla a „nemzet nagy reformátorának”, gróf Szé-
chenyi Istvánnak első fiaként született 1837. február 3-án Po-
zsonyban. Örökölte édesapjától a magyar nemzet szolgálatá-

nak lelkületét, részben ennek köszönhető, hogy 1877-ben nagyszabású 
expedíciót vezetett Ázsiába. A másik ok egy személyes tragédia volt: 
1872-ben, két évvel esküvőjük után szeretett felesége meghalt. A nagy 
ázsiai utazás, amelynek terve 1876-ban fogalmazódott meg benne, tu-
lajdonképpen egyfajta gyógyír és figyelemelterelés volt számára – per-
sze ez mit sem von le elhatározásának nagyságából.

Az expedíciónak eredetileg négy tagja volt: Széchenyi Bélán, az expedíció 
vezetőjén kívül Gustav Kreitner osztrák térképész katonatiszt, Lóczy Lajos 
geológus, természettudós és Bálint Gábor nyelvész alkotta a kis csapatot. 
Utóbbi azonban korán kivált a társaságból, és hazautazott Magyarországra.

A nagy utazás 1877. december 4-én kezdődött, és mintegy két és fél 
évig tartott. Széchenyi Béla fő célként Kelet- és Közép-Ázsia földrajzi és 
földtani viszonyainak vizsgálatát és a magyar-
ral rokon belső-ázsiai nyelvek tanulmányozását 
jelölte meg. A terepi munkában a legfontosabb 
szerepet Lóczy Lajos töltötte be, aki abban az 
időben a Magyar Nemzeti Múzeum Ásvány- és 
Őslénytárának segédmuzeológusa volt.

Az expedíció végül – több mint 10 000 kilomé-
ter megtétele után – 19 ládányi (700 kilo-
grammnyi) igen értékes néprajzi, ásvány-kő-
zettani, őslénytani és botanikai gyűjteménnyel, 
valamint földtani és topográfiai térképekkel tért 
haza. A természettudományos anyag földtani 
része az Ásvány- és Őslénytárba került, melyről 
így emlékezik meg a Magyar Nemzeti Múzeum 
„alapításának százados évfordulója alkalmából” 
1902-ben megjelent kiadvány: „Az 1880–1884. 
évi öt éves cyklusban a szaporulat 5576 szám 
volt, melyben benfoglaltatik Fauser Antal 
helybeli gyógyszerésznek Semsey úr által vá-
sárolt híres gyűjteménye és a 707 számból álló collectió, melyet a gróf 
Széchenyi-féle keletázsiai expeditió tagjai, Széchenyi Béla gróf és Lóczy 
Lajos (akkor múz. segédőr) a múzeum számára gyűjtöttek.”

SZTEGODONFOG 
DÉLKELET-ÁZSIÁBÓL

Az őslénytári sztegodonfog eredeti 
leltárcédulája

Sztegodon rekonstrukciója

Sztegodonfog a Széchenyi-expedíció anyagából



Az utóbbi időben számos tudo-
mányos vizsgálat támasztotta 
alá, hogy a természeti kör-

nyezetbe jutott mikroszemcsés mű-
anyag veszélyezteti az ökoszisztémát, 
a halak megbetegedését okozza és az 
emberi egészséget is fenyegeti, mivel 
rákos megbetegedéshez vezethet. 
Mindez a mi felelőségünk. Megoldást 
jelenthetne a műanyagcsomagolású 
termékek háttérbe szorítása, hiszen ha 
nem lenne rá igény, nem épülne rá 
egy egész iparág. 

Jelen kutatásunk során átfogó képet 
kaptunk a háztartási műanyag meny-
nyiségéről és minőségéről egy felmé-
rés segítségével. Vizsgáltuk az élel-
miszerek csomagolóanyagait (példá-
ul vajas doboz, PET-palack); fóliákat, 
zsákokat, szatyrokat, műanyagdobo-
zokat; továbbá a higiéniai termékek 
csomagoló anyagait, amelyeknek 
műanyag tömege jelentős vagy nagy 
mennyiségben használjuk.

A felmérésre azért volt szükség, 
mivel ilyen fajta adatokat a szakiro-
dalomban és a statisztikákban nem, 

vagy csak hiányosan találni, hiszen 
ez egy szubjektív, nehezen mérhető 
mennyiség, amivel legtöbbször a fel-
használó sincs tisztában. A háztartá-
sokban felhasznált műanyag alatt 
azokat a műanyag csomagolóanya-
gokat és termékeket értjük, amelyek 
háztartásban eltöltött ideje maxi-
mum másfél hónap, és ezután hulla-
dékká válnak, tehát a műszaki cik-
kek, textilipari termékek és bútorok 
műanyagtartalmától eltekintettünk.

A kérdőíves felmérés
A polimerek különböző kémiai szer-
kezetük miatt más-más termékek 
gyártására alkalmasak és ezért meg-
különböztetésükre/jelölésükre szá-
mokat használnak. Ezek alapján ka-
tegorizáltuk a háztartásokba beke-
rülő műanyagokat. Alapvetően a hét 
műanyagtípus kerül be egy háztar-
tásba, ezek rövidítése: PET, PS, 
HDPE, LDPE, PP, PA, egyéb. Több-
ségük tömegműanyag vagy műszaki 
műanyag és a felhasználásuktól füg-
gően eltérő vastagságúak.

Kiindulási pontunk a kérdőív készí-
tésénél az volt, hogy megkerestük azo-
kat a termékeket, amelyek szinte min-
den otthonba bekerülnek és kivétel 
nélkül a szemetesben végzik. Alapvető 
probléma, hogy higiéniai okok, a vé-
dőgázok megfelelő mechanizmusa 
vagy gazdasági viszonyok miatt más 
csomagolási lehetőség (pl.: fa, papír, 
üveg) nem tud versenybe szállni a mű-
anyag csomagolóanyaggal. 

Mivel mennyiségi információra volt 
szükségünk, ezért darabszámot kel-
lett a kitöltőnek bejelölnie válaszlehe-
tőségként. Ily módon készült el az 
egy főre jutó fajlagos mennyiségeket 
tartalmazó táblázat, amelyből külön-
böző függvények és értékelési tema-
tika szerint kaptuk meg azt, hogy 
egy fő egy héten hány gramm mű-
anyagot használ fel átlagosan.

A termékek csomagolásának tö-
megére a gyártók általában nem bo-
csátanak rendelkezésre információt, 
ezért sajátos technikával mindent le 
kellett mérnünk, és az így kapott tö-
megeket használtuk fel.

M E N N Y I  M Ű A N YA G O T  V Á S Á R O L U N K  E G Y  H É T E N ?

HULLADÉK 
A HÁZTARTÁSBÓL

A háztartásokban felhasznált műanyag mennyiségének növekedé-
se napjaink egyik súlyos környezeti problémája. A kutatásunk 
során egy felmérés segítségével megvizsgáltuk a háztartásokba 
bekerülő műanyagok mennyiségét, majd kiszámítottuk, hogy a 
műanyagtermékek milyen mértékben képezik a mindennapjaink 
részét. Bebizonyosodott, hogy az egyszer használatos műanyag-

termékek, mint például a szívószál csak a „jéghegy csúcsa”.

A cikk a BME, a Pro Progressio 
Alapítvány és az Élet és Tudomány 

közös cikkpályázatán a hallgatói  
kategóriában 2. díjat nyert.
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nak a háztartások, mint például a 
joghurtos dobozok, a vákuumcso-
magolt termékek, a PET-palackok és 
az édességek csomagolása is. A higi-
éniai termékek csomagolóanyaga az 
összmennyiség 28%-át jelenti, és 
ezekre a termékekre, mint például 
mosószer, tusfürdő, fogkrém, jel-
lemző, hogy nem minden héten ke-
rülnek be a háztartásokba, viszont 
nagy a fajlagos tömegük, emiatt je-
lentős műanyaghulladékot képeznek.

A harmadik csoportunkat a táro-
lásra használt műanyagtermékek al-
kotják, ezek az árucikkek tömegü-
ket tekintve az eddigi termékekhez 
képest elhanyagolhatók, de mivel 
használatuk nagyon gyakori, így ki-
teszik az összmennyiség 12%-át. Egy 
háztartás átlagosan például 10 db mű-
anyagzacskót és 4 db szemeteszsákot 
is felhasználhat egy héten.

Az általunk felmért műanyag cso-
magolóanyag leggyakrabban hasz-
nált fajtája a PET, amely flakonok-
ból (víz, öblítő, mosogatószer) tevő-
dik össze, ezek teszik ki a háztartá-
sokba beérkező műanyag 40%-át.

A PET műanyagfajta háztartások-
ban leggyakrabban előforduló képvi-
selői az italos palackok, ez teszi ki a he-
ti műanyagfelhasználás egynegyedét. 
Az emberek Magyarországon a folya-
dékbevitelt túlnyomó többségben 
cukros italokkal vagy palackos ás-
ványvízzel oldják meg, a többi uniós 
országgal ellentétben nálunk nincs 
kultusza még a kulacs használatnak és 
a csapvíz fogyasztásának sem. A la-
kosság többsége valótlan félelmek mi-
att nem szívesen fogyaszt csapvizet 
még napjainkban sem. Ez is közre-
játszhat abban, hogy Magyarország 
Európa egyik „legelhízottabb orszá-
ga”, tehát a környezetterhelésen kívül 
saját magunkat is károsítjuk a mérték-
telen mennyiségű műanyagflakonnal.

