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A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és a Doktoran-
duszok Országos Szövetsége ismeretterjesztő cikkpályá-
zatot hirdet a doktoranduszi tanulmányaikat határain-
kon belül, valamint külföldön jelenleg folytató, tudo-
mányos fokozattal még nem rendelkező fiatal kutatók-
nak. A pályázat célja, hogy a doktoranduszok saját 
kutatásaikat, illetve azok tudományos hátterét és össze-
függéseit közérthető módon közkinccsé tegyék.

A pályázatot három kategóriában lehet benyújtani:
Élet és Tudomány kategória: a pályázók ebben a 

kategóriában a széles nagyközönség számára írott, fi-
gyelemfelkeltő, az Élet és Tudomány stílusában készülő 
népszerűsítő cikkel pályázhatnak. A cikk terjedelme: 10-
12 ezer n (szóközökkel). Ehhez 4-6 színes kép vagy ábra, 
grafikon, illusztráció is csatolandó.
Természet Világa kategória: a pályázók ebben a 

kategóriában a természettudományok és a műszaki tu-
dományok iránt érdeklődő olvasók számára írott, figye-
lemfelkeltő, a Természet Világa stílusában készülő isme-
retterjesztő közleménnyel pályázhatnak. A cikk terje-
delme: 15-18 ezer n (szóközökkel), amihez fekete-fehér 
vagy színes illusztráció is csatolható. 
Valóság kategória: a pályázók ebben a kategóriában a 

társadalomtudományokhoz kapcsolódó, figyelemfelkeltő, 

Kedves Olvasónk!
a Valóság stílusában készülő cikkel pályázhatnak. A cikk 
terjedelme: 35-40 ezer n (szóközökkel). 

Pályázni csak eredeti, máshol még nem közölt, illetve 
máshova közlésre be nem küldött cikkel lehet. A pálya-
műveket a három lap szerkesztősége, a TIT, valamint a 
Doktoranduszok Országos Szövetsége által felkért zsűri 
bírálja el. Mindhárom kategória első három helyezettje 
díjazásban részesül. Az egyes helyezések megoszthatók. A 
pályamunkákat egy nyomtatott kéziratos és négy elektro-
nikus (CD) példányban kérjük kizárólag postai úton be-
nyújtani. A képeket, illusztrációkat a CD-n külön-külön 
kép file-ban kell elmenteni, a szövegben csak az ábra he-
lyét kérjük feltüntetni. A szerkesztőségek jogot formál-
nak arra, hogy a díjazásban nem részesült, de közlésre al-
kalmas cikkeket – a szerzőikkel egyeztetett szerkesztés 
után – megjelentessék. A pályázat beküldői a pályázaton 
való részvétellel egyben hozzájárulnak cikkük online 
közzétételéhez is a lapok internetes változatában.

Kérjük, hogy a pályázó a cikk végén tüntesse fel nevét, 
levélcímét, e-mail címét, telefonszámát, doktori iskolá-
jának és témavezetőjének a nevét! 

A pályamunkákat a TIT címére kérjük küldeni: 1088 
Budapest, Bródy Sándor u. 16.  A borítékra írják rá: 
„Doktorandusz cikkpályázat” és a kategória ne-
vét.

A pályázatok feladási határidejét a kiírók meghosszab-
bították: 2014. március 31.
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Z S I G M O N D  G Y U L A  R OVATA

A három feladatból kettQ megoldása 100 feletti IQ-ra utal, ami átlag feletti teljesítménynek számít.
A feladatok megfejtését a következQ héten adjuk meg.

GONDOLKODÁST SERKENTQ IQ-TORNA

INDÍTÁS: 32
A számsor a számok 
összegével növekszik 11  11+2=13, 13+3=17, 
17+8=25, 25+7=32, 32+5=37, 
37+10=47

ERPSÍTÉS: A

A körök száma adja 
az oldalak számát; a 
háromszögek száma 
adja a színek számát

Öt kör  ötszög, egy 
háromszög  egy szín és 
három kör  háromszög, 
két háromszög  két szín
hasonlóképpen: négy kör  
négyszög, két háromszög  
két szín

HAJRÁ: L

A többi figura nevének 
kezdQbet_je van az 
alakokban: D – deltoid, 
T – trapéz, R – rombusz, 
K – kör, N – négyzet
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A 11. heti lapszámunkban 
bemutatott fejtörQk megoldása:
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A fenti szótördékeket kiegészítve ugyanazzal a két bet_vel értelmes szavakat 
kapunk. Melyik nem illik a többihez ezek közül a kiegészített szavak közül?

Hogy folytatódik a sorozat? 
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	 Tenyérzsugor

A Napóleon orvosáról elneve-
zett Dupuytren-kontraktúra, 
vagyis a tenyérzsugor gyógyítá-
sára kínálnak új, műtét nélküli, 
injekciós módszert magyar szak-
emberek. A betegség a tenyér 
bőre alatti kötőszövetes hártya 
megvastagodását és megrövidü-

lését idézi elő, amely miatt az ujjak 
egyfajta kényszertartást vesznek fel, 
nagymértékben rontva az életminő-
séget. Végül egyáltalán nem tudnak 
kinyúlni az ujjak – leggyakrabban a 
kis-, és a gyűrűsujj. A betegségben 
szenvedők 42 százalékánál a min-
dennapi tevékenységek számos kel-
lemetlenséggel járnak: gondot okoz 
például a ruhák gombolása vagy a 
kezek zsebbe dugása. 

A Dupuytren-kontraktúra kiala-
kulásnak oka a tenyérben levő kol-
lagén képződésének hibája, amely 
genetikusan öröklődő. Ez a többnyi-
re 35-40 éven felüli, nagyobb arány-

ban férfiakat érintő betegség Európa 
északi országaiban gyakoribb, mint 
délen. Gyógyítását az eddig alkal-
mazott, fájdalmas műtét helyett 24 
óra alatt ható, speciális baktérium 
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által termelt kollagenázinjekció vál-
totta fel. Az Egyesült Államokban 
öt éve kifejlesztett, Magyarorszá-

gon három éve engedélye-
zett gyógyszer a szervezetben 
található négyféle kollagén-
ből kettőt „old”, így segít-
ve a behúzódott, beszűkült 
mozgású részeket a normális 
mozgásterjedelem eléréséhez. 
Meghonosítója Szabó Zsolt, a 
Róbert Károly Klinika kézse-
bész egyetemi docense, a Ma-
gyar Kézsebészeti Társaság 
elnöke, a Világ Kézsebészeti 
Szövetségének megválasztott 
elnöke.

Amikor az Amerikában fel-
talált szert be akarták vezetni 
Európában, vizsgálatot indí-
tottak a kontinens húsz kézse-
bészeti centrumában – mond-
ta el lapunknak Szabó Zsolt. 
– Kelet-Európában egyedü-
liként a miskolcit jelölték ki, 
amelyet én vezetek. Hazánk-
ban három éve engedélyezték 
az injekciót, azóta több mint 
130 betegen próbáltam ki, és 
látom a pozitív hatásokat, a 
betegek elégedettségét. Hi-
szen így sikerül elkerülniük 
a többnapos kórházi benn-
fekvéssel, majd egy-két hétig 

tartó sebgyógyulással járó műtétet. 
A zsugorodott tenyér húrszerű, 

beteg szövetébe adott injekció más-
napján – megfelelő érzéstelenítés 
után – megkezdődik az addig be-

hajlított helyzetben rögzült ujjak ki-
nyújtása, bemozgatása. Miskolcon, 
Pécsett és Budapesten eddig csaknem 
40 kézsebész, 2-2-napos továbbkép-
zéseken tanulhatta meg a módszer 
alkalmazását.

Az egyetlen probléma, hogy a szert 
az OEP nem finanszírozza, pedig 
hetente 2-3 új beteg jelentkezik ná-
lam a tenyér sajátos, jó indulatú da-
ganatos kórképének tüneteivel. Je-
lentős részük nem tudja megengedni 
magának a támogatás nélkül 250 
ezer forintba kerülő kezelést. Amíg 
arra várunk és reménykedünk ab-
ban, hogy a józan ész előbb-utóbb 
győz, addig az új gyógymód iránt ér-
deklődő betegeket Miskolcon a Me-
gyei Kórház közreműködőjeként a 
Miskolci Kézsebészeti Centrumban, 
Budapesten pedig a Róbert Károly 
Magánklinikán látjuk el.

KATYMÁRI VANDA

	 Török	kori	meglepetés	
Egerben

Egy török kori kőépület marad-
ványa mellett tímárműhely cser-
ző- és áztatógödrei, valamint 
két, fából készült épület nyomai 
is előkerültek eddig Egerben, a 

Dobó téren folyó régészeti feltárások 
során.

A február közepén megkezdett ása-
tásokat a történelmi belváros rehabi-
litációs programja tette szükségessé. 
Halász Ágoston ásatásvezető régész, 
az egri Dobó István Vármúzeum 
munkatársa elmondta, az eddigi lele-
tek a térre tervezett szökőkút géphá-
zának és alapozásának mélyítésekor 
kerültek elő.

A háznak, mintegy 3,5 x 6 méteres 
területű része bukkant elő, ám leg-

R
É
G
É
S
Z
E
T

Szabó Zsolt

Injekciózás

Tenyérzsugor

CserzQgödör rönkfala
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60-80 centiméter mélyről kerültek 
elő, ami kiemeli a tér területének 
fontosságát a XVI-XVII. századi 
Eger kutatása szempontjából. A város 
többi részén a barokk kori épületek 
alapozása szinte biztosan elpusztította 
az egykori város maradványait.

Halász Ágoston ásatásvezető régész 
kiemelte: „Jelentősek ezek a leletek, 
mert viszonylag kevés régészeti kuta-
tás folyt Egerben, így szűkösek az in-
formációk a város korabeli életéről”. 

A Dobó téren és környezetében 
utoljára érdemi kutatás majdnem fél 
évszázada, az egykori Centrum Áru-
ház építése előtt zajlott Kovács Béla 
régész vezetésével. Akkor Árpád- 
kori és későközépkori falmaradvá-
nyokat találtak. 

A Dobó téri kutatások hamarosan 
lezárulnak, ezt követően – a főtértől 
mintegy 100 méterre – a rehabilitá-
ciós program keretében kialakítan-
dó Végvári Vitézek terén folytatják 
a munkát.

alább kétszer- háromszor ekkora ré-
sze még a föld alatt rejtőzhet. Legfel-
ső padlószintje a jelenlegi térburkolat 
alatt alig több mint fél méterre volt. 
Az épületből a nagyszámú kora újko-
ri kerámián kívül XVI. századi kály-
hacsempék, balták és rozettás mintájú 
bronz ruhadísz került elő. 

Egy bőrkikészítő műhely öt fa-
bélletes gödrét is feltárták a szak-
emberek. Egy kerek alaprajzú és 
egy négyzetes cserző-, illetve áz-
tatógödör falát felezett rönkök 
szorosan levert sora határolja. A 
többinél a levert cölöpök csak tá-
masztották a gödör falát fedő ke-
resztirányú fákat.

A bőrkikészítő műhely öt feltárt 
gödrében eddig egyebek mellett tö-
rök kori lábbelik talpait, egy láncing 
maradványát, pipakupakot, fa hasz-
nálati tárgyakat, aranyozott bronz 
ruhadíszt, ép tintatartót és egy össze-
állítható, festett üvegedényt találtak a 
régészek. A feltárt leletek mindössze 

Mivel itt is jelentős földmunkákra 
lesz szükség, a szakember nem tartja 
kizártnak, hogy onnan is kerülhet-
nek elő értékes leletek. 

Az eddig előkerült leletanyagok jelen-
leg a Dobó István Vármúzeum Baktai 
úti restaurátorműhelyében vannak, s 
belőlük több is komplex vegyületben 
ázik. A sodronyinget például a vegy-
szeres áztatás után, szűrés és szitálás 
nyomán lehet felfejteni, „szálaira”, azaz 
szemeire szedni. A pipakupak is a ve-
gyületben való áztatás után adja majd ki 
a valódi rajzolatát.

A leletek között a restaurátor műhely-
ben még néhány barackmag, illetve 
szilvamag is előkerült, ami a korabeli 
növények vizsgálatára ad lehetőséget. 

Mindezeket az előkerült leleteket, s 
a még valószínűleg a föld alatt rejtő-
ző értékeket restaurálás után a nagy-
közönségnek is szeretnék majd be-
mutatni egy kiállítás keretében. 

KELEMEN CSILLA
( Az MTI alapján)

Sodronying kezelése Török kori érmék

Pipakupak vegyszerben

KQépület maradványa
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A z uralkodó széljárás irányának 
megfelelően az erősebb szél 
gyakran a tavak egyik felébe 

fújja a sekély vizet, amit tólengésnek 
vagy sekély vizes élőhelyek esetében 
vízszintkilendülésnek nevezünk. Az in-
tenzív tólengés hatására – főleg magas 
vízborítás esetén – a part eróziója fo-
lyamatos, így a tómeder az uralkodó 
széliránynak megfelelően terjeszked-
het, míg a másik (a becsapódási) olda-
lon a szél szállította üledékek fokozato-
san feltöltik a medret. Hosszabb idő-
skálán szemlélve a mederformáló fo-
lyamatokat, azt tapasztaljuk, hogy a 
szikes tómedrek folyamatosan változ-
tatják alakjukat: megbontják a partfa-

S Z I K E S  TAVA K  A  K Á R P Á T- M E D E N C É B E N

VÁNDORLÓ VIZEK 
– TÓLENGÉSSEL

Az	 élWhelyekre	 általában	
nem	használjuk	a	vándorló	

kifejezést,	mivel	az	inkább	jel-
lemzW	 az	 élWlényekre,	 különösen	 a	
madarakra.	Kevésbé	 ismert	azonban,	hogy	
a	nagyobb	kiterjedése,	sekély	vize,	szikes	tavak	éven-
te	akár	1–2	métert	is	elmozdulnak,	így	néhány	év	alatt	kivándo-

rolnak	helyrajzi	számuk	fogságából.

lat, illetve „vándorolnak” a térségben, 
ami egy természetes tájformáló folya-
mat. Ellenben már egy, a tómederbe 
húzott vékony gát is megakadályozza 
a tólengést, így egy lényegtelennek tű-
nő beavatkozás akár a szikes tó pusztu-
lására vezethet. Vizének természetes  
zavarossága ugyanis megszűnik, s 
azonnal megjelenik, majd záródik a 
mocsári növényzet, és a tó gyorsan át-
alakul szikes mocsárrá.

A szikes tó vándorlása természet-
védelmi és gazdasági problémát is 
felvet. Egy dinamikusan működő 
természetes állapotú szikes tó az 
évek során kivándorol a területét 
meghatározó helyrajzi szám alól. 