Kutatásunk során nem vizsgáltuk a 
kisgyermekes családok, háziállattal 
rendelkező háztartások extra mű-
anyaghulladék-emisszióját, amit pél-
dául a pelenka és a popsitörlőkendő 
csomagló anyaga, vagy a jutalomfala-
tok/tápok zacskói és egyéb műanyag 
termékek okoznak.  Nem vizsgáltuk 
az intim higiéniai termékeket és egyéb 
vegyszerek csomagolását sem. 

Egy hét a háztartásban
A kérdőívet 415-en töltötték ki, 
50%-ban a 20-30 éves korosztály, 
30%-ban a 30-50 éves réteg és a ma-
radék 20 %-ban az 50 év feletti ki-
töltőktől érkezett a válasz. A háztar-
tások méretét tekintve a válaszadók 
több mint fele (52%-a) egy vagy két 
fős háztartásban él, és a maradék 
46% rendelkezik ennél nagyobb ház-
tartással (3 fős-20%, 4 fős-18%, 5 fős 
vagy nagyobb-10%).

Kutatásunk során arra jutottunk, 
hogy az 1 főre jutó fajlagos mű-
anyaghasználat egy háztartásban 
hozzávetőleg 400 gramm egy héten. 
Ennek a mennyiségnek az oka sok-
rétű lehet, felelős érte a túlfogyasztás 
és a fogyasztói magatartás, mivel sok 
háztartás a kisebb kiszerelésű termé-
kek vásárlását preferálja. 

Számításainkból arra jutottunk, 
hogy az 1 fős háztartások fajlagos mű-
anyagfogyasztása kétszerese a 2 fős 
háztartásokhoz képest, és a mai vi-
lágban sokkal „gazdaságosabb” na-
gyobb családban élni, mert a fajlagos 
műanyaghasználat így csökken a 
legjelentősebben. 

Kérdőíves felmérésünk során a ház-
tartásba bekerülő műanyagokat há-
rom csoportra osztottuk. Ennek a 
mennyiségnek több, mint a felét az 
élelmiszerek műanyag csomagoló-
anyaga jelenti, azok a termékek, me-
lyeket heti rendszerességgel vásárol-

Második legnagyobb mennyiség-
ben felhasznált műanyag, 23%-ban 
az a csomagolóanyag, amelyet az 
édességek és sós termékek csomago-
lására használnak (ez a PP műanyag 
típusba tartozik, ehhez a csoporthoz 
tartoznak még vizsgálatunk alapján 
a dobozos és előre csomagolt termé-
kek is). A kutatásunk is arra muta-
tott rá, hogy a PP az egyik legna-
gyobb mennyiségben felhasznált 
csomagolóanyag. A PP és a PET tér-
nyerése a PVC háttérbe szorulásával 
járt az utóbbi években.  A maradék 
37% a HDPE, PS, LDPE, PA és az 
egyéb műanyagtípusok teszik ki, 
amik higiéniai termékekből, szeme-
teszsákokból és csomagolt termé-
kekből állnak össze főként.

Csökkentsük a hulladékot
A műanyagcsomagolások közel 19 
millió tonna hulladékot jelentenek 
minden évben. Emiatt fontosnak 
érezzük felhívni az emberek figyel-
mét arra, ha semmin nem változtat-
nak, akkor éves szinten fejenként 
körülbelül 20 kg műanyaggal feles-
legesen terhelik a környezetüket, és 
ezzel nehéz feladat elé állíthatják a 
jövő generációit. 

A legfontosabb tennivaló a felhasz-
nálás csökkentése, aminek megvaló-
sítása történhet jogszabályi változta-
tás, állam általi szigorítás, illetve fel-
használói szintű hozzáállás vagy a 
fogyasztói szokások megváltozása 
által. A felhasználók, azaz a háztar-
tások számára igyekeztünk a leg-
egyszerűbb megoldásokat össze-
gyűjteni, ami nem jár plusz anyagi 
ráfordítással.

• Az egyszerhasználatos műanyag-
termékek: ételtartó dobozok, zacs-
kók, szívószálak, műanyagpoharak 
kiváltása biodegradálható műanya-
gokra.

A vásárló által 
választott PET-palack 

kiszerelésének  
eloszlása (%)

A heti műanyagfelhasználás eloszlása



• Műanyagszatyor kiváltása papírból 
vagy jobb esetben pamutszövetből ké-
szültre. Környezetbarátabb megoldás 
lenne, ha a műanyagzacskók helyett a 
tartósabb PVC-ből készült szatyor ke-
rülne előtérbe, amit nem kell minden 
alkalommal újra megvásárolni.

• Zöldségvásárlásnál a plusz csoma-
golást kerülni, ideértve az előre fel-
szeletelt és csomagolt gyümölcsöt is, 
amit műanyagdobozban tárolnak. 
Meggyőződésünk, hogy felesleges 
egy plusz védőréteget adni egy olyan 
ételnek, ami alapvetően rendelkezik 
héjjal. Az is egy jó megoldás. ha hi-
permarketek helyett piacon vásárol-
juk meg ezeket a termékeket csoma-
golás nélkül a saját kosarunkba. 

• A PET-palackok használatának 
visszaszorítására kiváló megoldás len-
ne, ha az italok saját tárolóeszközben is 
megvásárolhatók lennének. Célszerű 
lenne a gyerekeket házi teára, limoná-
déra szoktatni, amit magukkal vihet-
nek az iskolába termoszba vagy üveg- 
esetleg műanyagkulacsba csomagolva.

• Az egyszerhasználatos borotva 
helyett célszerű lenne állandóra be-
ruházni, hiszen hosszútávon ez még 
a pénztárcánknak is kedvez, nem 
csak a környezetünknek.

• A kis kiszerelések kerülése is 
csökkentené a műanyagfelhasználást, 
például a mosogatószer, öblítő, mo-
sószer és sampon esetén, ahol a ter-
mék hosszú ideig tárolható.

• A Folpack helyett inkább használ-
junk alufóliát vagy szalvétát, így 
csökkentve a műanyagkibocsátást.

• A műanyag stiftes dezodor helyett 
üveges kiszerelést vagy aeroszol termé-
ket válasszunk, mert azoknak a mű-
anyag mennyisége jelentősen kevesebb.

• Ha tudatosabban vásárolunk és 
igyekszünk kerülni a kész ételeket, az-
zal nem csak az egészségünkért, de 
környezetünkért is teszünk egy lépést.

Fontos megjegyezni a műanyag újra-
felhasználásának és az újrahasznosításá-
nak lehetőségét is. Ez ipari szempontból 
is kedvező, hiszen így olcsóbban jutha-
tunk nyersanyaghoz és kevesebb hulla-
dék kerül így a hulladéklerakókba vagy 
közvetett módon az óceánokba. Ma-
gyarország műanyag újrahasznosítás-
ban az egyik legrosszabb Európában, 
nálunk az újrahasznosítási arány csupán 
egyharmad, míg Litvániában három-
negyed. Az elkövetkező évek problé-
mája lehet a műanyaghulladék elhelye-
zése is, hiszen az ázsiai piac felvásárlási 
szándéka csökkent. Ez jelenleg is egy 
fenntarthatatlan rendszer, hiszen az oda 
került műanyag nagy része elégetésre 
kerül, a transzportból fakadó légszeny-
nyezés hatalmas környezetterheléséről 
nem is beszélve. A probléma fokozódik 
az illegális hulladéklerakás és hulladék-
égetés területén is. Az illegális mű-
anyaghulladék-lerakás eleinte csak esz-

tétikai probléma, de valójában belátha-
tatlan következményeket von maga 
után. A degradálódó műanyag beleke-
rül a talajba, a talajvízbe, a tápláléklánc-
ba és végső soron az emberi szervezetbe. 
Egyelőre teljesen nem tudjuk kiiktatni a 
műanyag felhasználását, de elhelyezésé-
ről, újra felhasználásáról és újrahasznosí-
tásáról gondoskodnunk kell.

A megoldást otthon kell 
keresni!

A kérdőív rávilágított arra, hogy a 
legtöbb általunk felhasznált mű-
anyag olyan mértékben az életünk 
része, hogy komolyabb erőfeszítése-
ket kell tenni, annak érdekében, 
hogy műanyagfelhasználásunkat re-
dukáljuk. Ehhez a legelső lépés az, 
hogy felismerjük, hogy milyen típu-
sú termékek esetén van egyeltalán 
lehetőség a felhasználás csökkentésé-
re. Igyekeztünk olyan javaslatokat 
összegyűjteni, amelyek egy kis oda-
figyelésen kívül nem igényelnek 
többet (sem anyagilag, sem időben 
nem jelent plusz ráfordítást). 

Minden változást kis lépésekkel kell 
kezdeni, kezdetként ne használjunk 
egyszer használatos zacskókat, de ah-
hoz, hogy fenntartható legyen a fo-
gyasztásunk és az életünk, a nagyobb 
változások is elkerülhetetlenek.

További kutatási szándékunk a tel-
jes műanyag életciklus – gyártás, fel-
használás és újrahasznosítás – vizs-
gálata, megnézve a magyarországi 
műanyag hulladékkezelés góc-
pontjait, az iparágban és felhaszná-
lásban rejlő csökkentési lehetősége-
ket. A végső cél egy zárt körforgásos 
gazdaság kiépítésének megvalósítá-
sához szükséges feladatok feltárása.

Kusnyár Zsanett, Kopf aliZ

Különböző műanyagok megoszlása (típus/g/fő/hét)
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A z 1884-ben Európa egyik 
legmodernebb indóházaként 
megnyíló eklektikus stílusú 

pályaudvar fő tervezője Roschlizt 
Gyula főmérnök eredeti tervrajzain 
is már szerepel az impozáns homlok-
zati óra. Kezdetben az összes ma-
gyarországi vasúttársasághoz hason-
lóan a pest-budai helyi időt mutatta. 
A kontinensen 1891-ig 21 féle vasúti 
időt használtak, ami pl. az országha-
tárokon át közlekedő vonatok utasai-
nak és személyzetének meglehetősen 
sok fejfájást okozott. Ráadásul a vas-
úti időtől eltérően a vidéki városok és 
falvak továbbra is a helyi időt hasz-
nálták – azt a vicces helyzetet szülve, 
hogy mást mutatott a mozdonyveze-
tő órája, a vasútállomási óra és a 
templomok, városházák toronyórái. 
A megoldást a zónaidő egységes be-
vezetése jelentette. A magyarországi vasútvonalakon 
1891. június 1-jén hajnalban az összes pesti időt mutató 
vasúti órát – így ezt is – 16 perccel visszaállították.

A KELETI PONTOS IDŐ
Ezúttal egy sok ember számára fontos időjelzőt és találkozási pontot, a budapesti Keleti pályaudvar 
jellegzetes homlokzati óráját nézzük meg kicsit közelebbről. A vonathoz siető átlagosan napi 117 ezer 
felszálló utas közül még ma is nagyon sokan felpillantanak az órára, hogy vajon ráérnek-e vagy már 
szaporázni kell a lépteiket, holott a pontos órával rendelkező okostelefonjukon az idő mellett akár a 

vonat menetrendjét, sőt késését is ellenőrizhetik.

Az elmúlt 135 évben többször korsze-
rűsítették az órát. A legnagyobb átala-
kítás 1920-ban történt, amikor az ad-
dig önálló szerkezet helyett a Keleti pá-
lyaudvaron kialakított villamos órahá-
lózat egyik mellékórája lett, így már 
nem időmérő, csupán időjelző beren-
dezés. A stabil hőmérsékleti viszonyok 
miatt a szomszédos háztömb kútjába 
leengedett ingaóra 1920-tól 60 mellék-
órát működtetett elektromos impulzu-
sok által az állomáson és a vele egy idő-
ben épült üzletigazgatóságon. A II. Vi-
lágháború forgatagában az épülettel 
együtt az óra is megsérült, helyére egy 
jóval egyszerűbb kivitelű, a kor letisz-
tult realista stílusának megfelelő hom-
lokzati óra készült. A 1960-as évek ele-
jétől majd két évtizedig fekete számla-
pon fehér számjegyekre nézhettek fel a 
járókelők. Az eredeti tervek alapján 

művészi érzékkel helyreállított külsőt 2002-től csodálhat-
juk meg, ez ismét méltó a műemléki védettségű épülethez. 

Pete Gábor

Az óraközpont 2013-ban
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A z 1946. évi alkotmány törté-
neti hátterét illetően sokat-
mondó Mindszenty József 

hercegprímásnak a miniszterelnök-
höz, 1946. február 1-jén írt levele, 
miszerint a törvényjavaslat tárgyalá-
sa „idegen [szovjet] megszállás alatt a 
magyar nép megkérdezése nélkül, a kép-
viselők pártéleti szólásszabadságának 
korlátozásával folyt le.” Sokan úgy 
vélték, hogy alkotmányozásra a vá-
lasztásokon nem is kapott felhatal-
mazást a nemzetgyűlés. Tehát csak a 
nép változtathatná meg az alkot-
mányt, népszavazás útján.

E kérdésről elgondolkodott Moór 
Gyula, a korszak jogfilozófusa is, az 
ő álláspontja szerint azonban a jog-
szerűséget ezen az alapon nem lehet 
vitatni. Mert „jogunk sohasem ismert 
formai különbséget az alkotmány-tör-
vény és a közönséges törvények között. 
Ebből következik, hogy a törvények alko-
tására jogosult szerv – a Nemzetgyűlés – 
az alkotmány megváltoztatására is jogo-
sult. Másik alapelve alkotmányunknak 
– még a királyságnál is régibb –, hogy 
minden jog forrása a nemzet. Ezt a nem-
zeti akaratot a Nemzetgyűlés képviseli.”

Ha a formai szempontokat illetően 
még hitelt érdemlőek is Moór szavai, 
a kisalkotmányban a direkt politikai 
hatásokat nem nehéz kimutatni. 
Gyenge államfői intézményt akartak 

létrehozni. Ezért az alkotmányból a 
köztársasági elnöknek az országgyű-
lés összehívására vonatkozó joga és a 
legfőbb hadúri jogköre kimaradt, de 
az országgyűléssel (akkor: nemzet-
gyűléssel) kapcsolatos egyéb jogai is 
– például a vétó, a feloszlatás, az el-
napolás – erősen korlátozottak vol-
tak. A miniszterelnök és a miniszte-
rek kinevezésében pedig a nemzet-
gyűlés politikai bizottsága is szerepet 
kapott, ami kommunista javaslat volt. 
Később e politikai bizottságból nőtt ki 
az Elnöki Tanács, melyet 1949-ben a 
köztársasági elnöki tisztség helyébe lép-
tetett a „nagy” alkotmány. Elgondol-
kodtató tehát Kukorelli István 
2017-ben megjelent tanulmányá-
nak az a mondata, mely szerint 

„Az 1946. évi I. törvény felkiáltójel-
ként mutatta, hogy – nagyhatalmi 
kényszerből is – hol tévesztettük el az 
európai és a nemzeti utat.”

A köztársasági államforma 
levezethetősége

A kortársak közül a marxista-leni-
nista szemléletű Beér János – a kisal-
kotmány legelső soraival összhang-
ban – a magyar forradalmi törekvé-
sekre – Martinovics, Táncsics, Petőfi 
és az 1918-1919-es „forradalmak” – 
vezette vissza a köztársaságot. Beér 
ideológiai szempontból sem tartotta 
kívánatosnak, hogy az új államfor-
mát bármilyen módon kapcsolatba 
hozzák a korábbi, „király nélküli ki-
rálysággal”.

A Z  1 9 4 6 .  É V I  K I S A L K O T M Á N Y

A MÚLT UTÁN NEM 
CSAK BETETTÜK AZ 

AJTÓT
Az 1946. évi alkotmányt „kisalkotmánynak” is nevezik, megkülönböztetve az 1949-ben helyére lépő 
„nagy” vagy „buharini” alkotmánytól, melyet már szovjet mintára dolgoztak ki. A kisalkotmány jelentő-
sége, hogy a köztársasági államforma deklarálásával az 1918 óta – tehát több mint negyedévszázada 
– fennálló közjogi provizóriumnak véget vetett. Mindazonáltal az 1946. évi alkotmány számos kérdést 
is felvet, és nemcsak a keletkezésének körülményeit tekintve. Közjogi szempontból a vele kapcsolatos 
problémák zöme a jogfolytonossággal összefüggésben jelentkezik, azaz hogy a kisalkotmányt a magyar 
történeti alkotmányba be lehet-e vagy egyáltalán be kell-e illeszteni, továbbá, hogy az „új” köztársasá-

gi államformát a magyar hagyományokkal miként lehet, illetve össze kell-e egyeztetni.

Egymilliárd pengő
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vezet át minket –, hogy az államfor-
mával kapcsolatos problémák nem a 
második világháború után kialakult 
helyzetből, hanem 1918 időszakából 
erednek. „Bármennyire szeretjük is al-
kotmányunkat ősi, sőt ezeréves alkot-
mánynak nevezni – írta –, vitathatatlan, 
hogy jóformán csak az volt benne ezeréves, 
ami az utolsó 25 évben pusztán elvben volt 
meg benne: a királyság.” Csekey tehát 
úgy látta, hogy a magyar alkotmány 
az 1918-as „polgári forradalom” után 
került válságba, mert elvileg hű ma-
radt a monarchikus államformához, 
ám lényegileg köztársaságot létesített a 
királykérdés megoldatlansága.