2009–2010-ben a Hortobágy Ter-
mészetvédelmi Egyesület – a 
LIFENAT08/H/000348 számú 
projekt keretében – felmérette a 
Kárpát-medencei szikes tavak 
ökológiai állapotát. A felmérési 
adatok azt mutatják, hogy a szikes 
tavak jelentős többsége mezőgaz-
dasági területekre, főleg szántókra 
vándorol, amelyeknek általában 
más a tulajdonosa vagy a művelési 
ága és a helyrajzi száma. Ellenkező 
eset is gyakran előfordult, amikor 
a gazdálkodók „vándoroltak” a 

A szikes tavak folyamatosan bontják a partfalat, 

és néhány év alatt kivándorolnak a helyrajzi 

szám szerinti területükrQl 

Gazdasági hasznot nem hajtó szántóföldi m_velés egy szikes tó partvonalán Egy természetes állapotú szikes tó



ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2014/12  359

beavatkozással hosszú távon visszaállít-
hatók a természetes szikes tavakra jel-
lemző ökológiai állapotba.

Az Európai Unió területén csak a 
Kárpát-medencében fordulnak elő szi-
kes tavak, ezért főleg hazánk feladata 
ennek a sérülékeny ökoszisztémának a 
védelme és megőrzése. Az Eurázsia ré-
gióban, vagyis a Palearktiszban az ed-
dig ismert adatok alapján (nem teljes és 
átfogó vizsgálatról van szó, mint a 
Kárpát-medence esetében) az említett 
Kárpát-medencei előfordulásokon kí-
vül valószínűleg csak Törökországban 
és Mandzsúriában találhatók jelentő-
sebb kiterjedésben szikes tavak. A két 
régió közötti sztyeppövezetben jelenle-
gi ismereteink szerint csak sós- és 
sztyepptavak léteznek.

Az előbbiek alapján még jobban fel-
értékelődik a szikes tavak hazai védel-
me. Szerintünk szükségessé vált egy 
működő fenntartási modell kidolgo-
zása és alkalmazása további szikes ta-
vak elveszítésének megakadályozása 
érdekében, a helyi gazdálkodó 
közösségek bevonásával. A rohamo-k bevonásával. A rohamo-
san pusztuló tendenciát jól érzékelteti 
az a tény, hogy az 1950–60-as évek- tény, hogy az 1950–60-as évek-, hogy az 1950–60-as évek-
ben még 350–400 természetes állapo-
tú szikes tó volt a Kárpát-medencé-
ben, a jelenlegi 77 darab helyett.

Sóvirágzás
A szikes tavak sokkal fajgazdagabbak, 
mint a sós tavak, bár jelentős mértékű 
átfedés van a két élőhelytípus élővilá- a két élőhelytípus élővilá-élőhelytípus élővilá- élővilá-
gában. A kutatási adatok szerint két 
abszolút (elsődleges) karakterfaj él a 
Kárpát-medencei szikes tavakban, 
amelyek sós tavakban vagy más élőhe- sós tavakban vagy más élőhe-vagy más élőhe-
lyeken nem fordulnak elő. Az egyik a 

magyar sóballa (Sueda pannonica), a 
másik pedig a sziki lebegőkandics 
(Arctodiaptomus spinosus). 

Az egy évtizedes szikes tavi kutatá-évtizedes szikes tavi kutatá- szikes tavi kutatá-
sok olyan ökológiai és anyagforgalmi 
összefüggéseket tártak fel, amelyek 
alapján meghatározásra került egy al-
kalmazható (adaptív) kezelési és reha-
bilitációs eszköztár. A tólengés jelentő-
ségét már említettük, ezért fontos re-
habilitációs beavatkozás a tómedrek-
ben kialakított és mederrészeket, 
partvonalat levágó gátak, kiemelt föld-
utak teljes felszámolása. A szél eróziós 
munkája, a defláció felgyorsítja a me-
derben képződött szerves anyag 

szikes tóba, vagyis felszántották a 
szikes tó közvetlen partszegélyét és 
medrét. 

Európában	egyedülálló
Sajnos, természeti értékeinket – még 
természetvédelmi oltalom alatt álló te-
rületeken is – helyrajzi számok és 
művelési ágak szigorú rendszereibe 
kell besorolni, ám ezzel korlátozzuk, 
sőt megakadályozzuk az életfenntartó 
folyamataikban meghatározó szerepet 
betöltő mozgásukat. Megoldást jelen-
tene a problémára, ha jogilag a szikes 
tavak közvetlen vízgyűjtő területe 
azonos helyrajzi számmal vagy 
alrészlettel a szikes tó medréhez tar-
tozna. A jelenlegi tulajdonosok min-
denesetre nem szenvednének kárt az 
átalakítással, ha bevezetésre kerülne 
egy támogatott integrált kezelési 
program. 

A felmérés adatai alapján a Kárpát-
medencében 77 darab természetes (re-
ferencia) állapotú szikes tó maradt 
fenn, amelynek területi eloszlását a tér-
képen mutatjuk be. Ezenkívül létezik 
még 150–200 bolygatott állapotú szi-
kes tó, melyek megfelelő rehabilitációs 

TÓCSA VAGY TÓ?

A kontinentális sós vizek (tavak) egy speciális cso-
portját képezik a szikes tavak. Többségük idQsza-öbbségük idQsza- idQsza-
kos, sekély állóvíz, ezért limnológiai értelemben 
nem az igazi tavak, hanem inkább a tócsa típusú, 
talaj- és csapadékvízbQl táplálkozó felszíni vizek 
csoportjába tartoznak. A természetes (referencia) 
állapotú szikes tó meghatározása az új kutatási 
eredmények alapján a következQ: 
ﾐ Olyan sekély (átlagosan 0,2–2 méter mély) álló-
víz, mely természetes eredet_ (delációs, eróziós 
vagy szuffóziós) medrének több mint 1/3-át leg-
alább idQszakosan nyílt víztükör vagy hínaras bo-
rítja minimum 1 hektár kiterjedésben; 
ﾐ A meder idQszakos kiszáradásakor az aljzaton 
legfeljebb a karakteres szikes tavi iszapnövényzet 
jelenik meg, úgy, hogy a makroiton borítottsági 
százaléka minimum 1 hektár kiterjedésben tartó-
san (több éven keresztül) nem haladja meg az 50 
százalékot;
ﾐ A sótartalom (szalinitás) éves átlaga minimum 1 
gram/liter;
ﾐ A nátrium- és hidrogén-karbonát-ionok (sziksó/
szóda) jelentQs arányban (iononként minimum 25 
egyenérték százalékában) vannak jelen az oldott 
ásványianyag-tartalomban;
ﾐ Szikes karakter élQhelyek, életközösségek és 
élQlények jelenléte.

Hazánk egyik fokozottan védett szikes tava,  

a szabadszállási Zab-szék 

A szikes tavak és felszíni vízgy_jtQ  
területük kezelésében nagy hangsúlyt kap  

a szürke marha 
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azért fontos, mert alátámasztja azt a 
hipotézist, hogy a szikes tavak bármi-
lyen édes vízzel történő elárasztása 
(különösen alacsony talajvíz esetén: 
nyáron és ősszel) kedvezőtlen hatással 
jár, ezért tilos alkalmazni ezt a keze-
lési eljárást. A direkt árasztás egyik 
következménye, hogy csökken a víz 
lúgossága és sótartalma, a nitrogén az 
oldatban marad, ami táplálja és egy-
ben segíti a mocsári növényzet elter-
jedését.

A közvetlen felszíni vízgyűjtő szer-
kezete is jelentősen befolyásolja a szi-
kes tó ökológiai állapotát. Említettük 
a legeltetés fontosságát, a fásítások és 
csatornák felszámolását, de ugyan-
ilyen fontos a szántók visszagyepesí-
tése is, legalább a partvonaltól számí-
tott 100 méteres sávban. Ezzel az in-
tézkedéssel könnyebbé válik a legelte- könnyebbé válik a legelte-válik a legelte-
tés alkalmazása, és a gyeptakaró 
– mint az egyik legjobb szűrő – meg-
akadályozza a szántókról a tápanya-
gok és vegyszerek bemosódását. 

A	Nagy-szik	példája
A szikes tavak ökológiai össze füg gé sei-
nek ismeretében egy bolygatott állapo- ismeretében egy bolygatott állapo-
tú szikes tó, a balmazújvárosi Nagy-
szik teljes rehabilitációját el végeztük a 
már említett LIFE+ projekt keretében. 
A szennyező források kizárásával, csa-
padékvíz-visszatartással és természet-
védelmi célú, intenzív legeltetéssel si-
került a szikes tavi ökológiai állapotokat 
javítani, már az alkalmazható kezelés 
bevezetése utáni években.

A történelmi, kutatási és felmérési 
adatok ismeretében a szikes tavak és 
közvetlen vízgyűjtőjük kezelése csak a 
terület nagyságának és a veszélyeztető 
tényezők konkrét káros hatásainak is-
meretében megválasztott háziállatfaj-
tákkal és állatsűrűséggel történő legelte-
téssel, taposással végezhető hatékonyan 
egész évben vagy a természetvédelmi ér-

évenkénti eltávozását, és ezzel pár-
huzamosan a szikes tómeder feltöl-
tődésének megakadályozásában is 
jelentős hatást fejt ki. 

A szikes tavak közvetlen vízgyűjtőjén 
található fásítások és a szikes tómeder- fásítások és a szikes tómeder-ok és a szikes tómeder-
ben élő makrofiton növényzet is a 
deflációs hatásokat gyengíti, és ezzel 
ellentétben gyorsítja a szikes tómeder 
feltöltését. Ezért a 77 darab természetes 
állapotú szikes tó elpusztulásának meg-ának meg- meg-
akadályozása érdekében szükségessé 
vált a fásítások felszámolása és a mo-
csári növényzet kilegeltetése. 

Partvonalukon és közvetlen vízgyűj-
tő területükön – de a szikes tavak ki-ükön – de a szikes tavak ki- – de a szikes tavak ki-
száradása után – a mederben kapilláris 
övek alakulnak ki, amelyeken keresztül 
a szódás talajvíz a felszínre tör és ott a 
sziksó kiválik, kivirágzik. A sziksóki-
virágzást megakadályozza a gyeptaka-
ró záródása a vízgyűjtő területeken, 
illetve a mocsári növényzet jelenléte a 
mederben. A sziksó kiválását viszont 
erősíti az ökológiailag fenntartható 
erőteljes legeltetés a szikes tavak köz-
vetlen vízgyűjtő területén és száraz 
állapotban a mederben is. 

A szikes tavak vízkészletének jelentős 
hányadát – a felszíni vízbefolyásokon 
kívül – a felszín alatti szódás talajvízfel-
törések táplálják. A szikes tómedrekbe 
húzott bármilyen típusú csatorna 
megakadályozza a talajvíz felszínre 
jutását, ezért a szikes tó szinte azonnal 
elpusztul egy lecsapoló csatorna kiala- csatorna kiala-
kítása után. Ennek értelmében a leg-
fontosabb rehabilitációs cél – különö-
sen a bolygatott állapotú szikes tavak 
esetében – a mederben, de még a köz-
vetlen felszíni vízgyűjtőkön található 
összes csatorna betemetése.

A kutatások összefüggést találtak a 
szikes tavak vizének lúgossága és az ol-
dott nitrogénformák között, vagyis a 
lúgosság növekedésével a szikes vízből 
a nitrogén gáz formájában távozik. Ez 

dekeknek megfelelő időkorlátozással. 
Szakmai szempontok alapján az illeté-
kes nemzeti park vagy háttérintézmé-
nyek megállapítják a szikes tavak in-
tegrált kezelésbe vont területegységeit. 
Ezeknek a tó határain belül található 
földeknek a tulajdonosai agrár-kör-
nyezetgazdálkodási támogatásban ré-
szesülhetnek, ha betartják és alkalmaz-
zák a szikestó-védelmi kezelési intéz-
kedéseket. Eszerint a szántókat visz-
szagyepesítik (a nemzeti park vagy 
háttérintézmények által meghatáro-
zott fűmagkeverékkel) és legeltetik, 
legalább 0,8 számosállat/hektár sűrű-
séggel. Ugyancsak cél a szikes tavak 
medrében található mocsári növény-
zet lekaszálása, elszállítása száraz álla-
potban a medret kímélő technológiá-
val és a sarjúhajtások legeltetése. 

Abban az esetben működik az in-
tegrált kezelés, ha a támogatás mér-
téke nagyobb, mint a szántók műve-
lésének támogatásából és gazdasági 
hasznából származó együttes bevé-
tel. A program működését a hatósá-
goknak szükséges legalább évente 
egyszer ellenőrizni. Az egységes 
Kárpát-medencei szikes tavi védel-
met erősítené, ha a különböző tagor-
szágokban a szikes tavon gazdálko-
dók azonos mértékű támogatásban 
részesülhetnének.

Hamarosan megjelenik egy angol 
nyelvű könyve munkacsoporunknak 
Ecology and Management of Sodic Pans 
in the Carpathian Basin. Hortobágy 
Environmental Association, Balmazúj-
város címmel. Ebből részletesebben 
megismerhető a szikes tavak ökológi-
ai helyzete, maga a 77 darab szikes tó, 
a kezelés és rehabilitáció alkalmazha-
tó eszközei. Ez a cikk is többnyire en-
nek a könyvnek az anyagából készült.

ECSEDI ZOLTÁN, 
 ARADI CSABA, OLÁH JÁNOS,  

BOROS EMIL

A balmazújvárosi Nagy-szik a rehabilitáció elQtt… … és a rehabilitáció után  (OLÁH JÁNOS FELVÉTELEI)
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Engelbert Dollfuss 1892-ben 
egy alsó-ausztriai tartomány 
parasztgazdaságában látta 

meg a napvilágot. Apját sohasem is-
merte, de szigorú és mélyen vallá-
sos édesanyja nem hanyagolta el 
megfelelő neveltetését. A papnevel-
dében ugyan jól érezte magát, még-
is világi hivatásra vágyott. Ezért 
beiratkozott a bécsi egyetem jogi 
karára, ám az első világháború ki-
törésekor azonnal jelentkezett a 
hadseregbe. A sorozáson alacsony 
termete miatt ugyan elutasították, 
ám ő makacsul ragaszkodott elha-
tározásához, és végül el is érte, 
hogy frontszolgálatra küldjék. Ki-
válóan teljesítette feladatát, több-
ször kitüntették. A Központi Ha-
talmak vereségét és az Osztrák-
Magyar Monarchia szétesését kese-
rűen vette tudomásul, de egyetemi 
tanulmányait befejezte, majd Ber-
linben közgazdasági diplomát is 
szerzett. 