Egy új alkotmány csonka 
kartája

Ha a kisalkotmányt a magyar történe-
ti alkotmányba megkísérelnénk beil-
leszteni, annak mindenekelőtt a jog-
forrási jellegét kell(ene) tisztázni. (Csak 
érdekességként említjük meg, hogy 
egyes, egyértelműen a magyar törté-
neti alkotmányhoz tartozó joganya-
gunk kapcsán is felmerül a jogforrási 
jelleg kérdése. Például a Pragmatica 
Sanctionál is, abban az értelemben, 
hogy az törvénynek vagy szerződés-
nek minősül-e, az utóbbi esetben pe-
dig, hogy az az uralkodó és Magyar-
ország, vagy az örökös tartományok és 
Magyarország között jött-e létre.)

Beér az 1946. évi alkotmányt – a ko-
rábbi történeti alkotmánnyal szemben 
– írott, karta-típusú alkotmánynak te-
kintette. (Megjegyezzük, hogy Ma-
gyarországon az írott és hatályba is lé-
pett alkotmányok közül az 1919. évi 
Tanácsköztársaságé volt az első.) Csiz-
madia Andornak viszont az volt az ál-
láspontja, hogy a magyar alkotmány a 
történeti alkotmányok közé tartozik, 
melyben ismeretlen az alaptörvény (al-
kotmánylevél, karta) fogalma. (A tör-
téneti alkotmány lényege, hogy az 
hosszabb idő alatt kiemelkedő jelentő-
ségű, „sarkalatos” törvények sokaságá-
ból jön létre, azaz nem egyetlen kartát 
jelent.) Csizmadia tehát egy sarkalatos 
törvénynek tartotta a kisalkotmányt.

Csekey az 1946. évi alkotmányt egy 
„új alkotmány csonka kartájának” ne-
vezte, bizonyára azért, mert nem tekin-
tette sarkalatos törvénynek, de igazi al-
kotmánylevélnek sem. Nézete szerint az 
új alkotmány bevezető sorai Magyaror-
szágot azon kartális jellegű alkotmány-
nyal rendelkező államok közé helyezik, 

Voltak azonban olyan jogtudósok is 
– főleg azok között, akik már a Hor-
thy-korszakban is jelentős tudomá-
nyos munkásságot fejtettek ki –, akik 
szerint a kormányzói jogkör és a köz-
társaság kikiáltása között kapcsolatot 
lehet teremteni. E nézetek egyik 
megalapozója volt az 1944-ben el-
hunyt és elsősorban a nemzetközi jogi 
munkásságáról elhíresült Faluhelyi 
Ferenc, aki egy 1926-ban megjelent 
munkájában kifejtette, hogy a kor-
mányzó hatáskörét az 1920. évi I. tör-
vénycikk a királyi hatalom jogköré-
nél lényegesen szűkebben állapította 
meg, hiszen a kormányzó voltakép-
pen csak a végrehajtó hatalom feje 
lett. Ebből arra a következtetésre ju-
tott, hogy Magyarország államfor-
mája „ma ténylegesen a köztársasági ál-
lamformájú államokéhoz hasonló”.

Csekey István is – aki viszont már a 
második világháború utáni alkotmá-
nyozást megérte – úgy vélte, hogy az 
1920. évi I. törvénycikk a kormányzó 
jogállását „tudatosan és bevallottan” a 
köztársasági elnök jogállása és hatás-
köre alapján állapította meg. Szerinte a 
Habsburg-ház trónfosztásának 1921. 
évi kimondása után Magyarország ál-
lamformája „kvázi monarchia lett, jogi-
lag monarchia, politikailag ellenben köz-
társaság, amelyet a népnyelv »magyar ki-
rályi köztársaság« névvel emlegetett.” 
(Megjegyezzük, hogy az „új” kor-
szakhoz igazított pálfordulása volt ez 
Csekeynek, aki korábban még a mo-
narchikus államforma mellett érvelt, 
miszerint a kormányzó jogállása „kö-
rülbelül” a koronázatlan király jogál-
lásának felel meg.) Igen figyelemre-
méltó azonban Csekeynek az a nézete 
– mely már a következő kérdéskörre 

amelyek francia mintára alkotmányle-
velük bevezetésében szükségesnek tar-
tották az emberi- vagy alapjogokat 
deklarálni. Csekey ezt a megoldást nem 
tartotta helyénvalónak: Magyarország 
– írta – „minden európai kontinentális álla-
mot megelőzve legelsőnek nyilatkoztatta ki 
az emberi szabadságjogokat elsődleges alak-
jukban 1222. évi Aranybullájában. A vilá-
gon pedig csak egyetlen más állam előzte meg 
mindössze hét esztendővel: Anglia a Magna 
Chartájával. […] Az Aranybullának e téte-
lei ma is hatályosak azzal az eltéréssel, hogy 
1848-ban a rendi különbségek eltörlésével a 
nemesek helyébe az állampolgárok léptek.” 
Csekey tehát úgy vélte, hogy olyan lé-
nyeges szabadságjog, amelyet a magyar 
alkotmány korábban ne biztosított vol-
na, nincsen. „Némelyek tévesen azt hiszik 
– emelte ki –, hogy eddig Magyarországon 
nem érvényesültek a szabadságjogok és azo-
kat szabadon lehetett lábbal tiporni.” Így 
szerinte a kisalkotmányban foglalt dek-
laráció külföldön azt a téves látszatot 
keltheti, mintha Magyarország csak 
most érkezett volna el kulturális fejlődé-
sében az emberi jogok kinyilvánításáig.

A jogfolytonosság kérdése
Beérnek – a felfogásáról korábban el-
mondottakkal összhangban – a jog-
folytonosság kérdésében is tagadó volt 
az álláspontja. Szerinte az új alkot-
mány a történelminek nevezett alkot-
mány korszakát végleg lezárta. Sulyok 

Sulyok Dezső,  az alkotmánytörvény-javaslat 
nemzetgyűlési  előadója

A köztársaság kikiáltása 1946-ban
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Dezső, az alkotmánytörvény-javaslat 
nemzetgyűlési előadója is úgy fogal-
mazott, hogy „a múlt után nemcsak be-
tettük az ajtót, hanem be is falaztuk”.

Csekeynek ellenben az volt a néze-
te, hogy a nemzetgyűlés „…megma-
radt a történelmi alkotmány alapelveinél. 
Mert ez azt jelenti, hogy az alkotmány-
jog bármely nagyfontosságú tételének 
szabályozására maga a nemzetgyűlés kö-
zönséges törvénnyel illetékes.” Továbbá 
hangsúlyozta, hogy a törvényhozó 
testület nem is törekedett alkot-
mánylevél, tehát kartális alkotmány 
megalkotására. Ugyanis csak azokat 
a rendelkezéseket hatálytalanította, 
amelyek a megszűnt királyságra és 
kormányzói intézményre vonatkoz-
tak. Így a magyar alkotmányjognak 
azon szabályai, amelyek nem ellen-
keztek a köztársasági államformával, 
hatályban maradtak. Erre példaként 
hozta, hogy mivel a kisalkotmány-
ban a nemzetgyűlés összehívásának a 
módja nincsen szabályozva, a köztár-
sasági elnök az uralkodót megillető 
módon élhet e joggal.

Molnár Kálmán közjogász még ar-
ra is kísérletet tett, hogy a kisalkot-
mányt a Szent Korona-tannal össze-
egyeztesse: „Hatályban maradt viszont 
– írta – a szent korona tanának éppen 
legalapvetőbb tétele: hogy Magyarországon 
minden hatalom forrása maga a nem-
zet…”, tehát „tyrannizmus, despotia, 
diktatúra” nincsen. Sajnos, az utóbbit 
illetően tévedett: a Rákosi-korszak 
hamarosan kezdetét vette.

Csizmadia Andor álláspontjáról 
már szóltunk fentebb – a kisalkot-
mányt a történeti jogfejlődésébe be-
illeszthető sarkalatos törvénynek te-
kintette –, ki kell emelnünk azon-
ban, hogy a Szent Korona-tant már 
ő sem tartotta értelmezhetőnek az új 
helyzetben. Mert míg a király a 
nemzettel együtt egyenrangú sze-
mélyi alkotóeleme az államnak, ad-
dig a köztársasági elnök nem tekint-
hető a nemzettől különállónak, 
pusztán egy olyan állampolgárnak, 
aki az állam legelső tisztégét ellátja. 
Épp ezért a megbízatása is határo-
zott időre szól, és az országgyűlés ál-
tal felelősségre vonható.

A kisalkotmány utóélete
A jogfolytonosság kérdése azért sem 
mellékes, mert a rendszerváltást meg-
alapozó 1989. évi alkotmánymódosí-
tás is az 1946. évi kisalkotmány ren-
delkezéseire figyelemmel született. 

Antall József 1989. augusztus 30-án 
elmondott beszédében kifejtette: 
„A módosításban szereplő köztársasági 
elnöki intézménynek koncepciójában, lé-
nyegét illetően az 1946. évi I. törvény-
cikkben foglaltaknak kell megfelelnie, 
annak szövegét és rendelkezéseit véve 
alapul…” Így az 1989. évi XXXI. 
törvény szinte szó szerint átvette az 
államfő választására, a tisztség meg-
szűnésére és az országgyűléssel kap-
csolatos jogaira vonatkozó 1946-os 
rendelkezések túlnyomó többségét.

Bár hatályos Alaptörvényünk pre-
ambulumában a kisalkotmányra 
nem hivatkozik – „megfeledkezett” 
róla, kesereg Kukorelli –, annak 
több reguláját változatlanul tovább 
viszi. Ugyanakkor az Alaptörvény-
ben helyet kapott a Szent Korona-
gondolat, mely szintén kapcsolatot 
keres a régebbi korokkal.

Úgy látjuk – ha elfogadjuk, hogy a 
közjogi kontinuitás megszakadt –, 
hogy az nem 1946-ban történt, ha-
nem már 1918-ban. A II. világhábo-
rú után pedig Magyarország az útról 
az 1949-es „nagy” alkotmánnyal 
tért le – akkor még úgy tűnt, végleg 
–, mely a hatalommegosztás helyett 
a hatalom egységének elvét valósí-
totta meg. Bár 1920-21, 1946 és 1989 
alkotmányjogi történéseit a népszu-
verenitás elve mentén talán még 
összhangba lehetne hozni, a történe-
ti háttér mindegyik esetben problé-
mát vett fel a magyar nép szabad 
akaratnyilvánítása körül. Az első vi-
lágháborút követő antant, majd a 
második világháború utáni szovjet 
befolyást tekintve fel kell tennünk a 
kérdést: a XX. században a magyar 
nép szuverenitásának talaján álló, 
külső befolyástól mentes alkotmá-
nyunk egyáltalán volt-e?

Hollósi Gábor

A lerombolt Lánchíd, háttérben a Parlament és a Kossuth híd

Háborús romok Budapesten 1946-ban
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3. fejtörő – Sárdi Tibor 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 – Károlyi Zsuzsa feladványa

1. fejtörő – Mikó Laura Hanna feladványa

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: 24

(Bal felső sarokból indulva: 8, a belső E-től indulva: 8, a maradék 
két E betűtől indulva: 4-4.)

2. fejtörő –  Sárdi Tibor feladványa

Megoldás: In S P I Ra C I O - inspiráció

3. fejtörő – Mikó Laura Hanna feladványa 

Megoldás: d

(Az ábrákon a kék, zöld és vörös körök úgy keringenek a sárga 
kör körül, mint bolygók egy csillag körül, a kék kivételével az óra-
mutató járásával megegyező irányba. Minél távolabb esik egy kis 

kör a középső, sárga körtől, annál lassabban halad.)

Melyik labdarúgócsapat nevét kódolja az ábra?

Helyezze a jobb oldali Cardano-rácsot a bal oldali betűmátrixra úgy, 
hogy a sötét cellákban található betűket összeolvasva egy értelmes 

szót kapjon!

A Cardano-rácsot tükrözheti, forgathatja, amíg meg nem leli a helyes 
beállítást.
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Előfizetési ár 2019-ben belföldre: 1/4 évre 4320 Ft, 1/2 évre 8460 Ft, 1 évre 16 200 Ft

Vélekedések a nemi erőszakról  

Az Európai Bizottság 1973 óta végez a kérdések széles köré-
vel foglalkozó felméréseket a tagállamok lakosait bevonva az 
Eurobarometer projekt keretében. 2016-ban közel 28 ezer 
uniós, ezen belül több mint ezer magyar állampolgárt faggat-
tak a nemi alapú erőszakkal kapcsolatos véleményéről.

Magyarországon a megkérdezettek 19%-a gondolta úgy, 
hogy nagyon, és 53%-a úgy, hogy eléggé elterjedt a nők 
ellen elkövetett családon belüli erőszak. A férfiak 79, míg 
a nők 84%-a gondolta úgy, hogy ez elfogadhatatlan, és 
hogy büntetni kell. A leginkább az 55 év felettiek (75%), 
legkevésbé a 25-39 évesek (84%) megengedőek. Uniós át-
lagban valamivel magasabbra becsülték az elterjedtséget – 
a nagyon és eléggé válaszok együttesen 74%-ot tettek ki 
–, és többen (84%) minősítették elfogadhatatlannak. Ma-
gyarországon a megkérdezettek ötöde, az unióban há-
romtizede gondolta úgy, hogy férfiak ellen elkövetett csa-
ládon belüli erőszak nagyon vagy eléggé elterjedt.

A magyarok 73, az uniós átlagpolgárok 85%-a szerint az 
erőszak leggyakoribb színtere az otthon, míg a második 
helyen megjelölt – a magyarok 41, az uniós átlag 19%-a 
szerint – valamilyen nyilvános hely volt. Nagy volt a kü-
lönbség az internetes zaklatás megítélésében, míg az uni-
óban 19, Magyarországon csak a válaszolók 8%-a látta le-
hetséges színtérnek.

A megkérdezett magyaroknak csak fele gondolta úgy, hogy 
a bizonyos megnevezett helyzetek egyike sem igazolhatja a 
beleegyezés nélküli szexuális aktust. Az uniós átlagnépesség-
ben a teljes elutasítás aránya 68% volt. A megkérdezett ma-
gyarok közel negyede szerint a részegség vagy drogos állapot, 
ötöde szerint a kihívó ruházat mentség lehet az erőszak esetén. 
A nők rendre szigorúbbak voltak a megítélésnél. Az unióban 
átlagosan feleennyire sem voltak megengedőek a válaszadók.

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. 

A magyarok nemi erőszakhoz viszonyuló, uniós átlagnál 
elnézőbb attitűdje egyéb véleményekben is megmutatko-
zott. Teljesen vagy inkább egyetértettek azzal az állítással, 

• hogy a nőket inkább éri erőszak idegen részéről, mint 
olyantól, akit ismer (a magyarok 44, az uniós állampolgá-
rok 31%-a szerint),

• hogy a nők gyakran eltúlozzák az erőszakra vonatkozó vá-
dakat (a magyarok 23, az uniós állampolgárok 22%-a szerint), 

• hogy az erőszakot gyakran az áldozat provokálja (a 
magyarok 22, az uniós állampolgárok 17%-a szerint), és 

• hogy a családon belüli erőszak magánügy (a magyarok 
17%, az uniós állampolgárok 15%-a szerint). 

A női válaszolók e kérdésekre is kevésbé megengedően 
reagáltak.

Magyarországon az emberek fele nem hallott semmi-
lyen segélyszolgálatról, mely a családon belüli erőszak ál-
dozatai részére nyújt segítséget. Az unióban jóval tájéko-
zottabb volt a népesség e tekintetben, ott csak a népesség 

23%-a nem ismert ilyet. A helyzetet súlyosbítja, 
hogy a megkérdezett nők 43%-a sem tudta – ho-
lott az erőszak elszenvedői inkább ők –, hogy ilyen 
helyzetben hova lehetne fordulni. A NANE Egye-
sületet 43, az Országos Kríziskezelő Információs és 
Telefonszolgálatot 19, a Patent Jogvédő Egyesület 
telefonos jogsegélyszolgálatát tizedük ismerte.

A nemi alapú erőszakkal kapcsolatos bűncselekmé-
nyek felderítettsége a világon mindenütt alacsony, az 
emberek még családi körben is nehezen beszélnek ef-
fajta élményeikről. Családi, baráti körben és közvetlen 
környezetében 15-15, munkahelyen vagy iskolában az 
emberek tizede ismert olyan férfit vagy nőt, aki a csa-
ládi erőszak bármilyen formájának áldozatává vált. 

Jávorszkyné nagy anikó

A nők elleni erőszak leggyakoribb helyszíne a magyar válaszolók szerint

A beleegyezés nélküli szexuális aktus igazolt lehet bizonyos helyzetekben
 (több helyzet is választható volt)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

A sugárzásvédelem új útja

Egy nemzetközi kutatócsoport a 
radioaktív sugárzás elleni új vé-

dekezést fejlesztett ki, mely hasznos 
lehet a sugárkezelések mellékhatásá-
nak csökkentésére és nukleáris bal-
esetek hatásainak tompítására.

A sugárkezelés bevett terápia, 
mely hatékonyan öli meg a rákos 
sejteket és zsugorítja a daganatot. 
Az emésztőrendszeri üregekben 
elhelyezkedő tumortól (máj, has-
nyálmirigy, bél, prosztata) szenvedő 
betegek nagyjából fele kapja ezt a 
kezelést. Ez azonban nem csak a 
tumorsejteket rombolja, hanem a 
bélrendszer egészséges sejtjeit is, ez-
zel a kezelt betegek 60 százalékánál 
okoz károsodást. A páciensek nagy 
részénél ez visszafordítható, 10 száza-
lékuk azonban gyomor-bélrendszeri 
tünetegyüttessel betegszik meg. 
A gasztrointesztinális szindróma jel-
lemzője, hogy a bél sejtjei elhalnak, 
és a páciens meghal.