Hitlerrel dacolva
Miután meggyőződésévé vált, hogy 
hazáját csak a politika eszközeivel 
szolgálhatja, állami szolgálatra je-
lentkezett. Elhatározásában a bolse-
vik veszély, és Ausztria függetlensé-
gének féltése egyaránt mozgatták. 
1923-ban a Mezőgazdasági Minisz-
tériumban kapott titkári állást, és 
szorgos munkájával hamar felkeltet-
te főnökei figyelmét. Dollfuss 1930-
ban lépett be a konzervatív és kleri-

E N G E L B E R T  D O L L F U S S  M E G G Y I L KO L Á S A

A TÖRPE 
DIKTÁTOR 
HALÁLA

Ausztria	elsW	embere	a	bécsi	Kancellária	egyik	szalon-

jában,	egy	selyemszaténnel	bevont	heverWn	haldokolt.	
Csak	a	merénylWi	voltak	mellette,	akik	azt	 is	megta-

gadták	tWle,	hogy	orvost	vagy	papot	hívjanak.	Utolsó	
perceiben	talán	végiggondolta	magában,	hol	hibázott…

kális Osztrák Keresztényszocialista 
Pártba. Ettől kezdve karrierje töret-
len volt. Kezdetben földművelésügyi 
miniszterként tevékenykedett, majd 
1932-ben osztrák kancellárrá, mi-
niszterelnökké választották. 

A gazdasági világválság súlyos kö-
vetkezményeivel szembekerülve 
Dollfuss úgy döntött, hogy nem 
csatlakozik Németországhoz a vám-
unióban. Ebben a döntésében az 
olasz diktátor, Mussolini is támogat-
ta, ugyanakkor szembe került az 
egyre erősödő Németországgal. 
Amikor pedig Hitler ke-
rült hatalomra, olyan el-
lenfélre akadt, akivel 

nem volt okos packázni. Miután 
Ausztriában sokan támogatták a két 
ország egyesülését, az Anschlusst, 
csak az erős kéz politikájával szava-ával szava-szava-
tolhatta hazája függetlenségét. 

1933 nyarán az osztrák nácik me-
rénylethulláma söpört végig az or-
szágon. Mintegy 140 bombame-
rényletet követtek el az országban, 
mire a pártjukat betiltották. A rend-
szer mindinkább tekintélyuralmi jel-
leget öltött, és a kancellár szeptem-
berben még a Parlamentet is felosz-
latta. Ekkor kezdték Milli metter nich-

nek csúfolni apró termete 
miatt. A törpe diktátor 
azonban nem hátrált meg. 

Dollfuss Cianóval (balra) 

és Mussolinivel (jobbra) 

1933-ban

Engelbert 

Dollfuss
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időpontját két nappal ké-
sőbbre, a minisztertanács 
utolsó ülésére időzítették. A 
terv szerint katonai egyenruhát vi-
selő osztagaik megszállják a minisz-
tertanács épületét, őrizetbe veszik a 
kormány tagjait és Wilhelm Miklas 
köztársasági elnököt, elfoglalják a 
rádió és a telefonközpont épületét, 
valamint a laktanyákat, majd átve-
szik a hatalmat. 

Július 24-én hajnalban Weyden-
hammer angol kereskedőnek adva 
ki magát Bécsbe érkezett, hogy a 
helyszínről irányítsa a puccsot. Ám 
nem sokkal azután, hogy a teherau-
tók - platójukon összesen 150 fel-
fegyverzett SS-legénnyel - elindul-
tak a helyszínekre, Rintelen 
értesítette, hogy a tanácsülést várat-, hogy a tanácsülést várat-
lanul másnapra halasztották. Az ak-
ciót azonnal lefújták, és az össze es-
kü vők visszatértek az állomáshe-visszatértek az állomáshe-
lyükre. 

Ám ugyanezen a napon történt 
még valami, amivel a puccsisták 
nem számoltak. Egy, az akció 
részleteibe beavatott fiatalembernek 
az utolsó pillanatban megszólalt a 
lelkiismerete. Felhívta a helyi rend-
őrőrsöt, és elmondta, hogy mire ké-
szülnek másnap. Ám az információ 
a bürokrácia rögös útjain csak lassan 
ért el az illetékesekhez. 

Másnap délelőtt az államcsíny ve-
zetői elfoglalták állomáshelyeiket. 
Glass a Német Tornász Szövetség 
tornatermében várta a puccs részt-

Október 3-án a kancellár a tör-
vényhozás épületében tartózko-
dott, hogy pártja vezetőivel talál-
kozzon. Amikor befejezték a ta-
nácskozást, és titkára kíséretében 
kilépett a folyosóra, szembe talál-
kozott egy fiatalemberrel. A 22 
éves Rudolf Dertill egy petíciót 
adott át neki. Amikor Dollfuss el-
vette tőle a papírt, egy lépést hát-
rált, majd előhúzott a zsebéből egy 
pisztolyt, és kétszer rálőtt a kancel-
lárra. Keze azonban megremeghe-
tett, ugyanis csak kisebb sérülése-
ket okozott neki a karján és a mell-
kasán. Dertill a kihallgatásán be-
vallotta, hogy a náci párt tagjaként 
nehezményezte szervezetük elnyo-
mását, és tettével csak fel akarta 
hívni a figyelmet magára. 

Az egyre szaporodó bűncselekmé-
nyek miatt novemberben ismét visz-
szaállították a halálbüntetést Auszt-
riában, és néhány összeesküvőt ki is 
végeztek. Ezzel a lépéssel a kancellár 
végleg kivívta Hitler haragját, aki 
elhatározta, hogy az osztrák nácik 
segítségével megszabadul tőle. 

A	puccs	elWkészületei
A német rádiók egyre-másra sugá-
rozták azokat az adásokat, ame-
lyekben nyíltan uszítottak Dollfuss 
meggyilkolására: „A kancellárt el 
fog ja sodorni az áradat, amelyet 
maga szabadított el”. 1934 nyarán a 
kormányfőt többen is figyelmez-
tették, hogy a fasiszták államcsíny-
re készülődnek, ezért Dollfuss 
megerősíttette hivatalában a 
biztonsági intézkedéseket. Eszébe 
sem jutott, hogy éppen ez az 
óvintézkedés okozza majd a vesz-ozza majd a vesz-
tét. Hiába tiltotta be ugyanis a 
nemzetiszocialista pártot, tagjait 
nem távolította el a belbiztonsági 
szervekből és kormányhivatalok-
ból. Így azok akadálytalanul 
készíthették elő az államcsínyt. 

A Hitler támogatását élvező oszt-
rák nácik vezérei, Fridolin Glass, 
Otto Wächter és Rudolf Weyden-
hammer alaposan kidolgozták a 
puccs részleteit. A letartóztatni szánt 
kancellár helyére az Anschlusst tá-
mogatni kész római nagykövetet, 
Anton Rintelent kívánták ültetni. 
Az összeesküvők július 22-én a sváj-
ci nagyvárosban, Zürichben beszél-
ték meg a részleteket. A cselekvés 

vevőit, ahol megkapták az 
egyenruhákat és a fegyvere-
ket, majd pontosan 12:45-

kor teherautókon indultak három 
irányba. Egy osztag a Ball haus-
platzra, a kancelláriára, egy másik a 
rádió épületéhez, a harmadik pedig 
Miklas elnökért indult, aki a 
Wörthi-tónál pihent. Minden a terv 
szerint zajlott. 

Közben elkezdődött a miniszter-
tanács ülése is a kancellária épületé-
ben, amelyet maga Dollfuss nyitott 
meg. Nem sokkal később egy adju-
táns hívta ki Emil Fey belügymi-
nisztert, és közölte vele, hogy a 
rendőrség egy készülődő puccsról 
tájékoztatta őt. Nem tudni, hogy 
Fey be volt-e avatva a részletekbe, 
de ha így is volt, talán a leleplező-
déstől félve azonnal intézkedett, 
hogy az összeesküvőket felfegyver-
zett, kor mány hű csapatok várják a 
helyszíneken. 

Lövések	a	kancellárián
Dollfusst azonnal tájékoztatták az 
eseményekről, aki berekesztette a 
kormányülést, és saját kezébe vette 
az irányítást. Utasította minisztere-
it, hogy térjenek vissza hivatalaik-
ba, és tegyék meg a szükséges in-
tézkedéseket. A kancellária épüle-
tében alig néhányan maradtak. A 
puccsisták dolgát megkönnyítette a 
szokásos őrségváltás, melynek so-
rán a palota főkapujának mindkét 
szárnyát szélesre tárták. Amikor a 

Otto Wächter 

(jobbra)
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teherautók begördültek az udvarra, 
és leugráltak róluk a katonai egyen-
ruhát viselő fegyveresek, az őrség 
parancsnoka azt hitte, hogy az erő-
sítés érkezett meg. Ezért eszükbe 
sem jutott ellenállni, és az összees-
küvők néhány perc alatt lefegyve-
rezték őket. Ezt követően egy külö-
nítmény betört az épületbe, hogy 
letartóztassa a kormány tagjait, 
akikről azt hitték, hogy még min-
dig tanácskoznak. 

A 35 éves Otto Planetta embereivel 
Dollfuss dolgozószobája felé indult. 
A kancellár a kiabálásokból rájött, 
hogy az összeesküvőknek sikerült 
bejutni az épületbe, ezért komor-
nyikja és testőre, Eduard Hedvicek 
tanácsára igyekezett megszökni az 
épületből. Egy titkos csigalép-
csőn bejuthattak volna az álla-
mi levéltárba, ahonnan a hátsó 

kijáraton keresztül észrevétlenül ki-
sétálhattak volna az utcára, és elve-
gyülhettek volna a járókelők között. 
Egy kis tétovázás azonban elég volt 
ahhoz, hogy a menekülők röviddel 
13 óra után éppen Planetta egységé-éppen Planetta egységé-Planetta egységé-
be ütközzenek. 

A hadnagy rákiáltott Dollfussra, 
hogy emelje fel a kezét, ám a követ-
kező pillanatban – a kapott parancs 
ellenére, hogy élve fogják el a kan-
cellárt – kétszer egymás után 
meghúzta a ravaszt. Az egyik löve-Az egyik löve-
dék Dollfuss bal vállát, a másik a 
torkát érte. Az áldozat meg tán to ro-
dott, majd hanyatt vágódott a pad-
lón. Nyaki artériájából sugárban lö-
vellt a vér. Támadói egy szófára fek-
tették, de nem hívtak hozzá orvost, 
és azt is csak 20 perccel később en-
gedték, hogy a személyzet bekötöz-
ze a sebeit. 

Eközben a puccsisták egy másik 
csoportja a Kolowrat kávéháznál 
találkozott, majd a mintegy tizenöt 
polgári ruhás férfi elindult a rádió 
épülete felé. Lövöldözve rontottak 
be a stúdióba, ahol bemondatták a 
„sikeres” államcsínyt: „Figyelem, fi-
gyelem, rendkívüli közlemény! A Doll-
fuss-kormány e pillanatban lemondott, 
Miklas elnök az államügyek intézésével 
doktor Rintelen követet bízta meg”. 
Ekkor értek oda a rendőrség és a 
katonaság egységei, akik rövid tűz-rövid tűz-
harc után megadásra kényszeríttet-
ték a puccsistákat. A harmadik SS-
különítmény, amelynek a feladata az 
államelnök letartóztatása lett volna, 
egy útzárlaton fennakadt. Ekkorra 

az összeesküvők vezetőinek 
többsége már őrizetben volt. 
Az államcsíny elbukott.

A felkelés bukásának híre hamar 
eljutott a kancellárián magukat el-
barikádozó puccsistákhoz, akik ér-
tékes túszukkal a kezükben kezd-
tek tárgyalni a szabad elvonulásról. 
Dollfuss közben magához tért, de 
érezte, hogy közel a vég. Ekkor 
végre beengedték hozzá Feyt, akit 
megkért, hogy gondoskodjon csa-
ládjáról. Aztán szájából vér bugy-
gyant elő, és röviddel 4 óra előtt ki-öviddel 4 óra előtt ki-4 óra előtt ki-
lehelte a lelkét. Mint később kide-
rült, sérülései nem lettek volna 
végzetesek, de ellátás hiányában el-
vérzett. Ezzel minden esély elmúlt, 
hogy elengedjék a gyilkosait. 

A	puccs	utóélete
A katonaság azonnali megadásra 
szólította fel a támadókat, de meg-
ígérték, hogy büntetlenül távoz-
hatnak. Ha nem engedelmesked-
nek, támadni fognak. Planettáék 
némi huzavona után elfogadták a 
feltételeket, eldobálták fegyverei-, eldobálták fegyverei-álták fegyverei-fegyverei-
ket, majd felszálltak a már az ud-
varon előkészített teherautókra. 
Azt állították, Dollfuss halála vé-
letlen baleset volt. Azt hitték, a né-
met határra viszik őket, ehelyett 
azonban egy rendőrkaszárnya felé 
vették velük az irányt. Rintelent, 
aki egy kis kaliberű revolverrel ön-
gyilkosságot kísérelt meg, szintén 
őrizetbe vették. Ugyanerre a sors-Ugyanerre a sors-
ra jutott minden puccsista, akinek 
– mint az államcsíny vezéreinek: 
Weyden ham mer nek, Wächternek 
és Glassnak – nem sikerült időben 
Németországba menekülnie. Július 
30-án Planettát és cinkosait hadbí-
róság elé állították, majd gyilkos-
ság és hazaárulás vádjával halálra 
ítélték és – a statáriumnak megfe-és – a statáriumnak megfe- – a statáriumnak megfe-
lelően – azonnal kivégezték őket. 
A többieket életfogytiglani fegy-
házra ítélték, de négy évvel később 
szabadon engedték őket. Fey sze-
repe – aki 1938-ban szintén 
öngyilkosságot követett el – tisz tá-
zatlan maradt. Az összecsapások 
során mintegy 300 ember vesztette 
életét. Hitler megértette, hogy el-Hitler megértette, hogy el-
vesztette a játszmát, ezért elhatá-
rolta magát az akciótól, négy évvel 
később azonban már erőszak nél-
kül is végre tudta hajtani az Ansch-
lusst.

HEGEDÜS PÉTER

Anton Rintelen

A halott 

Dollfuss
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Négy évtized után 2012-ben fi-
gyeltük meg a dunavirág 
(Ephoron virgo) első nagy, milli-

ós rajzását több Duna menti települé-
sen, például Tahitótfalu, Pócsmegyer, 
Budapest, Vác és Göd területén. 2013. 
augusztus 19-én ismét megindult a tö-
megrajzás csodálatos jelensége Tahitót-
falunál, a Tildy Zoltán hídnál, vala-
mint sok további Duna-parti helyszí-
nen. Tulajdonképpen a teljes hazai 
Duna-szakaszon észlelték e kérészek 
rajzását Bajától a Szigetközig, sőt a 
III. Nemzetközi Duna-expedíció 
( JDS3, 2013) kutatói ausztriai, szerb és 
román folyószakaszokon is találkoztak 
e vízirovarok tömeges megjelenésével.

E G Y  T É L I  Á L O M  V É G E

A DUNA 
VIRÁGAI

A dunavirág – sok évnyi kimaradás 

után – 2013 nyarán ismét „virágba 

borította” a Duna egyes szakasza-

it. A tiszavirágzáshoz hasonlítható 

természeti jelenséget szenzáció-

ként mutatta be a média, a legtöb-

ben	 ekkor	 hallottak	 elWször	 e	
hazánkban honos kérészfaj létezé-

sérWl.	Vajon	számíthatunk-e	2014-
ben is a tömeges rajzásukra?

A természetvédelmi oltalom alatt álló 
dunavirág egyetlen egyedének eszmei 
értéke 10 000 forint. Rendszertanilag a 
rovarok osztályába, a szárnyas rovarok 
alosztályába és a kérészek rendjébe tar-
tozik. A közismert tiszavirághoz 
(Palingenia longicauda) hasonlít, de attól 
jóval kisebb, mintegy 3 centiméteres. A 
dunavirág lárvái tiszta, oxigéndús víz-
folyásokban fejlődnek. Az augusztus 
végi, szeptember eleji rajzás kezdetén a 
lárvabőrből a vízfelszínen bújik elő a 
szárnyas rovar. A hímeknél ez a nem 
ivarérett szubimágó, amely vedléssel 
alakul át az ivarérett alakká, az imágó-
vá, míg a nőstényeknél a lárvabőrből 
rögtön az ivarérett szárnyas rovar kel ki.

Hazánkban a dunavirág koráb-
ban sok vízfolyásban előfordult, 

de a fokozódó vízszennyezések visz-
szaszorították populációit néhány 
víztestre (például Rába, Répce, Fel-
ső-Tisza). A faj újbóli térhódításának 
hátterében a bécsi szennyvíztisztító 
üzem modernizálása és további Du-
na-menti városok környezetvédelmi 
beruházásai lehetnek, melyek a Du-
na vízminőségében erőteljes javulást 
eredményeztek. Egyes feltételezések 
szerint ennek következtében a Duna 
mellékfolyóiból, például a Rábából 
újra betelepülhetett a fehér kérésznek 
is nevezett faj hazánk legnagyobb 
folyójába.

Dunavirágok a Duna felszíne fölött

A hídlámpák fénye 

„porszívóként” szívja 

magához a fehér kérészeket 

(Tahitótfalu, 

Tildy Zoltán híd)

Fehér kérészek tánca a Duna fölött, Gödnél

Csúcsforgalom: dunavirágok stroboszkópikus röpképe és irányvonala lámpafényben
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deraljzatot, ahol a szüleik korábban si-
keresen kifejlődtek. Ezzel biztosított 
az adott populáció hosszútávú fenn-
maradása.

A közvilágításból eredő fényszennye-
zés azonban megzavarja a kérészrajok 
repülését, ugyanis a kivilágított hidak, 
hajók és parti vendéglátóhelyek fényei 
odavonzzák a hatalmas kérészfelhőket. 
Ez a pozitív fototaxis jelensége, amely 
miatt e rovarok a vízbe petézés helyett 
sajnálatos módon az aszfalton pusztul-
nak el millió számra – tojáscsomóikkal 
együtt. A természetvédelem egy új ki-
hívása ez a probléma, amire az MTA 
Ökológiai Kutató Duna-kutató Intézete és 
az ELTE Környezetoptika Laboratóriuma 
együtt keresi a megoldást.

A dunavirágok fotózása az egyik 
legizgalmasabb téma, amivel egy 

természetfotós találkozhat. A Duna 
gödi szakaszát 2013 augusztus végén 
lepték el  a dunavirágok. Sötétedés 
után jelent meg az első fehér rovar, 
majd egyre többen „táncoltak” a víz 
fölött. 21 óra után megindult a nősté-
nyek tömeges kompenzációs repülése, 
és a fotósállvánnyal térdig vízbe gázol-
va, hosszabb expozícióval és vakuderí-
téssel különös fotókat lehetett készíteni. 
A kis dunavirágok apró fehér, repülő 
angyalkáknak tűnnek a fotókon.

A következő este már csak néhány 
kérészt lehetett látni, azaz valószínűleg 
egynapos rajzásuk volt Gödön. Ugyan-

akkor Tahitótfalunál, a hídon napról-
napra megismétlődő milliós rajzásokat 
tapasztalhattak az érdeklődők, egészen 
szeptember elejéig. Igazi, hangos fo-
tósturizmus alakult ki a lámpák fé-
nyében felhőként mozgó hatalmas 
dunavirágrajok miatt. Fantasztikus 
élmény volt a világító lámpatestek-
nél kialakult kérészcsóvák alatt, il-
letve a raj kellős közepén állni és 
fényképezni. (Hazai természetfotó-
sok on-line képkiállítása és további 
részletek itt találhatók a dunavirágról: 
http://dunavirag.okologia.mta.hu)

Ugyanakkor valódi természetvédel-
mi problémát jelent a sok-sok kérész el-
pusztulása a hídon. A forgalmas hida-
kat, a kivilágított részeket elkerülve, 
fényszennyezéstől mentesebb, ter mé-
szetközeli helyszíneket is érdemes föl-
keresni, mert ekkor kerülhetünk iga-
zán közel e természeti csodához.

A nyáresti varázslatos rajzások part-
szakaszain ősztől hiába keressük a du-
na vi rá got, mivel a téli időszakban e ké-
részek tojásai (megtermékenyített pe-
téi) a mederanyagban rejtőznek, a lár-
vák csak tavasszal, ilyentájt kelnek ki 
belőlük. Remélhetőleg augusztus vé-
gén ismét virágba borul a Duna, és 
megint gyönyörködhetünk a fehér ké-
részek rajzásában.

POTYÓ IMRE

 HORVÁTH GÁBOR

 KRISKA GYÖRGY

A dunavirág este 20 óra után kezdi 
meg repülését, s ezzel együtt párzását 
is, ami legföljebb másfél óráig tart. A 
megtermékenyített nőstények ezután 
rajokba állnak össze és megkezdik a fo-
lyó fölötti gyors, néhány kilométeres, 
úgynevezett kompenzációs repülésüket a 
folyásiránnyal szemben. A kérészek 
egy idő után végelgyengülésben a víz-
be hullanak, ahol lerakják tojáscsomói-
kat és elpusztulnak, miközben a hímek 
vízfelszín fölötti rövid élete is véget ér. 
A nőstények a kompenzációs repülé-
sükkel ellensúlyozzák a peték elsodró-
dását, ezért e viselkedésüknek fontos 
szerepe van abban, hogy a peték meg-
közelítőleg azon a helyen érjék el a me-

Halvacsora: a vízbe hullott elpusztult kérészek bQséges táplálékot 
nyújtanak a halaknak 

A fénycsapdába esett dunavirágok (zömében petés nQstények)  
milliói pusztulnak el a híd aszfaltján (Tahitótfalu, Tildy Zoltán híd)

(POTYÓ IMRE 

FELVÉTELEI)
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az volt az elfogadott nézet, hogy 
egyedi optimalizáció érvényesül, te-
hát minden egyes egyed minden szi-
tuációban olyan viselkedést fog mu-
tatni, ami éppen a legoptimálisabb. 
E nézet szerint a viselkedésbeli kü-
lönbségek mérési hibaként, vagy 
random zajként értelmezendőek. Az 
utóbbi másfél-két évtizedben derült 
ki, hogy mégis van biológiai jelentő-
sége ezeknek az egyedi különbsé-
geknek.

A konzisztens viselkedésbeli kü-
lönbségek léte azért érdekes, mert 
egyáltalán nem tűnnek előnyösnek 
evolúciós szempontból, hiszen hát-
rányosan érinthetik a rátermettsé-
get. Egyrészt egy, a versenytársai-
val szemben agresszívabb egyed 
olyan szituációban is agresszíven 
fog fellépni – például ragadozóval 
szemben vagy párzási időszak alatt 
a párja felé –, amikor ez a viselke-
dés „költséges”, csökkenti a túlélést 
vagy a szaporodási sikert. Másrészt 
az egyedi viselkedésbeli plasztikus-
ság csökken, tehát egy egyed soha 
nem fogja azt a teljes viselkedésbeli 
repertoárt visszaadni, amit a popu-

lációban megfigyelhetünk. Ráadá-
sul viselkedési szindrómák is kiala-
kulhatnak, vagyis funkcionálisan 
eltérő viselkedések – például az ag-
resszió és az aktivitás – között kap-
csolat jön létre. Ez talán még a sze-
mélyiségnél is nehezebben magya-
rázható jelenség, mivel az egyik vi-
selkedés változása maga után vonja 
egy másik viselkedés változását, és 
a rátermettségre kifejtett hatások 
keveredhetnek. Például ha egy 
adott környezetben előnyös a meg-
növekedett exploráció, a csatoltan 
megnövekedő agresszió és kocká-
zatvállalás már könnyen jelenthet 
hátrányt. Ezek azok az ellentmon-
dások melyek miatt az állati szemé-
lyiség és a viselkedési szindrómák 
evolúciója jelenleg intenzíven kuta-
tott terület.
– Milyen állatoknál, hány állatfaj-
nál lehet kimutatni a személyisé-
get?
– A leggyakrabban tanulmányo-
zott modellfajok talán a széncine-
ge és a háromtüskés pikó. Ezen kí-
vül rengeteg gerincesnél – mada-
raknál, emlősöknél, halaknál – és 

– Van-e személyisége az állatoknak? 
Egy kutyagazda nyilván igennel vá-
laszolna, de vajon a gyíkoknak is 
van személyisége?
– Maga a kifejezés kicsit provoka-
tívnak hangozhat, de az állati sze-
mélyiségek kutatása az utóbbi más-
fél-két évtizedben intenzívvé vált a 
viselkedésökológián belül. Mi állati 
személyiség alatt azt értjük, hogy 
egy viselkedésen – mondjuk, az ag-
resszión vagy az exploráción, a „fel-
fedezőkedven” – belül konzisztens 
különbségek vannak az egyedek kö-
zött. Ez azt jelenti, hogy ezek a kü-
lönbségek hosszú időn át és különbö-
ző szituációkban is fennmaradnak. 
A kutyás példára reagálva: főleg az 
egyes kutyafajták között lévő kü-
lönbség lehet nagyon feltűnő, te-
szem azt, egy vizslának más a visel-
kedése, mint egy ölebnek. A kutyák 
hosszú ideje élnek az emberrel, több 
ezer év óta mesterséges szelekció 
alatt állnak, így óhatatlan volt, hogy 
a tenyésztés során az egyes fajták vi-
selkedése is megváltozzon. Termé-
szetes populációkban azonban nem 
ilyen egyértelmű a helyzet. Sokáig 
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A GYÍKOK 
SZEMÉLYISÉGE

A kutyás gazdik sok történetet tudnak mesélni kedven-

cük	 személyiségérWl.	 Kérdés,	 hogy	 más	 állatoknak	 is	
van-e	személyiségük?	Egyáltalán,	mit	értünk	ezen	kifeje-
zés	 alatt	 egy	 állat	 esetében?	 A	 hím	 zöld	 gyíkok	 torka	
tavasszal,	a	szaporodási	idWszakban	kékre	színezWdik	–	
ezen	folt	élénksége,	kiterjedtsége	az	egyedi	minWséget	
tükrözi,	mely	kapcsolatban	állhat	a	gyíkok	személyiségé-
vel.	Ezen	témákkal	foglalkozik	Horváth	Gergely,	az	ELTE	
Állatrendszertani és Ökológiai Tanszékének doktorandu-

sza,	a	Viselkedésökológiai	Csoport	tagja. (LACZI MIKLÓS FELVÉTELE
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explorációját – vagyis egy potenci-
álisan veszélyes, ismeretlen környe-
zetben mutatott aktivitást – és koc-
kázatvállalását vizsgáltuk vadon 
fogott felnőtt hímeknél és ezek la-
borban nevelt utódainál. Mind az 
apáknál, mind utódaiknál kimutat-
ható volt a személyiség mindkét 
vizsgált viselkedésnél, de csak az 
exploráció állt kapcsolatban az 

egyedi minőséggel. Felnőtt hímek-
nél a testmérettel, illetve a kondíci-
óval kaptunk pozitív összefüggést. 
Ami meglepő volt, hogy pont a 
szexuális jelzésekkel, azaz a torok-
folttal nem jött ki semmiféle kap-
csolat. Kimutattuk, hogy a jobb 
kondíciójú, nagyobb állatok 
exploratívabbak, mint a kisebb, 
rosszabb kondícióban lévők. A fia-
taloknál pedig a relatív fejméret és 
az exploráció között negatív össze-
függés van, ami azt jelenti, hogy a 
kisebb fejű állatok felfedezőbb 
kedvűek. Az Iberolacerta cyrenivel 
végzett kísérletekből nyert adatok 
nagy része még feldolgozás alatt 
áll, de néhány előzetes eredmé-
nyünk az állatok kockázatvállaló 
viselkedésével kapcsolatban már 
van. Ennél a viselkedésnél kimu-
tatható a személyiség és jobb kon-
dícióban lévő hímek kockázatvál-
lalóbbak, mint a „rosszabb állapot-
ban” lévő fajtársaik.