A sugárterápia fenti hatása a kezelé-
sek kudarcának fő oka, hiszen gyak-
ran a bélsejtek károsodása miatt meg 
kell szakítani, ami a tumor gyors 
növekedéséhez vezet. A Spanyol 
Nemzeti Rákkutató Központ szak-
emberei új eredményről számoltak 
be a Science folyóiratban: egerekkel 
végzett kísérletek során új módszert 

A kísérlethez három, genetikailag 
módosított egérmodellt hoztak létre, 
melyek az első modellállatok voltak 
az URI és a sugárzás hatásai közötti 
összefüggések megfigyeléséhez. Az 
egyik egérmodell kontrollként szol-
gált arra, hogy megfigyeljék, ponto-
san hol fejeződik ki a bélrendszerben. 
Egy másik egérmodellnek magas 
URI-szintje volt a bélrendszerben, a 
harmadik modell esetében törölték a 
gént, így a fehérje szintje a bél hám-
szövetében csökkent.

A kontroll modell megmutatta, 
hogy az URI egy specifikus, alvó 
őssejt-populációban található, mely 
a bél bemélyedéseiben (Lieberkühn-

Hatékony haladás

A jelenleg futó robotikai kutatások 
egyik célja a gépek önállóságának 

növelése. Ez röviden annyit jelent, 
hogy a gép képes hosszabb időn keresz-
tül saját feladatának elvégzésére, mi-
közben információt gyűjt a környeze-
téről, elnavigál benne és „vigyáz ma-
gára”. Mindezt emberi segítség nélkül.

Az önállóság szoftveres megoldása 
a mesterséges intelligencia kutatásá-
hoz, a hardveres, megfogható része 
pedig a gépi kialakításhoz kapcsolha-
tó. Utóbbi területen a kutatók főként 
a mozgással és az energiaellátással 
kapcsolatos problémákat vizsgálják.

Egy, a Nature folyóiratban megje-
lent új kutatás a robotok önállósága 
felé tett nagy előrelépésről számol 
be, mely a robotok energiaellátásá-

két, eddig elkülönülő gépi rendszert, 
az energiaellátásért felelős akkumulá-
tort és a műhal uszonyainak mozgatá-
sáért felelős hidraulikát. Ezt folyadék-
akkumulátor technológia alkalmazá-
sával érték el. A tűzhal mintájára meg-
alkotott robot testét érrendszer-szerűen 

találtak, melyet emberre fej-
lesztve sikeresen védekez-
hetünk a sugárterápia vagy 
egyéb nukleáris sugárzás ha-
tásai ellen.

A kutatócsoport az URI 
fehérjét állította a vizsgálat 
középpontjába, ennek mű-
ködése ugyanis még nem 
tisztázott a kutatók szá-
mára, de korábbi kísérle-
tek kimutatták, hogy e fe-
hérje hiánya bizonyos szer-
vekben daganatot okozhat. 
A jelenlegi kutatás kimutatta, 
hogy az URI nagy arányú je-
lenléte egerek esetében védel-
met jelent a sugárzás okozta 
bélkárosodás ellen.

Nabil Djouder, a kutatás vezetője 
elmondta: „Akárcsak a pH vagy a hő-
mérséklet szintjét, melyet a szervezetnek 
bizonyos keretek között kell tartania, az 
URI-szintet is egy nagyon keskeny sáv-
ban kell tartani ahhoz, hogy a fehérjék 
megfelelő működését szabályozhassuk”.

Ő fejlesztette ki az első egérmo-
dellt is, melynek segítségével az URI 
szerepe emlősökben vizsgálható. 
Kutatócsoportja megfigyelte, hogy 
a magas URI-szint megvédte a bél-
sejteket. Ezért Djouder és doktoran-
dusz kollégája, Almudena Chaves-Pérez  
szükségesnek látta megfigyelni, 
hogy a hatás in vivo is érvényesül-e. 

nak szempontjából vihet minket 
közelebb a hatékonyabban hasz-
nálható gépek idejéhez.

A robotok mozgatását külső 
áramforrásból, vagy beépített ak-
kumulátorokból származó energiá-
val oldják meg. Ha sokáig működő 
szerkezetet kívánunk létrehozni, 
akkor általános probléma, hogy 
ehhez nagyobb akkumulátorokat 
szükséges a szerkezetbe építeni. 
A nagyobb energiatárolók vi-
szont nehezebbek, a megnöveke-
dett tömeget pedig csak nagyobb 
energiabefektetéssel lehet működtet-
ni. A cél tehát megtalálni azt az ide-
ális egyensúlyt, amelyben egy köny-
nyű energiatároló hosszú ideig képes 
működtetni a gépet újratöltés nélkül. 
Éppen ezért a kutatók egy kis méretű 
halat építettek, melyben kombináltak 

Egy tűzhal mintájára készült halrobot, 
amit folyadék-akkumulátor működtet
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kriptákban) helyezkedik el. Az URI 
ezeket a sejteket megvédi a magas 
dózisú sugárzás okozta károsodás-
tól. Amikor a sugárzás abbamarad, 
ezek a sejtek regenerálják a káro-
sodott szövetet.

Magas dózisú sugárzásnak való 
kitettség után azon egereknek, me-
lyek az URI magas szintjével ren-
delkeztek, 100 százaléka túlélte a 
gasztrointesztinális szindrómát. A 
normál szinttel rendelkezők 70 szá-
zaléka, míg az URI-ért felelős gén 
eltávolítása esetén 100 százalékuk 
elpusztult.

Chaves-Pérez így magyarázta a 
jelenséget: „Ezt a speciális őssejt-popu-
lációt az emeli ki, hogy normál körül-
mények között ezek a sejtek csendesek, 
így nincsenek kitéve a sugárzás okozta 
károsodásnak, mely csak a burjánzó sej-
teket érinti. Amikor az URI nincs jelen 
ezekben az őssejtekben, akkor az ismert 
daganatkeltő gén, a c-MYC túlságosan 
kifejeződik, ami növeli a burjánzást, és 
ezek a sejtek a sugárkezelés célpontjává 
válnak. Ezért ezek a sejtek elpusztul-
nak, a bél nem képes magát újjáépíteni, 
ezért az egér meghal.”

Djouder szerint a rák kezelésé-
nek fejlesztésén kívül felfedezésük 
hasznos lehet nukleáris katasztrófák 
vagy az űrkutatás területén is.

Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas (CNIO)

órát is, a máj tudta, mennyi az idő, 
válaszolt a fény változására – ahogy 
a nappal estére váltott – és fenn-
tartotta a létfontosságú működést. 
Például étkezési időben felkészült 
a tápanyag feldolgozására és arra, 
hogy a glükózt energiává alakítsa.

Valamiképpen a máj órája képes 
volt érzékelni a fényt, feltehető-
leg más szervektől érkező jeleknek 
köszönhetően. Órájának működése 
csak akkor állt le, amikor az ege-
reket állandó sötétségnek tették ki.  
A kutatócsoport a jövőben más bel-
ső órákat is megvizsgál majd, hogy 
lássa, a különböző szervek hogyan 
kommunikálnak egymással. „Felfe-
dezésünk jövőbeni hatása óriási, ezek-
kel az egerekkel kísérletezve ugyanis 

megismerhetjük azokat az anyagcsere-
útvonalakat, melyek a cirkadián rit-
musainkat, az öregedés folyamatát és 
általános közérzetünket irányítják” – 
mondta a kutató.

Korábbi kutatásokban Sassone-
Corsi azt vizsgálta, hogyan lehet a 
cirkadián órákat újraindítani olyan 
tényezőkkel, mint alvásmegvonás, 
étrend-változtatás és edzés. A belső 
órák működését ugyanis az elalvás 
előtti televíziózás, számítógép- és 
mobiltelefon használat elronthat-
ja. A modern életmód miatt köny-
nyen összezavarodnak az emberek 
cirkadián rendszerei, ez depresszi-
óhoz, allergiához, korai öregedés-
hez, rákhoz és más egészségi prob-
lémákhoz vezet. További kísérletek 
révén a jövőben talán azt is sikerül-
het elérni, hogy ezek elkerülhetők 
legyenek, és az ember belső órái ke-
vésbé pontatlanul járjanak.

University of California 

szövik át a csövek, melyben az áramló 
folyadék egyszerre képes kiszolgálni a 
gép energiaszükségletét és részt venni a 
hidraulikus rendszer üzemeltetésében, 
azaz az uszonyok működtetésében. 
A konstrukció ilyen módon történő ki-
alakítása több, mint háromszoros ener-
giamennyiséget tárol egy külön akku-
mulátorral és hidraulikus rendszerrel 
rendelkező géppel szemben.

A 2,38 kilogramm súlyú robothal 
működési ideje egy töltéssel 36 óra, 
csúcssebessége árral, vagyis egy fo-
lyamatosan működtetett vízpum-
pával szemben kb. 70 cm/perc. A 
prototípus kialakítása rugalmasan 
változtatható, optimalizálható, és 
összeállítása, működtetése költség-
hatékony.

A jövő önműködő robotjai szám-
talan esetben lehetnek majd segítsé-
günkre, elég csak az űr- és mélyten-
geri kutatásra, űrutazásra, felderítés-
re és mentési küldetésekre gondolni.

DáviD Tibor

Nem tudja az agy, hogy  
a máj már aludna

Közvetlenül, a központi órától el-
térő ritmusban reagálnak a test-

részek a fényre – derült ki egy új 
kutatásból, mely egereken vizsgálta 
a testrészek cirkadián ritmusát.