BAJOMI BÁLINT

lalkozott a faj ivari jelzésrendszeré-
vel, és nagyon sok adat gyűlt össze 
ezzel kapcsolatban. A zöld gyík 
hímjeinek a tavaszi szaporodási 
időszakban kékre színeződik a tor-
ka. Ennek a mi szemünkben kék 
színnek a legfontosabb komponen-
se a számunkra láthatatlan ultra-
ibolya tartományban van. Kiderült, 
hogy a hímek torokfoltjának színin-

tenzitása egy 
őszinte bélyeg, 
ami összefüggés-
ben áll például az 
egyed kondíció-
jával, parazitáltságával és relatív 
fejméretével, és pozitívan befolyá-
solja a hímek sikerét a hölgyválasz-
ban és hím-hím agresszióban. Mivel 
mi az állati személyiségek egyedi mi-
nőséggel való kapcsolatát kutatjuk, a 
zöld gyík egy nagyon jó modellfaj-
nak számít. Persze a torokfolton kí-
vül még sok más bélyeget is lehet 
használni, ami potenciálisan utalhat 
az egyedi minőségre: például a test-
hosszt, a farokhosszt, a testtömeget, a 
kondíciót és a parazitáltságot. Jelen-
leg Spanyolországban végzem a kuta-
tásaimat, ahol szintén egy, a nyakör-
vös gyíkok rendszertani csoportjába 
tartozó, Iberolacerta cyreni nevű ma-
gashegyi gyíkfajjal foglalkozom. A 
faj biológiája alaposan kutatott, ezért 
szintén ideális modell. A tavalyi 
adatgyűjtést már ezen a fajon vé-
geztem és számos érdekes ered-
ményre számíthatunk.
– Milyen eredmények jöttek ki a ku-
tatásaiból?
– Zöld gyíkok esetében az állatok 

gerinctelennél is kimutatták. A 
debreceni kutatók például verőköl-
tő bodobácsnál bizonyították a 
személyiség meglétét (erről a kuta-
tásról az Élet és Tudomány 
2012/13-as számában is olvashat-
tak), de pók és tintahal személyi-
ségről is tudunk. A Viselkedésöko-
lógiai Csoporton belül Herczeg 
Gábor és Garamszegi László Zsolt 

irányításával működő perszonali-
tás munkacsoport az általam vizs-
gált hüllőkön kívül több madár- és 
kétéltűfajjal is dolgozik, melyeknél a 
személyiség minden esetben köny-
nyen kimutatható. Szerintem nem 
túl merész azt állítani, hogy az állat-
világban eléggé elterjedt jelenségről 
van szó. Ma már nem is jelent iga-
zán nagy áttörést a területen, ha 
egy új fajnál találunk személyisé-
get. Jelenleg az igazi kihívás az ál-
lati személyiség hátterében megbú-
vó evolúciós és egyedfejlődési fo-
lyamatok megismerése. Fontos a 
modellállat megválasztása: célsze-
rű olyan fajt választani, aminek le-
hetőleg nagy a rokonsági köre, és 
így az eredmények tágabb kontex-
tusban értelmezhetőek. 
– Milyen állatfajokon végzi a ku-
tatásait? Miért ezen fajokat válasz-
totta?
– A kutatásaimat zöld gyíkon 
kezdtem el, aminek többek között 
gyakorlati okai voltak: amikor 
2012-ben csatlakoztam a Viselke-
désökológiai Csoporthoz, akkor 
Bajer Katalin és Molnár Orsolya 
(Herczeg Gábor és Török János té-
mavezetésével) már évek óta fog-

A zöld gyíknak a tavaszi szaporodási idQszakban kék a torka 
(BAJOMI BÁLINT FELVÉTELE)

Kísérletes elrendezés az Iberolacerta cyreni kockázatvállalásának 

vizsgálatához (HORVÁTH GERGELY FELVÉTELE)
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A bécsi várostervezés – a csator-
názás révén megvalósuló roha-
mos vízminőség-javulással 

egy időben – új kihívások elé került. 
Már nem tekintettek ellenségként a fo-
lyóra, és lassan megtették azokat az első 
lépéseket, melyek átvitt és szó szerinti 
értelemben is rehabilitálhatták a Wient. 
Azt a folyót, mely nemcsak nevét adta a 
városnak, hanem történelme során vé-
delmezte is az ellenségtől.

Melyik	Wien	volt	elWbb?	
A Wien elnevezés először a Salzburgi 
Évkönyvekben jelent meg 881-ben, ad 
Uueniam formában (ad Weniam), az 
azonban nem derül ki, hogy a városról, 
avagy a folyóról van-e szó. Alsó-Ausztri-
ában kifejezetten gyakori, hogy egy-egy 
Duna menti települést az ott beleömlő 

A  W I E N - F O LY Ó  R E V I TA L I Z Á C I Ó J A

BÉCS ÖRDÖGÁRKA
A	XIX.	századi	városfejlWdések	együtt	jártak	a	csatornázás	fejlWdésével.	Addig	jobbára	a	folyók	voltak	
a	fW	gyejtWk,	és	a	kisebb	vízfolyások	szolgáltak	csatornaként.	Felszámolásuk	elWtt	már	elviselhetet-
len	bezt	árasztott	Budán	az	Ördögárok,	Pesten	a	Rákos-árok.	Az	Osztrák-Magyar	Monarchia	második	
fWvárosa	egyrészt	betemette,	másrészt	föld	alá	kényszerítette	a	dögletes	bezt	árasztó	csatornákat,	
melyek	legtöbbször	szemétlerakóként	is	funkcionáltak.	Kevesen	tudják,	hogy	ez	idWben	a	birodalom	
fWvárosa	hasonló	gondokkal	küszködött,	itt	a	város	névadója,	a	Wien-folyó	áradásai	és	járványveszé-

lye	miatt	volt	szükség	határozott	és	drasztikus	beavatkozásra.

mellékfolyóról nevezzenek el (pl. Enns, 
Ybbs, Aggbach stb.), így a történész-
etimológusok valószínűsítik, hogy Bécs 
a Wien-folyóról kapta nevét.

A folyó kiemelt jelentőségű Bécs ki-
alakulásában és fejlődésében. Stratégiai 
szerepe volt a város délkeleti védelmi 
vonalában. A római korban Vindobona 
légiós táborát a Wien és az Ottakring-
patak övezte két irányból, természetes 
vizesárkokat alkotva a település körül. 
A római korban a Duna ágas-bogas 
mellékágai valóságos szigettengert al-
kottak a kiszélesedő ártéren, s a Wien 
ezen mellékágak egyikébe ömlött. 

Éppen úgy, mint a Csallóközben, a 
Duna főága itt sem volt alkalmas a hajó-
zásra. A középkorban az egyik Duna-
mellékágból kezdett kialakulni a ma is 
ismert Donaukanal, ahol a hajósok egy 

viszonylag állandó szélességű és mélysé-
gű folyóágban közelíthették meg a vá-
rost úgy, mint a Mosoni-Dunán a ma-
gyar szakaszon. A Wien-folyó Bécs vá-
rosának legkeletibb bástyája tövében 
ömlött a Dunába, amely torkolata fölött 
egy rövid (keleti) szakaszán kitöltötte a 
Grabennek nevezett egykori várárkot.

A Wien-folyó a Bécsi Erdőben ered, 
a Rekawinkel falu fölött emelkedő 
hegy oldalában, 540 méter tengerszint 
feletti magasságban. Forrása foglalt, 
rajta emléktábla őrzi a Kaiserbründlt 
1882-ben meglátogató Erzsébet ki-
rályné emlékét. A forrás kifolyójának 
mérete csalóka, mintha csupán egy bé-
kés csermely eredne útnak innen, nem 
pedig az a folyó, mely többször fenye-
gette özönvízzel Bécs városát. 

A Wien-folyónak (a Dunához ha-
sonlóan) két forrásága van. A Száraz- 
(Dürre-)Wien és a Hideg- (Kalte-)
Wien Pressbaum község házai között 
egyesül, az An der Wien utca végé-
ben. A meder Bécs határáig nagyjából 
egyenesen, kelet-északkeleti irányban 
fut. Ezt tekinthetjük a folyó természe-
tes szakaszának. Purkersdorfot el-
hagyva a Wien-folyó kelet-délkeleti 
irányt vesz fel és szabályozott-kiépített 
mederben jut el a Donaukanalig.

Bécsben a Wien „kerületválasztó” fo-
lyó, azaz egyik kerület sem nyúlik át a 
folyó másik oldalára. A városi szakasz – 
hasonlóan a budapesti Ördögárokhoz – 
részben fedett a szabályozás óta. 

Szeszélyes	vízhozam
A Bécsi Erdő-(Wienerwald-)közép-
hegység fő tömegét alkotó homokkő je-
lentősen meghatározza az alig 34 kilo-
méter hosszú Wienfluss vízhozamát. A 

A Wien (jobbra) torkolata 

és Bécs városfala 1686-ban
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terre. Egy ilyen kiszámíthatatlan víz-
hozamú folyót egy nagyváros általában 
semennyire sem tűr el maga mellett. 

1785-ben a folyó árvize elöntötte a 
Schönbrunn-kastély pincéit és föld-
szintjét. Mivel ez komoly intelem 
volt a valamivel korábban elkészült 
császári rezidenciának, a folyó meg-
regulázásával nem lehetett tovább 
várni. A francia forradalom és az azt 
követő háborúk azonban közbeszól-
tak, ezért csak 1814–17 között indul-
hatott meg az első szabályozási mun-
kálat Schönbrunn és a torkolathoz 
közel eső Stubentor között. Az 1830-
as árvíz után kolerajárvány tört ki a 
városban, melynek köszönhetően 
egy év alatt szennyvízcsatornákat 
építettek a folyó mindkét oldalán. 
Ezeket a bécsi népnyelv Kolera-csa-
tornának nevezte el. A két párhuza-

mos csatorna a Donaukanalba ömlött 
a Wien-folyó torkolatánál.

A folyó ma is látható képe az 1895-99 
között lezajlott munkálatok következ-
ménye. A városi hatóságok két fő szem-
pontot vettek figyelembe. Az első és leg-
fontosabb: a medret úgy kell kialakítani, 
hogy a Wien többé semmiféle kárt ne 

okozhasson a gyors fejlődésnek és ter-
jeszkedésnek indult császárvárosban. 
Ennek érdekében az 1000 évente vár-
ható legnagyobb árvízi hozamot vet-
ték alapul. A város határán belül gya-
korlatilag teljes egészében kőmederbe 
terelték a folyót. Tervben volt a teljes 
városi szakasz befedése, ám ez végül 
anyagi okok miatt csak néhány he-
lyen valósult meg, például a belvárost 
délről övező Naschmarkt-Karlsplatz-
Stadtpark között. A helyzetet tovább 
bonyolította, hogy a városi vasutat, 
amely ma a 4. számú metróvonalként 
funkcionál, a Wien-folyó medre mel-
lett vezették. A vasutat csupán egy be-
tonfal választja el az időnként hatalmas 
vízhozamokat produkáló folyótól. 

Másik szempont volt egy esetleges 
rekordvízhozam tárolása, visszatartása. 

csapadékvizeket ez a kőzet igencsak 
nehezen nyeli el, ezért azok nagyobb 
hányada a völgyekben talál magának 
lefolyást. Mivel a 230 négyzetkilomé-
teres vízgyűjtő jelentős része homokkő 
alapkőzetű, a másik része pedig városi, 
azaz lebetonozott területre esik, a 
Wien-folyó közel jár ahhoz, hogy 
torrens vízfolyásnak (vadpataknak) ne-
vezzük. A torrens vízfolyások jellem-
zője, hogy száraz időszakban is van 
vízhozamuk, azonban a csapadék (és a 
sziklás vízgyűjtő terület) hatására ez 
akár száz-, vagy ezerszeresére is emel-
kedhet. A lefutó árvizek gyorsak, és a 
digitális korszak előtt gyakorlatilag 
előrejelezhetetlenek voltak. 

A Wien-folyó esetében az átlagos víz-
hozam mindössze 200 liter másodper-
cenként, azaz 0,2 köbméter. Árvíz ese-
tén ez az érték felkúszhat 450 köbmé-

Ebben a korban Budának és Pestnek is 
megvolt a maga természetes szennyvíz-
csatornája: az Ördögárok és a Rákos-árok. 
Budapest terjeszkedésével mindkét árok 
sorsa megpecsételQdött, ugyanis patakvíz 
és régi Duna-víz helyett jobbára már csak 
kommunális és ipari (mészárszékek, cser-
zQm_helyek stb.) szennyvize áramlott 
medrükben. A Rákos-árok a mai nagykörút 
helyén haladt, az 1838-as árvíz után vég-
leg feltöltötték. Az Ördögárkot pedig befed-
ték, bár 1875-ben egy hatalmas villámárvíz 
felszakította – a ráépült házakkal együtt – 
ezt a boltozatot. Az Ördögárokra már csak 
Nepomuki Szent János horváth-kerti szob-
ra emlékeztet. Burkolják Bécs Ördögárkát, 1895 körül

A szabályozás elQtti 
meder

Új értelmet nyernek a „folyóteraszok” Bécsben
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300 méternyi szakasz rövidnek tűnhet, 
a 34 kilométeres folyó legalább vala-
mennyit visszakap régi medréből. A 
revitalizáció a bécsi Universität für 
Bodenkultur tervei alapján valósul 
meg. Hogy mennyire lesz tartós ez az 
emberkéz által létrehozott rövidke ter-
mészet, azt csak néhány kiadósabb ár-
víz után tudjuk meg. 

Ugyan nem revitalizáció, csupán vá-
rosrendezés, de mégis szorosan kapcso-
lódik a Wien-folyóhoz az a terv, mely 
három szakaszban fedné be a mederrel 
párhuzamosan – egyelőre szabad ég 
alatt – futó városi vasútpályát. Ez min-
denesetre új értelmet adna a folyóterasz 
kifejezésnek. A három, egymástól füg-
getlen, úgynevezett terasz közül az első 
2015-re készül el a Pilgramgasse és 
Nevillebrücke között. A terv megva-
lósítását különösen indokolttá teszi az a 
tény, hogy a környező, sűrűn beépített 
kerületek zöldfelülete csupán 3–6 szá-
zalék között mozog. Ugyancsak kü-
lönbséget jelent a fentebb vázolt ter-
vekkel, hogy itt elsősorban nem a ter-
mészet igényei kerülnek előtérbe, sok-
kal inkább az embereké. Ezek a tervek 
ugyan nem bontanák meg az egységes 
kibetonozott medret, de a vasútpálya 
befedése révén mindenképpen köze-
lebb kerülhetnének a bécsi emberek a 
városuk névadó folyójához. 

Remélhetőleg a trend idővel Buda-
pesten is megfordul és bizonyos külvá-
rosi szakaszokon szabadon engedhet-
jük végre bezárt patakjainkat.

SZÁVOSZT-VASS DÁNIEL

Ennek érdekében a városon kívül, 
Weidlingauban hét medencéből álló zá-
portározó készült. A hétből hat a Wien-
folyó, egy pedig az északi mellékpatak, 
a Mauerbach számára közvetlenül an-
nak torkolata fölött. Betonfalak osztják 
a tározókat kazettákra, melyek össze-
sen 1 160 000 köbméter vizet képesek 
befogadni. Normál esetben csak átcsör-
gedezik rajtuk a két patak, amikor 
azonban átlép egy határértéket a vízho-
zam, a medencéket elkezdik feltölteni. 

A záportározókba építésük óta vissza-
telepedett a növényzet, némelyikben egy 
kisebb erdő is felnőtt. Ez igencsak kedve-
zett a hódok megjelenésének. A XIX. 
században kihalt rágcsálókat száz évvel 
később tervezett telepítéssel honosították 
vissza az ausztriai Duna-szakaszon. Né-
hány elkóborolt hódcsalád aztán fel-
úszott a kikövezett mederben, és kolóni-
át alapított a bécsi záportározókban. 

Vissza	a	természethez
Bécsben már sohasem lesz újra termé-
szetes medre a Wien-folyónak, a lezú-
duló árvizek kőfalak hiányában azon-
nal alámosnák a környező utcákat, hi-
dakat és házakat. Éppen ezért minden 
erre irányuló törekvést éles viták kísér-
nek az osztrák fővárosban. Ez történt 
azzal a kezdeményezéssel is, mely egy 
300 méteres szakaszt varázsolna újra 
élővé a záportározók alatti szakaszon a 
XIII. (Hietzing)-XIV. (Penzing) kerü-
let határán található Ferdinand Wolf 
Park és a Bräuhausbrücke között.

A terv szerint a betonmedret szélessé-
ge meghagyása mellett tagolják gyor-
sabban és lassabban folyó szakaszokra. 
Partjaira őshonos növényeket telepíte-
nének őshonos állatokkal együtt. A 
meder szélén futó kerékpárút megma-
radna és új lépcsők építésével válna job-
ban megközelíthetővé a helyiek számá-
ra. A Wien-folyó revitalizációja nem 
valószínű, hogy mélyebbre hatol majd a 
városi betondzsungelbe. Habár ez a 

A Wien-folyó  mint Vindobona természetes 

védelmi vonala

A revitalizáció látványterve

Hová	tentek	a	kisteknWsök?

A természetfilmekből jól ismert jelenet, 
ahogy a frissen kikelt álcserepesteknősök 
teljes erejükből iparkodnak a tenger felé, 
miközben madarak, rákok és más raga-
dozók vámot szednek közülük. Hogy 
mi történik velük ezután, azt eddig teljes 
homály borította. Egyszerűen hiányoz-
tak azok az eszközök, amikkel ilyen ap-
ró, de gyorsan fejlődő élőlényeket hosz-
szasan monitorozni lehetett volna. 

A hátpáncélra szerelhető nyomkövető 
nem lehet se túl nehéz, se túl nagy lebe-
gőképességű, nehogy hátrányba hozza a 
kikeléskor mindössze 20 grammos vise-
lőjét. Találni kell egy olyan ragasztót is, 
ami képes követni a páncél gyors növe-
kedését. Néhány év laboratóriumi kísér-
letezés után egy manikűröstől kapták azt 
a tippet amerikai kutatók, hogy próbál-
ják ki a keratinhoz (a köröm és a teknős-
páncél anyagához) kifejlesztett, akril ala-

pú ragasztót, ami végül bevált. A kuta-
tók 17 kisteknőst szereltek fel napelemes 
nyomkövetővel, majd Florida partjainál 
elengedték őket. A kisteknősök eleinte 
mindannyian a meleg vizű Golf-áram-
lattal úsztak észak felé, majd Észak-Ka-
rolinánál az Atlanti-óceán közepe felé 
vették az irányt. Hét hónap alatt, míg a 
nyomkövető végül leesett a páncéljáról, 
egyikük az Azori-szigetekig is eljutott. 

A kisteknősök nem egyenes vonalban 
haladtak útjuk során, hanem kisebb-na-
gyobb kitérőket tettek. Vagyis nem sod-
ródtak passzívan az áramlatokkal, ha-
nem a helyi mágneses mezők alapján ön-
állóan tájékozódtak, és ha kellett, módo-
sítottak útirányukon. Így néhány 
példány az Észak-Atlanti-óceánban lévő 
Sargasso-tengerbe került, valószínűleg 
együtt úszva egy „luxuskörülménye-
ket”, vagyis melegebb vizet és táplálékot 
nyújtó sargassum-moszatszigettel. 

 KUBINYI ENIKŐ

ÉT-ETOLÓGIA



É L E T  É S  TU D O M Á N Y   2014/1 2  371

eGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG?	•	EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG?	 EDUVITAL– ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

Az egyedfejlődés során az egyes 
sejtek sorsát az határozza meg, 
hogy bennük mely gének mi-

lyen mértékben, és milyen időbeli elosz-
lásban fejeződnek ki. A génexpresszió 
szabályzásában pedig fontos szerepet 
játszanak a DNS-en kívül tárolt bioló-
giai információk, a DNS-t alkotó, vagy 
hozzá szorosan kapcsolódó molekulák 
módosulásai. Jelenlegi ismereteink sze-
rint ezek az úgynevezett epigenetikai 
mintázatok magán a DNS-spirálon ta-
lálhatók meg mint módosított bázisok. 
Több, mint húszféle módosított bázist 
írtak már le, azonban a gyakorlatban, 
megbízható pontossággal még csak 
hármat tudunk vizsgálni, ezek pedig a 
baktériumok védekező mechanizmu-
saiban játszanak kulcsszerepet. A hu-
mán orvoslás szempontjából jóval érde-
kesebb az epigenetikai mintázatok má-
sodik szintje, amelyet a módosított 
hiszton-fehérjék alkotnak. A DNS a 
sejtmagban többnyire nukleoszómákra 
tekeredve van jelen; ezek nyolc-nyolc 
hisztonfehérjéből álló „orsók”, amelyek 
amellett, hogy kompaktabbá teszik a 
sejtmagon belül a mintegy 2,5 méternyi 
DNS-szálat, hatással vannak a gének ki-
fejeződésére is. 

A nukleoszómát felépítő hisztonoknak 
számos módosulata ismert, ezek közül a 
legtöbbet kutatottak: a H3-hiszton 4. lizin 
aminosavának mono- és dimetilációja 
(H3K4me1 és H3K4me2), illetve a H3 
27-es lizin aminosavának acetilációja 
(H3K27ac). Ezek általában az aktív 
génkifejeződés jelzői. A hasonló sémá-
val elnevezett H3K4me3, H3K27me3, 
H3K9me2 és H3K9me3 jelenléte 
represszált, kifejeződésében gátolt gén-
re utal. Az egyes sejttípusokra jellemző 
génexpressziós mintázatok kialakítá-

sában fontos szerepet játszanak a sejt-
típusonként meghatározott enhanszer 
(serkentő) régiókhoz kötődő különböző 
fehérjék. Az aktív enhanszerek olyan 
DNS-szakaszokon fordulnak elő, ame-
lyek hiszton-oktamerekhez nem kötőd-
nek. Közvetlen környezetükben azon-
ban jellemzően specifikusan módosított 
hisztonok figyelhetők meg, melyek 
közül a fent említett metilált és acetilált 
formákat vizsgálták mélyrehatóan az 
utóbbi évek kutatásaiban. 

Szintén az utóbbi évek felfedezése az 
RNS sokszínűsége:  a modern módsze-
rekkel sikerült felfedezni sokrétű szere-
pét a génexpresszió szabályzásában. Az 
emberi genomnak pusztán 1 százaléká-
ról íródik le fehérjetermék, egyes kuta-
tások alapján viszont akár 70 százaléka 
is leíródhat nemkódoló RNS, amelynek 
funkciójáról jelenleg keveset tudunk. 

Ahhoz, hogy a gének kifejeződését 
a különböző sejttípusokban globáli-
san összehasonlíthassuk, igen összetett 
működésű DNS-szekvenáló és adat-
elemző eszközökre van szükség. Az 
első és legrégebbi módszer, a ChIP-Seq 
(kromatin immunoprecipitációt kö-
vető DNS-szekvenálás). A kromatin 
immunoprecipitáció során a számunk-
ra érdekes fehérjét egy antitest segít-
ségével valamilyen szilárd hordozóhoz 
kötjük, így elválasztva a többi sejtal-
kotótól. Esetünkben ezek a DNS-hez 
kötődő olyan fehérjék lesznek, mint a 
már említett hisztonok, vagy külön-
féle transzkripciós faktorok. A meg-
kötött fehérje-DNS komplexet ezután 
szeparáljuk, végül megkapjuk azt a 
nagyjából 200 bázispáros DNS-sza-
kaszt, amely a kérdéses nukleoszómára 
volt csavarodva. Mivel a kísérletben 
több millió ilyen DNS-töredéket ka-

punk, a minta teljes bázissorrendjének 
megismerése egészen a közelmúltig 
lehetetlen volt. Az új generációs DNS-
szekvenátorokkal mára azonban rutin-
feladattá vált, így egy-két hét alatt több 
tucat mintában térképezhetjük fel azt, 
hogy az általunk vizsgált módosított 
hiszton a DNS-en hány példányban, 
mely szakaszokhoz kötődve fordult 
elő. Ehhez a kísérletben kapott DNS-
fragmenseket a már ismert, nyilvános 
adatbázisban is elérhető humán referen-
ciagenomra térképezik, ahol az egyes 
találatok csúcsokként jelennek meg, ki-
jelölve a módosított hisztonfehérjékhez 
kötött szakaszokat. A minták tisztasága, 
az antitestkötés erőssége és egyéb té-
nyezők miatt számtalan kisebb csúcs és 
háttérzaj keletkezik, amelynek kiszűré-
se, statisztikai elemzése a bioinformatika 
feladata. A ChIP-Seq segítségével fe-
deztek fel olyan epigenetikai mintázato-
kat, amelyek a sejtek differenciációjában 
játszanak szerepet, de az imprinting, az 
öröklődő epigenetikai kód kutatásában 
is rendkívül hatékony módszer.

OLÁH PÉTER
(Következik: Darabolt DNS)

UGRÁSSZERd	FEJLVDÉS	
A DNS KUTATÁSÁBAN

Bár	az	örökítWanyag	bázissorrrendje	egy	adott	egyén	minden	egészséges	sejtjében	közel	egyforma,	sejt-
jeink	mégis	számtalan	formát	vesznek	fel	és	funkciót	látnak	el	szervezetünkben,	hiszen	nagyjából	200	
különbözW	sejttípussal	rendelkezünk.	Hogyan	alakul	ki	ez	a	sokféleség,	ha	a	tervrajz	mindig	ugyanaz?
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Az alapításkor Gothard emissziós csillagok és üstökösök 
spektroszkópiai vizsgálatát tűzte ki célul. 1883 után a 
Lyrae színképének vizsgálatával foglalkozott és kimu-

tatta, hogy a spektrumában a hidrogén és hélium vonalai 
periodikusan megjelennek és eltűnnek. Felfedezése akkor 
visszhang nélkül maradt, mivel a korabeli ismeretek nem tették 
lehetővé a később jelentősnek bizonyult megfigyelés értelmezé-
sét. Az üstökösök színképével kapcsolatos vizsgálatai azonban 
már a századvég szakmai köreiben is figyelmet keltettek.

Jelentős sikereket ért el a fényképezés csillagászati alkalmazá-
sa terén is. Híressé vált felvételsorozatot készített az 1882. május 
17-i napfogyatkozásról, ő volt az első a világon, aki szabad 
szemmel nem látható üstököst (Barnard-Hartwig, 1886) fény-
képezett le, 1885-ben felvételt rögzített az Androméda-gala-
xisban fellángolt szupernóváról, 1886 őszén pedig fotográfiai 

É G  É S  F Ö L D  VO N Z Á S Á B A N

Az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium és 

Multidiszciplináris Kutatóközpont az ország leg-

nagyobb egyetemének csillagászati kutatóinté-

zete Szombathelyen. Az intézmény évszázados 

gyökerekkel rendelkezik, és jelenleg is azon a 

szellemi	 bázison	 meködik,	 amelyet	 1881-ben	
Gothard	 JenW	 rakott	 le	 a	 Herényi	 Asztrofizikai	
Obszervatórium létrehozásával, illetve az alapí-

tás után két évtizeden keresztül végzett nemzet-

közi	szinte	és	híre	csillagászati	tevékenységével.

úton ő mutatta ki először a Lyra gyűrűs-
köd központi csillagát. 1892-ben a Nova 
Aurigae spektrumának vizsgálata során 
alapvető összefüggést tárt fel a nóvák és a 
gyűrűs planetáris ködök kapcsolatáról. 
Kimutatta, hogy „...a nova spektruma azo-
nos a bolygószerű ködök spektrumával”. Ez 
volt Gothard munkásságának legkiemel-
kedőbb eredménye. Megállapítását a csil-
lagfejlődés kései szakaszaira vonatkozó 
elméletek egyik előfutáraként tartja szá-
mon a nemzetközi szakirodalom.

Kutatásai világszerte elismerést szerez-
tek nevének. 1883-ban a Royal 

Gothard JenQ felvétele az 1892-es 
Swift-üstökösrQl

Az ELTE GAO 
60 cm-es Cassegrain- 

teleszkópja, 
Magyarország 

holtversenyben 
második legnagyobb 

távcsöve

CSILLAGÁSZAT 
ÉS ÖRÖKSÉGÁPOLÁS

Gothard legfontosabb csillagászati 
eredménye a nóvák és a planetáris 
ködök közti kapcsolat megsejtése
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katársai jutottak el a kilencvenes évek közepén az európai csil-
lagászat zászlóshajójának számító ESO (European Southern 
Observatory) chilei obszervatóriumába.

A csillagászati spektroszkópia területén szerzett évtizedes ta-
pasztalatokra támaszkodva a herényi obszervatóriumban vég-
zett első megfigyelés 130. évfordulóján egy új projekt vette kez-
detét. Az anyaintézmény, az ELTE anyagi támogatásával az ob-
szervatórium kertjében, a korábban műholdmegfigyelő műsze-
reknek helyet adó betonépület tetején egy új, 50 cm átmérőjű 
RC-teleszkóp került felállításra, melynek fő műszere egy echelle 
spektrográf. Ezzel a fejlesztéssel egy régi álom vált valóra: 2011 
óta magyar csillagvizsgálókban is készülhetnek tudományos ér-
tékű, nagyfelbontású csillagászati színképek. A spektrográf mo-
bil, azaz könnyen áttelepíthető más távcsövekre is, így 2012/2013 
során 12 hétre vendégműszer volt az ország legnagyobb távcsö-
vén, az MTA Csillagászati Intézetének piszkéstetői 1 méteres 
RCC-teleszkópján is. A műszeregyüttes alapvetően tudomá-
nyos célokat szolgál, de nagyon jól alkalmazható a csillagászati 

spektroszkópia egyetemi szintű okta-
tásában is. A lehetőségekből adódóan a 
spektrográf legfontosabb kutatási 
programja radiális sebességek mérése. 
A fő célpontok bolygóval rendelkező 
csillagok és pulzáló változócsillagok. A 
tapasztalatok azt mutatják, hogy a 
spektrográffal rögzített színképek 
alapján ideális esetben akár a 100 m/s-
os sebességmérési pontosság is elérhető, 
ami még tíz évvel ezelőtt is a többmé-
teres távcsövek és a sokkal drágább 
spektrográfok pontossága volt.

2013-tól újabb kutatási irányok is 
felbukkantak az intézet tudományos 
horizontján. A következő évtizedre 
vonatkozó egyik legfontosabb terv 
szerint a Gothard Obszervatórium 
egy kutatócsoport létrehozásával in-
tenzíven bekapcsolódik a világ csilla-
gászatát 2020 után minden bizonnyal 
alapvetően meghatározó Large 
Synoptic Survey Telescope- (LSST-) 
égboltfelmérési projektbe. Így az ob-
szervatórium a világ egyik vezető 
csillagászati vállalkozásában az erő-

források exkluzív elérésével saját információtechnikai és aszt-
rofizikai programon dolgozhat. A kutatócsoporthoz korlátlan 
számban csatlakozhatnak hallgatók és doktoranduszok, így a 
csoport a természettudományos képzésben is kimeríthetetlen 
kapacitást testesít meg.