Vajon érzi-e az ember mája, ha 
késő este tévézik vagy a mobiltele-
fon képernyőjét nézi? Úgy tűnik, 
igen, és ebben az esetben a szerv 
kizökkentheti a cirkadián ritmust, 
így az ember fogékonyabb lehet a 
betegségekre – ez a gyakorlati vég-
kicsengése a Kaliforniai Egyetem és 
a barcelonai Institute for Research in 
Biomedicine kutatóintézet közös ta-
nulmányának.

A Cell folyóiratban publikált kutatás 
során speciálisan tenyésztett egereket 
használtak arra, hogy az anyagcse-
rét irányító belső órák működését 
elemezzék. Bár a kutatók – köztük 
Paolo Sassone-Corsi, a témában író-
dott egyik tanulmány szerzője – sej-
tették, hogy a testrészek különböző 
cirkadián órái függetlenül működ-
hetnek a hipotalamuszban található 
központi órától, mindeddig nem volt 
lehetőség az elmélet tesztelésére.

Az elmélet próbára tételéhez az 
egerek központi cirkadián óráját 
megállították, majd csak a szervek 
különböző óráit indították újra, jelen 
esetben a májét és a bőrét. „Megle-
pő eredményre jutottunk, eddig ugyanis 
senki nem fedezte fel, hogy például a 
májat milyen közvetlenül érinti a fény-
változás” – mondta  Sassone-Corsi.

Annak ellenére, hogy minden más 
testen belüli órát leállítottak, bele-
értve az agyban található központi 
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Új ötlet a Vakond 
megjavítására

Az InSight Mars szonda mélyfúró 
eszköze, a Vakond idén február 

28-án akadt el. Az eddigi próbálkozá-
sok nem hoztak sikert, a berendezés 
továbbra sem moccant a körülbelül 
32 cm mélységből. A Jet Propulsion 
Laboratory mérnökei nemrég kapták 
meg a berendezés egy tartalék példá-
nyát Németországból, hogy segít-
ségével megoldást találjanak a mű-
szer működésének helyreállítására. 
Mivel a Vakond támasztószerkeze-
te eltakarja magát az eszközt, így az 
InSight kameráival se tudták megnéz-
ni, hogy esetleg van-e látható oka a 
problémának. Most azt találták ki a 
JPL szakemberei, hogy az InSight 
robotkarja segítségével kissé meg-
emelik a tartószerkezetet, így le-
fényképezhetik a Vakondot. Attól 
függően, hogy mit látnak majd a 
művelet során, akár a Vakond műkö-
dését is helyreállíthatja majd a robotkar.  
Nem világos, hogy miért akadt el a 
műszer, elképzelhető, hogy egy na-
gyobb kőbe ütközött, de ennek kis 
esélyt adnak a kutatók, valószínűbb, 

hogy a talaj szemcséi közti kohézió eltér 
a várttól. A Vakond készítői a német 
DLR-nél úgy gondolják, ez lehet a 
probléma oka. Jelenleg annyit lehet 
tudni, hogy a fúró ferdén áll a tokjában, 
és minden próbálkozás ellenére sem le-
hetett vele erőt kifejtve tovább haladni.  
Június végén látnak neki a tartószerke-
zet megemelésének, amelyet három lé-
pésben végeznek majd el, nagyjából 
egy hét leforgása alatt, s közben folya-
matosan fotók készülnek a Vakondról. 
Csak akkor folytatják az emeléses 

lépéseket, ha az biztonságos. A tartó-
szerkezet elmozdítása amellett, hogy 
rálátást biztosít a Vakondra, a végleges 
megoldáshoz is hozzájárulhat. A ro-
botkarral a Vakond melletti talajt 
megnyomva a számítások alapján az 
összetömörödhet, s így már elég tartá-
sa lehet a talajnak ahhoz, hogy a Va-
kond további mélyítő munkáját segít-
se. A marsi talajok eddigi vizsgálatai 
alapján senki se számított arra, hogy 
ilyen akadálya lesz a munkának. 

LanDy-Gyebnár Mónika

A zebracsíkok  
a hőszabályozást segítik

Az evolúció sokszor meglepő for-
mákat eredményez. A zebrák 

csíkos öltözete az egyik ilyen evolú-
ciós talány. Elsőre inkább tűnik hát-
rányosnak, mint előnynek, hiszen a 
rejtőzködést bizonyosan nem segíti. 
Az etológusok úgy gondolták, hogy 
a furcsa fekete-fehér csíkozat a csa-
patban menekülő állatoknak mégis 
előnyös lehet, hiszen elmossa az 
egyes egyedek határait, elbizonyta-
lanítva ezzel az üldöző ragadozót.

A brit természettudományi múze-
um munkatársai kenyai megfigye-
léseik alapján érdekes felfedezést kö-
zöltek. Eredményeik szerint a fekete-
fehér csíkozat az állatok hőszabályo-
zását segíti, amelynek 3 eleme van. 
Az egyik a kontrasztos csíkok között 
fellépő hőáramlás, amit azok eltérő 
hőmérséklete okoz. A másik faktor, 
hogy a zebra is verejtékezik a test hű-

tése érdekében. Kiderült, hogy a ve-
rejtékben egy fehérje is van, amely a 
verejtéket habzóvá teszi, csökkenti a 
felületi feszültséget és segíti a verejték 
bőrről szőrre juttatását és a párolgást. 
A harmadik, talán legérdekesebb 
elem, amelyet a kutatók elsőként ír-
tak le, hogy az állatok meglepő mó-
don képesek a fekete szőrt függetle-
nül is mereszteni, miközben a fehér 

ÉT-ETOLÓGIA

szőr lesimulva marad. Ezzel a meleg 
órákban a verejték párolgását segítik, 
a reggeli hidegebb időszakban pedig 
a meleg megtartását. 

Ha még hozzátesszük, hogy a fel-
tűnő mintázat a csípő rovarok ellen 
is hatásos, megjósolható, hogy a zeb-
racsíkok talányának kutatása még 
további részletekkel gazdagodhat.

biLkó áGnes
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PRÓBÁLJA KI 
LEGÚJABB
NYELVVIZSGÁNKAT! 

Az első hazai fejlesztésű  
számítógépes nyelvvizsga

AZ ÚJ NEMZEDÉKNEK!

A HÓNAP KÉPE

Bárdos Imre (bardosimre@t-online.hu) Tatarozás című 
képe 24. számunkban jelent meg a 759. oldalon.

A két fészekbélelő császári pofaszakállal bohóckodik. Azok 
voltak számukra a szép idők, a lovas kocsik kora. Mára meg-
ritkultak nagyon, pedig felénk nem szaladgáltak vörös köny-
vecskéikkel hadonászó, kereplős, maoista üldözők. Az élettér 
könyörtelen beszűkülése, a városiasodó szarkák, vércsék, 
karvalyok szinte eltüntették őket. A vörösgárdisták helyett 
szerencsére vörös Kabosunk volt,  aki ikerpár alakításával 
bizonygatja, hogy A veréb is madár. Akkoriban indult a gaz-
dagodás, hovatovább pedig  így alakul a mondás: jó ma egy 
túzok, és holnap is egy túzok. (Lehet, hogy túlzok?) (H. J.)

Államilag elismert nyelvvizsga

JÚNIUS

Fokozottan védett növényünk a Klasea lycopifolia (vízszintes 1.), 
melynek viszonylag nagyobb állományai a Vértesben és a Mecsek-
ben találhatók. A kecses virágzati tengelyével akár 1 méter magasra 
is felnyúló, ilyentájt nyíló fészkes virágzatú évelő hazánkban első-
sorban a hegy- és dombvidékek száraz, melegkedvelő tölgyeseinek 
felszakadásaiban, tisztásain fordul elő. Jó fejtést kívánunk!

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyze-
tet. A 10. heti Élet és Tudományban elkezdődő 20 hetes rejtvény-
ciklusunk 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 faj közönséges neve. 7. Ifjúsági Magazin, röv. 9. 
Ehhez hasonló. 10. Főütőér. 12. Papírra vet. 13. Már nem friss (víz). 
14. Magyar Nagylexikon, röv. 16. Családfőre vonatkozó. 17. Piperkőc. 
20. Az ón (stannum) vegyjele. 22. Üdvözöl. 24. Fejsze vége! 26. 
Tekerő. 28. A magyar eredetmítosz szerint Álmos fejedelem anyja. 
30. Alma, tájszóval. 32. Ágynemű egyszerű része. 33. Iszkol. 34. 
Év ...; januári. 35. Csattanós történet. 36. Egyetlen palánta. 37. Analóg 
megjelenési forma.

FÜGGŐLEGES: 1. Moziban pereg. 2. Létezik, elvan, Ballagi Mór szótárá-
ban. 3. Bontja szirmait a virág. 4. Jemeni riál (pénznem), röv. 5. Lenvégek! 
6. Délnyugati városunk, egyik nevezetessége a Salla Múzeum. 7. Felöntött 
a garatra. 8. Délelőtti mozielőadás. 11. ... Orbison; a Pretty Woman ének-

Próbálja ki!

lője. 15. Evangélikus lelkész, mezőgazdasági író, pedagógus (Sámuel, 
1742–1820). 18. Zalai kistájon él. 19. Raszul ...; azeri költő, az író Anar 
apja (RZA). 21. Kenyér, dinnye egy karéja. 23. Uralkodik. 25. Egyszerű 
gép. 27. Ópapa párja! 29. Zsírbontó emésztőnedv. 31. Forma, idom. 33. ... 
regénye; Gárdonyi Géza műve. 35. Belső harc!