A Gothard Obszervatórium másik hosszú távú célja, hogy 
hardver- és szoftverfejlesztésekkel részt vegyen a más csillagok 
körül keringő, Földünkhöz hasonló bolygók innovatív módsze-
rekkel történő kimutatását és jellemzését célzó európai űrtávcsö-
ves vállalkozásokban. Az űrobszervatóriumi programok tudo-
mányos szempontból is kiemelkedő jelentőségűek, amit a csilla-
gászat elmúlt két évtizede látványosan igazol. A Gothard Ob-
szervatórium csatlakozási lehetőségeit elősegíti, hogy a 
szoftver- és hardverfejlesztéseket várhatóan EU-s források is tá-
mogatni fogják az elkövetkező időszakban.

SZABÓ M. GYULA

Astronomical Society, 1884-ben a kor vezető európai csillagá-
szainak egyesülete, az Astronomische Gesellschaft tagja lett, 
1890-ben pedig a Magyar Tudományos Akadémia levelező 
tagjának választották.

Eredményeit Gothard az obszervatórium saját kiadványában, a 
német nyelvű Publikationen des astrophysikalischen Observatoriums 
zu Herényben is megjelentette, munkásságáról pedig az MTA ál-
tal kiadott Értekezések a Matematikai Tudományok Köréből című 
sorozatban is jelentek meg közlemények.

Gothardot azonban nem csak a csillagászat érdekelte. 1894-95-
ben irányításával épült meg az első magyar vízerőmű a Rába-fo-
lyón Ikervár mellett. Az új feladatok, a kor új technikai kihívása, 
az elektromosság háttérbe szorították csillagászati tevékenységét, 
s csak évek múltán rövid időre tért vissza kedvelt tevékenységé-
hez: 1901-ben kiváló minőségű színképeket készített a Perseus 
csillagképben feltűnt „új csillagról”, a Nova Perseiről.

Gothard Jenő korai, 1909-ben bekövetkezett halálával évtize-
dekre megszűnt a tudományos tevékenység az obszervatórium-
ban. A második világháborút követő 
évtizedben, az első mesterséges hol-
dak felbocsátása után azonban új len-
dületet kapott a csillagászat Szombat-
helyen. A Gothard tudományos-
technikai örökségét reprezentáló, a 
világháborús vészterhes időket a Pre-
montrei Gimnázium fizikaszertárá-
ban átvészelő műszeregyüttes egy 
1840-ben épült, Gothard Sándorné 
tulajdonában álló kúriába került, ahol 
azóta is működik a Gothard Asztrofi-
zikai Obszervatórium. A kúria park-
jában 1967-1968 során megépült egy 
mindmáig építészeti különlegesség-
nek számító speciális, a mesterséges 
holdak észlelésére szolgáló műszereket 
befogadó megfigyelőállomás.

1972 decemberére ehhez kapcso-
lódva készült el egy 6 méter átmérőjű 
kupola, ami 1980 óta egy 60 cm tü-
körátmérőjű Cassegrain típusú tele-
szkópnak ad otthont, melyet az Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem – 
1978. július 1-től az obszervatórium 
fenntartója – szerzett be. A tudomá-
nyos kutatások súlypontját a nyolcvanas években a fotometriai 
észlelések, a különleges elemeloszlású mágneses csillagok vizs-
gálata, interdiszciplináris témaként pedig a holdfázisok repülő 
rovarokra gyakorolt hatásának tanulmányozása képezte, de az 
obszervatórium feladatai között hangsúlyosan szerepelt az 
egyetem csillagászszakos hallgatóinak képzésében való részvé-
tel és a Gothard-örökség ápolása is.

A kilencvenes évek elején változott az obszervatórium tudo-
mányos profilja, 1991-től a mai napig – a gothardi hagyomá-
nyokra is építve – ismételten a spektroszkópia a fő kutatási te-
rület. Az intézet munkatársai a színképükben emissziós vona-
lakat mutató csillagok (Herbig Ae/Be, T Tauri, Be és B[e] csil-
lagok, illetve LBV-k) vizsgálatát külföldi nagyműszerekről 
származó adatokkal dolgozva német partnerekkel együttmű-
ködésben végezték. A kooperációnak köszönhetően a magyar 
csillagászok közül elsőként a Gothard Obszervatórium mun-

Az ELTE GAO 60 cm-es Cassegrain teleszkópja, Magyarország 
holtversenyben második legnagyobb távcsöve

Az ELTE GAO 
2011 októberében 

üzembe állított, 
spektroszkópiai  
célokat szolgáló  

50 cm-es 
RC-teleszkópja
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Archetipikus ünnepünk a ta-
vaszi napéjegyenlőség. Idő-

pontját azonban nem mutatja 
olyan egyszerű geometria, mint a 
napfordulókat az árnyék extrém 
hossza. Ezért a régebbi korok 
emberei, ha sikerült meghatároz-
niuk, lakóhelyük környezetében 
rendszerint valamivel megjelöl-
ték, kitűzték a tavaszpont irá-
nyát: ha ott kel a Nap, pontosan 
az átellenben fog lenyugodni. Jel-
zik ezt az ünnepi időszakot a tá-
jék virágai is. Pontosságuk ugyan 
nem csillagászati, de annál na-
gyobb öröm a megjelenésük. 
Szerencsések vagyunk, sok ked-
ves kis hírnök él felénk. Kicsik? 
Nézőponttól függ…

H. J. 

ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

2
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Az ÉT-galériában bárki kiállíthatja felvételét, megosztva élményét 
olvasótársaival. Kérjük, hogy a digitális képet tif vagy jpg formátum-
ban 300 dpi felbontással küldje el az et-galeria@eletestudomany.hu 
címre. A tárgyrovatba írja: ét-galéria, és a kísérRlevélben mondja el, 
amit a felvétel körülményeirRl és a témáról tud. A beküldR jutalma a 
„kiállításban” megnyilvánuló elismerés. 

A „hónap képe” 5000 Ft különdíjat kap.

SZABÁLYOK

3

4

1

1. Lovas-Kiss Ádám (Monostorpályi, epipactispalustris@gmail.com) 

– Tavaszünnepi nagygy_lés – A Bihari-hegység lejtQin a  kárpáti sáfrány 
(Crocus heuffelianus) tömegesen virágzik

2. Szabó Endre (Bátonyterenye, szaboendre70@gmail.com) 

– Nem kell mindig szerénykedni

3. Csárdi László (Budapest, szamarkut@gmail.com) – Rohanás 
– A Kemence-patak völgyében, kiadós esQzések  után

4. Peszeki István (Agárd, ipeszeki@gmail.com) – Közel az ég – Tavaszi hérics
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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

Monográfia a Harmadik 
Birodalomról

Ian Kershaw kitűnő Hitler-mono-
gráfiája után egy újabb brit, éspedig 
cambridge-i történész, Richard J. 
Evans tette le nyomatékosan névje-
gyét a Harmadik Birodalom törté-
nete iránt érdeklődők asztalára. A 
Harmadik Birodalommal foglalko-
zó trilógiájának első kötete, A Har-
madik Birodalom születése 2012-ben 
jelent meg magyarul, amelyet a jelen 
kötet 2013-ban követett. Impozáns 
munkájában a szerző a náci rendszer 
1933–1939 közötti éveit mutatja be 
már kiforrott, megjelent munkák, 
vagyis lényegileg német könyvészeti 
anyagok és nyomtatott dokumentu-
mok alapján. Alapvetően a temati-
kus módszert alkalmazza, amelynek 
határait azonban rugalmasan kezeli.

A német társadalom „gleichsal to-
lása”, vagyis uniformizálása az élet 
valamennyi területén zajlott: a po-
litikai, a gazdasági és művészeti 

élettől kezdve az 
oktatáson, a propa-
gandán, az egyhá-
zakon és szociálpo-
litikán keresztül a 
rendőri elnyomásig. 
Aki családjával 
együtt lemondott 
egyéniségéről és 
felolvadt a népkö-
zösség szervezetei-
ben, az élvezhette a 

rendszer által nyújtott sokféle 
előnyt. E módszerek kombinálásá-
val a rendszer elérte, hogy komoly 
belső ellenállás a második világhá-
borúig nem alakult ki.

Külön erőssége a kötetnek, hogy 
egyfajta elbeszélői fonalat alkal-
maz, vagyis elegendő terjedelmet 
szán mondanivalója kifejtésére. Így 
nemcsak deklarálja, hanem körülír-
ja, megmagyarázza, szinte elmeséli 
az egyes intézkedések körülményeit 
és hatását. 

A Harmadik Birodalom 1933–
1939 közötti története nem az ural-
mi rendszerből fakadó bizonyta-
lanságok nyomán fellépő radikali-
zálódásról szól – foglal állást Evans 
a német történészek vitájában –, és 
nem is a szatrapák meg kegyencek 

közötti állandó hatalmi harcról, 
amelyből mindig a legradikálisabb 
politikai vonal került ki győztes-
ként. „Bármily irracionális és ingatag 
volt is a Harmadik Birodalom, első-
sorban fentről vezérelték, a kormány 
Hitler és leg főbb csatlósai, mindenek-
előtt Göring és Goebbels, valamint a 
hozzájuk később csatlakozó Ribbent-
rop kezében volt. Ha Hitler elhatá-
rozta, hogy lassabban juttat érvényre 
valamely jellegzetes politikai vonalat 
– így történt 1936-ban, az olimpiai 
játékok előtt az antiszemitizmus ese-
tében –, az nemigen ütközött nehéz-
ségbe. Ez nem azt jelenti, hogy min-
dent, ami a Harmadik Birodalomban 
történt, Hitler rendelt volna el; de azt 
igen, hogy ő ült a kormány mögött, és 
ő határozta meg a helyváltoztatás ál-
talános irányát.” 

Hitler hovatovább a legnagyobb 
németnek, a sors kiválasztottjának 
érezte magát, akinek minden lépé-
se bejön. 1939 szeptemberében 
azonban elkövette az első komoly 
számítási hibát, s Lengyelország 
megtámadása után a britek hábo-
rút üzentek. A lépést persze puszta 
önvédelemből, nem a lengyelek 
iránti vonzalmukban tették. Pon-
tosan látták ugyanis, hogy a náci 
Németország európai befolyása 
kritikus nagyságot ért el, amely 
előbb-utóbb Angliát is fenyegeti. 
(A Harmadik Birodalom hatalmon. 
Hogyan állítottak a nácik könyörtele-
nül céljaik szolgálatába egy egész né-
pet. 2013. Park Könyvkiadó, 891 ol-
dal, 6900 forint)

NÉMETH ISTVÁN

Szólásaink és a testrészek

Az emberi testrészek nevével elő-
szeretettel jelöljük a környező vi-
lág tárgyait. A hegynek lába, háta, 
gerince, dereka, a hajónak orra, 
fara, gerince, a korsónak szája, aj-
ka, hasa, füle, csecse, talpa, a ha-
rangnak nyelve, a boronának, ge-
rebennek foga, a máknak feje van. 
Hasonló átvitelek: puskaagy, kerék-
agy, búzaszem, mákszem, szőlő-
szem, szegfej, sőt hétfő. A testrészel-
nevezéseknek azonban nemcsak a 
rész–egész viszonyok kifejezésekor, 
a szinekdochék meg al ko tá sakor, 

hanem egyáltalán egy nyelv fraze-
ológiájának, szóláskészletének fel-
építésében is kitüntetett szerepük 
van.

Míg régi szólásgyűjteményeink 
szerzői szerint – mint „a Margalits” 
és „az O. Nagy” vonultak be a 
köztudatba, a legutóbbi évtized-
ben elsősorban a Tinta Könyvki-
adó jeleskedik hatal-
mas gyűjtemények 
(„a Forgács”, „a 
Bárdosi” vagy „a 
Litovkina”) kiadásá-
val. Külön a magyar 
nyelv emberi test-
ré szelnevezéseket, 
szervek megnevezé-
seit tartalmazó szó-
lásait és közmondá-
sait ezúttal Bárdosi 
Vilmos, az ELTE 
egyetemi tanára, a francia és ma-
gyar frazeológia nemzetközileg is 
elismert szakértője gyűjtötte össze. 
Könyve 4 582 állandósult szókap-
csolatot tartalmaz. Nem korláto-
zódik a köznyelvi kifejezésekre, 
hanem bőven hoz régi nyelvi és 
nyelvjárási adatokat is. A legtöbb, 
4582-ből 1792 állandósult szókap-
csolat (tehát 37 százalék) a követ-
kező öt testrészelnevezéshez kap-
csolódik: fej, szem, kéz, száj, láb. A 
változatokra jó példa a cinkosokat 
jellemző Csóka a csókának nem vájja 
ki a szemét és a Holló hollónak nem 
ássa a szemét. A bántalmat hasonló 
bántalommal való viszonzás (talió) 
kifejezésére egyaránt használható 
a szemet szemért, a fogat fogért, sőt a 
nyelvjárási fület fülért.

A szerző nemcsak frazeológiai, ha-
nem szószemantikai szempontból is 
kivételesen igényes munkát végzett. 
Szótára segítségével tudakozódha-
tunk például a szemtípusokról (bo-
gárszemű, kökényszemű, mandulasze-
mű stb.), s bizonyos testrészelnevezé-
seknél a szinonimákról sem feledke-
zik meg (például arc – ábrázat – kép 
– orca – pofa, arcátlan – pofátlan – 
szemtelen, mell – csecs, csöcs – duda – 
emlő – kebel – ütköző). (Lassan a test-
tel! Emberi testrészek a magyar szólá-
sokban, közmondásokban. 2013. Tinta 
Kiadó, 244 oldal, 1490 forint) 

KICSI SÁNDOR ANDRÁS



A	leárazás	bevöletében

A klasszikus közgazdasági szemlélet 
szerint a fogyasztó racionális lény, 
aki arra törekszik, hogy vásárlásai 
során a számára legnagyobb hasznot 
jelentő termékeket szerezze meg. 
Ennek az ideális képnek azonban 
némileg ellentmond, hogy szinte 
mindenkinek van otthon néhány 
olyan holmija, amit megvásárolt, 
mert nagyon előnyös vételnek tűnt, 
de azután mégsem használta – mivel 
valójában az égvilágon semmi szük-
sége nem volt rá. Néha bizony rá-
csodálkozunk fölösleges tárgyaink-
ra: hová tettük az eszünket, amikor 
megvettük őket? A kérdés nem köl-
tői, a lélektan komolyan foglalkozik 
ezzel az általánosan megfigyelhető 
jelenséggel.

Richard H. Thaler alkotta meg a nyolcvanas évek kö-
zepén a tranzakciós hasznosság fogalmát, és ezzel arra 
hívta fel a figyelmet, hogy a vásárlási döntés meghoza-
talakor az embert nemcsak az befolyásolja, hogy mi-
lyen hasznot jelent majd számára az adott árucikk bir-
toklása. A termék már a vásárlási tranzakció pillanatá-
ban hasznosnak mutatkozhat, amennyiben vételára 
előnyös. Ha a két szempont – a tranzakciós és a birtok-
lási hasznosság – összesítése pozitív eredményt jelez, 
akkor a terméket érdemes megvásárolni. Legalábbis az 
ésszerű vásárlói döntésnek ezen kellene alapulnia… 
Ám előfordul, hogy a tranzakciós haszon olyan nagy-
nak tűnik, a vételi ajánlat olyan előnyös, hogy ez egy-
szerűen elhomályosítja a második szempontot: tényle-
ges hasznot jelent-e majd a termék birtokba vétele. Ezt 
a jelenséget hasznossági vakságnak nevezik, és ez az, 
ami hihetetlenül meg tudja növelni az árleszállítások, 
akciók sikerességét.