Múlt heti megfejtésünk: mocsári kardvirág.
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II. Rákóczi Ferenc, Thököly 
Imre és bujdosótársaik haza-
hozatalának és újratemetésük-
nek történetét mutatja be a 
Nemzeti Emlékezet Múzeu-
mának kiállítása Fejedelmek 

utolsó útja – Rákóczi és társai újratemetése 
címmel. 

A Fiumei úti sírkertben található múzeum kiállítása 
egy több évtizeden át húzódó eseménysor ívét rajzolja 
meg: politikai háttéralkuk, egyeztetések eredményekép-
pen 1906 októberében kerül-
tek Magyarországra II. Rá-
kóczi Ferenc és bujdosótársai 
hamvai a törökországi Ro-
dostóból és Izmitből, ahol 
száműzetésük utolsó éveit töl-
tötték. Az események záróak-
kordjai a Budapesten, Kassán 
és Késmárkon megrendezett gyászünnepségek voltak.

Az október 15-ig látható tárlat a Magyar Nemzeti 
Levéltárban fellelhető iratokat helyezi a középpontba: 
látható az összes jegyzőkönyv, a legfontosabb levélváltá-
sok, a többi között Tisza István és Wekerle Sándor mi-
niszterelnökök levelezése Ferenc Józseffel, akinek ma-
gyar nyelven írt megjegyzéseit és eredeti aláírását is 
megtekinthetik az érdeklődők.

Papír repülőgépmodellt, va-
lamint origami (légipostai) 
borítékot egyaránt hajtogat-
hatnak a látogatók az Avia-
tika – Pécs repüléstörté-

netéből című kiállításon, amely november 2-ig te-
kinthető meg a pécsi Vasváry-házban. A 2008 óta léte-
ző, felfrissített, kiegészített utazó tárlat Pécs 1937-ben 
készült légi felvételével egészült ki, amelyre ránagyítva a 
város egykori utcái, terei fedezhetők fel.

Pécs felett az első légi jármű 
– egy meleg levegővel töltött 
hőlégballon – az 1880-as 
évek közepe táján jelent meg, 
de ekkor még leszállás nélkül 
tovaszállt. 

A város a géprepülés terén 
korán kapcsolódott az orszá-
gos, főleg fővárosi törekvésekhez. Szinte a rákosi „ős-
repülőkkel” egy időben kezdte meg kísérleteit Faludy 
Károly színművész, a pécsi társulat tagja, aki emellett 
saját építésű repülőgépmodelljeivel előadásokat tartott 
Pécsen kívül Újvidéken is. 

A tárlaton a látogatók érdekes epizódokat olvashatnak 
Pécs repüléstörténetéből, melyek múzeumi szerzemé-
nyekkel és magángyűjtők tárgyaival egészülnek ki. 

A 10 éves Fortepan digitális fo-
tóarchívum 1990 előtt készült 
képeket gyűjt és 2018 elején ér-
te el a 100 ezres képszámot. Eb-
ből a fotóanyagból vonultat fel 
a tárlat csaknem félezer dara-
bos válogatást a Minden múlt 

a múltam című kiállítás, amely természetesen szorosan 
kapcsolódik Magyarország XX. 
századi történelméhez, de a 
hangsúlyt a gyűjtemény gerin-
cét adó privát fotókon keresztül 
az átlagember életeseményei és 
nézőpontja kapja.

A Magyar Nemzeti Galériá-
ban augusztus 25-ig látható 
tárlat a közös múltban kalan-
dozva, és sokszor szórakoztató 
formában idézi meg közös emlékeinket.

A szürrealista mozgalom 
legismertebb alkotóinak 
munkáival találkozhatnak 
a látogatók a Magyar 
Nemzeti Galéria – a pári-
zsi Pompidou Központtal 

közösen szervezett – Szürrealista mozgalom 
Dalítól Magritte-ig című kiál lításán. 

A csaknem 120 festményt, grafikát, szobrot, fo-
tót, fi lmet és dokumentumot felvonultató tárlat a 
mozgalom történetének eseményekkel teli idősza-
kát, az 1929-es évet helyezi középpontba. Az októ-
ber 20-ig látható kiál lításon többek között Salva-
dor Dalí, Max Ernst, Joan Miró, Yves Tanguy, René 
Magritte, Pablo Picasso és Alberto Giacometti művei-
nek segítségével ismer-
hetik meg a látogatók 
az izgalmas korszakot.

A kiállítás, mely hét 
nagyobb szekcióban te-
kinti át a szürrealizmust, 
a mozgalom történeté-
nek egy rendkívül izgal-
mas szeletére fókuszál: 
az 1929-es év esemény-
dús, személyes és művé-
szi ellentétekben gazdag 
időszakán keresztül mu-
tatja be a szürrealizmus 
fő tendenciáit, a csoport 
vezéralakjait, kiemelkedő alkotóit. Az év eseményei 
fordulópontot hoztak a szürrealizmus történetében, 
hiszen a mozgalom bomlására utaló jelek ellenére ép-
penséggel az újjászületését indították el.

Utolsó út

Egy év

Epizódok

Az átlagember
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A hátlapon
Gombaevő vaspondró
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A nyelvtudomány vándora
1819-ben, amikor Kőrösi Csoma 
Sándor elindult keletre, Szeder 
Fábián pedig megjelentette a paló-
cokról szóló néprajzi leírását, a 
zirci ciszterci apátság ügyvédjének, 
Reguly Istvánnak fia született. Júli-
us 11-én keresztelték, Antal névre, 
hiszen keresztapja Dréta Antal zirci 
apát volt. 

Otthona a holtfa
A Magyar Rovartani Társaság 
internetes szavazásán fölényes több-
séggel nyert a havasi cincér (Rosalia 
alpina), így ez a faj lett 2019 rova-
ra. Két vetélytársával – a kis Apol-
ló-lepkével és a magyar tarszával 
– együtt közösségi jelentőségű faj, 
vagyis szerepel az Európai Unió 
élőhelyvédelmi irányelvének mel-
lékletein. 

Őserszényes a dinoszauruszok 
árnyékában
Egy paleontológusokból és geoló-
gusokból álló kutatócsoport felfe-
dezett egy korábban ismeretlen ősi 
erszényest, amely a mai Alaszká-
nak a sarkkörön túli területein élt 
a dinoszauruszok uralkodásának 
idején.  A kis testű Unnuakomys 
hutchisoni nagyjából hüvelykuj j 
méretű állat volt.

A gombaevő vaspondró (Cylindroiulus 
boleti) az egyik leggyakoribb hazai ezer-
lábú, az ikerszelvényesek (Diplopoda) 
osztályán belül a Julida rend hengeres 
testű képviselője. Mintegy 40–50 szelvé-
nyén az első néhány kivételével 2 pár láb 
található, összesen tehát 200-nál is több 
lába van. Szájszerve, amelyet az utólag 
színezett pásztázó elektronmikroszkó-
pos képen is láthatunk a hátlapon, több 
részből összetett állkapcsi készülék, a 
gnathochilarium: a vaspondró ezzel ap-
rítja fel táplálékát, a lehullott faleveleket 
és más korhadó növényi részeket.

Lassú mozgású, rejtett életmódú 
ízeltlábú, védekezésül csak összete-
keredni tud vagy védekező mirigye-
iből bocsát ki kellemetlen szagú vá-
ladékot. Fejét és egész testét kemény, 
mészberakódással erősített kitinpán-
cél borítja, amellyel bulldózerként 
túrja előre magát a talajban.

A vaspondrók petékkel szaporod-
nak, amelyekből a kikelő utódok 
minden vedléssel fokozatosan nö-
velik a szelvényeik és ezzel együtt 
a lábaik számát, amíg a kifejlett, 
4–5 centiméteres testméretet el nem 
érik. Ez körülbelül másfél éves ko-
rukban következik be, ezután még 
1–2 évig élnek, tovább nem növeked-
nek. A gombaevő vaspondró a ma-
gyar lombhullató erdők fontos szere-
pet betöltő lakója, nélküle az őszi avar 
lebontása el sem indulhatna. 

A hátlapon szereplő felvétel csupán 
egy a Magyar Természettudományi 
Múzeumban 2019. augusztus 20-ig 
megtekinthető Utazás a Mikrovilágba 
című fotókiállítás hatalmasra nagyí-
tott képei közül. A látványos fotók 
az ELTE TTK oktatóinak munkáját 
dicsérik: az élővilágnak az emberi 
szem számára láthatatlan tartomá-
nyát mutatják hozzáértő módon az 
elektronmikroszkóp segítségével.

Szöveg és kép: Korsós Zoltán
SEM-kép: Kun András, sZAbó ábel
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Gombaevő vaspondró
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