Érdekes lélektani kérdés: vajon mi segítheti a hasznos-
sági vakság kialakulását, hogyan lehetséges, hogy az 
emberek nem akarják vagy nem tudják végiggondolni 
vásárláskor az összes fontos szempontot? Erre a kérdésre 
Maggie Vencsing Liu kínai kutató több, Észak-Ameriká-
ban végezett kísérlettel kereste a választ; eredményeiről 
a Journal of Consumer Behaviour című folyóiratban 
számolt be. Egyik kísérlete során egyetemistákat kért 
meg, hogy képzeljenek el egy tipikus kereskedelmi akci-
ót: ha megvesznek egy 69 dolláros órát, akkor kapnak 

mellé ajándékba egy zenelejátszót. A diákoknak arról 
kellett dönteniük, élnének-e a vásárlási lehetőséggel. Ám 
az egyetemisták egy részének Liu még egy plusz felada-
tot is adott, a feladat egész ideje alatt fejben kellett tarta-
niuk egy hétjegyű számot. Az eredményekből kiderült, 
hogy azok, akiknek arra is figyelniük kellett, nehogy el-
felejtsék a számot, jóval nagyobb arányban szerették vol-
na megvásárolni az akciós terméket.

Liu pontosan erre számított. Abból indult ki ugyanis, 
hogy az ember gondolkodási kapacitása meglehetősen 
korlátozott. Egy hosszú szám fejben tartása gondolko-
dási kapacitásunk jelentős részét lefoglalja, akárcsak a 
valódi vásárlás közben az, hogy emlékezzünk, mi min-
dent kell még vennünk, beszélgessünk a társaságunk-
ban levőkkel, figyeljünk az időre, esetleg okos te le fo-
nunkkal foglalkozzunk. Ilyen körülmények között vá-
sárlási döntéseinket – legalábbis azokat, amelyek nem 
járnak túl nagy anyagi kockázattal – igyekszünk a le-
hető legkevesebb szellemi erőfeszítés árán meghozni. 
Ha egy árucikk tranzakciós hasznossága szembetűnő-
en nagy, megelégszünk ezzel az információval, és nem 
állunk neki, hogy fáradságos munkával elemezni kezd-
jük a termék várható birtoklási hasznosságát. Így lehet, 
hogy az összesített hasznosság negatív lesz, vagyis a 
vásárlás végül hibás döntésnek bizonyul – de legalább 
egy percig átélhetjük azt a gyönyört, ami abból az ér-
zésből fakad, hogy no, most azután tényleg nagy vásárt 
csináltunk.

MANNHARDT ANDRÁS
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Sokkoló diéta

Az extrém baktériumok listá-
ja újabb taggal bővült: amerikai 
kutatók egy olyan mikrobáról 
számoltak be, amely meglehető-
sen sajátos módon elektromos ára-
mot (pontosabban: elektronokat) 
„fogyaszt”, miközben a napfény 
energiáját is felhasználja ehhez a 
folyamathoz.

A Harvard Egyetem Peter Girguis 
fejlődésbiológia professzor vezette 
kutatócsoportja felfedezte, hogy az 
egyik közönséges talajbaktérium, a 
Rhodopseudomonas palustris, mi-
közben a felszínen maradva élet-
funkciói fenntartásához a napfény 
energiáját hasznosítja, képes olyan 
kapcsolatokat létrehozni, amelye-
ken keresztül a mélyen alatta fek-
vő rétegek ásványaiból elektromos 
vezetéssel elektronokat vonz ma-
gához. Az eredményről a kutatók 
a Nature Communicationsben szá-
moltak be.

„Munkánk középpontjában a 
sejten kívüli elektronátadásnak 
(Extracellular Electron Transfer/

Halálcsillagok az Orion-
ködben

A csillagászok számára nem új jelen-
ség, hogy a nagyon forró, O-színkép 
típusú csillagok közelsége halálosan 
veszélyes a születő bolygórendszerek 
számára, mivel azzal fenyegetik őket, 
hogy intenzív sugárzásukkal és erő-
teljes csillagszeleikkel már azt meg-
előzően szétfújják a fiatal, vagy még 
csak születőben lévő (proto)csillagok 
körüli protoplanetáris korongokat, 
mielőtt bennük akár csak egyetlen 
bolygó is létrejöhetne. Az ilyen halál-
zónákban ezért esélye sincs bolygó-
rendszerek keletkezésének. 

Egy amerikai–kanadai csillagászcso-
port most az atacamai nagy, milliméte-
res/szubmilliméteres távcsőrendszerrel 
(az ALMA-val) vizsgálta meg az Orion-
köd egyik tartományában az O-színkép 
típusú csillagoknak a hatását a közelük-
be eső, már korábban felfedezett 
protocsillagok körüli protoplanetáris ko-
rongokra (az úgynevezett proplidokra). 

nokat szolgáltató elektródával 
helyettesíthető, tehát elvileg más, 
elektronokban gazdag ásványokat 
(például más fémes vagy kénve-
gyületeket) is hasznosíthatnak. 

A kutatás gyökerei mintegy két 
évtizeddel ezelőttre nyúlnak visz-
sza, amikor először fedeztek fel 
olyan rozsdaevő baktériumokat, 
amelyek a vas-oxid oxigénmole-
kuláinak elektronokat adtak át. 
Ezek felhasználásával készültek el 
később az első mikrobiális üzem-

Megfigyeléseik szerint a 0,1 fényéven 
belüli proplidokat a forró csillagok in-
tenzív ultraibolya sugárzása alig né-
hány millió év alatt „eltünteti” – 
vagyis jóval hamarabb, hogysem ben-
nük egyetlen bolygó is kialakulhatna.

A Naphoz hasonló csillagok túlnyo-
mó többsége is az Orion-köd most 
vizsgált tartományához hasonló, zsú-

folt csillagbölcsőben keletkezik, s 
csak később sodródik ki és csatlako-
zik a galaxis (már ritkásabb) csillag-
népességéhez. Kérdés, hogy sikerül-e 
addig megőrizniük a körülöttük szü-
letőben lévő bolygórendszerüket. 

A Hubble-űrtávcsővel végzett ko-
rábbi megfigyelések megragadó felvé-
teleket készítettek több tucatnyi, a 

Fantáziakép egy O típusú csillaghoz közeli két proplidról. Az elQtérben levQ protoplanetáris 
korongot a csillag sugárzása „elfújja”, míg a csillagtól távolabbinak (amelyre „felülrQl” látunk 

rá) esélye van a megmaradásra KÉP: NRAO/AUI/NSF; B. SAXTON 

EET) nevezett folyamat áll, amely 
elektronoknak a sejt belsejébe, i l-
letve onnan a sejten kívülre jutta-
tását jelenti” – mondta el Girguis.

A természetben ezek a mikro-
bák vastól elektronokat vonnak 
el, amelyeket anyagcseréjükben 
energiatermelésre használnak fel, 
mintha csak apró áramütések-
kel sokkolnák magukat. A kuta-
tók laboratóriumi kísérletekben 
kimutatták, hogy a vas ebben a 
folyamatban bármilyen elektro-
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Flóra- és Vegetációkutatás 
a Kárpát-medencében 

Sopronban 2014. március 7–9. kö-
zött tartották meg a hazai és a 

környező országok botanikusainak 
legrangosabb összejövetelét X. Ak-
tuális Flóra- és Vegetációkutatás a 
Kárpát-medencében címmel. 

Korda Márton, az egyik szervező 
elmondta: a rendezvényen összesen 
mintegy 200-an vettek részt. 
Borhidi Attila akadémikus elnökle-
tével vitafórumot rendeztek a fehér 
akác hazai megítélésével kapcsolat-
ban. A vitán a konferencia résztve-
vőin kívül erdész- és méhész-szak-
emberek is részt vettek. Az elhang-
zottak alapján a konferencia állás-
foglalást készített a fehér akác hazai 
megítéléséről, amit a résztvevők 
egyhangúan elfogadtak. Így fogal-

maznak az állásfoglalásban: „Elis-
merjük, és nem vitatjuk, hogy a fe-
hér akácnak Magyarországon fontos 
gazdasági jelentősége (faanyagter-
melés, nektártermelés, korábban fu-
tóhomok-megkötés) volt és van. (…) 
Nem hallgathatjuk el azonban, hogy 
a gazdasági jelentőség mellett súlyos 
biológiai-ökológiai problémákat is 

okoz a fehér akác, amelyeknek 
nemcsak természetvédelmi, ha-
nem ökonómiai és szociális kö-
vetkezményei is vannak.”
A konferencián az első szekció az 
erdők biológiai sokféleségének 
(bio-diverzitásának) kutatásáról 
szólt: szó esett az erdőrezervátu-
mokról, az erdők felújulásáról és a 
természetbarát szálalásos erdőgaz-
dálkodásról. Külön szekció foglal-

kozott a hazánkban előforduló orchi-
deákkal, azaz kosborokkal. Papp Beáta 
és Szurdoki Erzsébet előadása az új Eu-
rópai Moha Vörös Könyv projekt ma-
gyar vonatkozásairól szólt, míg Bölöni 
János A természetszerű erdők kiterjedé-
sének változása Magyarországon az el-
múlt 200 évben címmel tartott pre-
zentációt. Kerényi-Nagy Viktor a 
kétbibés galagonya rendszertanával 
foglalkozó kutatásainak eredmé-
nyeiről számolt be.   
       (Nyugat-magyarországi Egyetem)

most vizsgált régióba eső proplidról. 
Közülük többnél olyan, könnycsepp-
hez hasonló formát figyeltek meg, 
amely azt sugallta, hogy belőlük – 
közeli, nagy tömegű csillagok hatásá-
ra – anyag távozik. A látványos opti-
kai felvételek azonban mit sem árul-
tak el arról, hogyan változik eközben 
a gáz- és poranyag koncentrációja a 
proplidban. 

Az ALMA-távcsőrendszer mostani 
megfigyelései (amelyek időközben 
nagyjából megduplázták a régióban 
ismert proplidok számát) erre is vá-
laszt adtak. Kiderült, hogy az erős 
ultraibolya sugárzás az O típusú csil-
lagok körüli 0,1 fényéven belüli tarto-
mányba eső proplidok anyagtömegét 
mindössze néhány millió év alatt any-
nyira lecsökkenti, hogy bennük leg-
feljebb fél jupiternyi tömeg marad. 
Az ennél nagyobb távolságokra eső 
proplidokban 1—80 jupitertömegnyi 
anyagot figyeltek meg, itt tehát elvi-
leg van lehetőség a „túlélésre”.   
                              (NRAO/ALMA)

anyagcellák, amelyekben a bakté-
riumok az elektronokat már egy 
elektródának adták át így termel-
ve áramot. 

Girguis és munkatársai most arra 
lettek kíváncsiak, hogyha a sejtek 
képesek a saját energiatermelésük-
höz felhasználni a sejten kívülre 
átadott elektronokat, akkor mű-
ködhet-e a folyamat megfordítva is, 
azaz képesek-e felhasználni a sejtbe 
bejutó elektronokat?  

Ebben az értelemben a most vizs-
gált baktériumok a rozsdaevők 
tükörképei, amelyek a tiszta vasat 
oxidálják azzal, hogy belőlük elekt-
ronokat vonnak ki. 

A természetben azonban ez egy-
általán nem olyan egyszerű. A bak-
tériumoknak a létfenntartásukhoz 
napfényre van szükségük, ehhez pe-
dig a felszínen kell maradniuk. Vasat 
viszont csak a mélyebb talajrétegek-
ben találnának. Erre sajátos módszert 
fejlesztettek ki: a természetes környe-
zetükben előforduló elektromosan 
vezető ásványok – mint elektromos 
vezetékek – közvetítésével „szívják 
fel” az elektronokat. A környező ta-
laj vezetőképességét pedig idővel az 
eközben keletkező és felszivárgó vas-
oxid kristályok is növelik.  

                               (EurekAlert!) 

Kihívott magyar végzet

Az Országos Széchényi Könyvtár 
Kovács Imrének, a két világhábo-
rú közötti magyar népi radikalizmus 
nagy formátumú szemé-
lyiségének állít emléket 
születése századik évfor-
dulója alkalmából. 
Kovács Imre egyéb, a fa-
lukutatás tapasztalataiból 
építkező munkái mellett 
különösen A néma for-
radalom című szocio-
gráfiájában bizonyította 
be a magyar parasztság 
hagyományos, az adott 
gazdasági kereteken belüli útjának foly-
tathatatlanságát, egy másik könyvcíme 
szerint A parasztéletforma csődjét. Több 
írásáért perbe fogták, 1937-ben letölten-
dő börtönbüntetésre ítélték osztályelleni 
uszításért és nemzetgyalázásért. 
Kovács Imre népfogalma döntően 
szociális tartalmú volt, azaz céljá-
nak a nép nemzetbe emelését te-

kintette először csak kutatóként, 
később közvetlen politikai szerep-
vállalása révén is. A háború előtt 
a Márciusi Front mozgalmának 
aktív résztvevője és a Nemzeti 

Parasztpárt alapító tagja volt, a 
háború után a párt egyik vezető-
jeként a demokrácia védelméért 
vívott harc vezéregyéniségei közé 
tartozott. Ezért kellett elmene-
külnie Magyarországról; s a ma-
gyar politikai emigráció tekinté-
lyes tagjaként hunyt el 1980-ban.  
              (Országos Széchényi Könyvtár)
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 Először hirdette meg Az 
Év Emlőse rendezvényso-
rozatot a VADONLESŐ 

Program. A szervezők céla, hogy – egyeztetve a szak-
mai szervezetekkel – minden évben más és más őshonos 
emlősállatunkra hívják fel a fi-
gyelmet, és ezzel is segítsék a fa-
jok megismerését, valamint ha-
tékonyabb védelmét. Idén az év 
emlősének a védett keleti sünt 
(Erinaceus roumanicus) válasz-
tották, természetvédelmi értéke 
25 000 forint. 

A 2009-ben indult VA-
DONLESŐ internetes termé-
szetvédelmi program (www.
vadonleso.hu) egyik kiválasztott 
faja a védett keleti sün, amely 
hazánk egyetlen őshonos sün-
faja. A sün az elmúlt évek legnépszerűbb „vadonlesős” 
állatává vált, hiszen a honlap látogatói, a lelkes „vadon-
lesők” eddig már 1700-nál is több megfigyelési adattal 
gazdagították Magyarország süntérképét. A beküldött 
adatok több mint fele azonban elgázolt példányokról ér-
kezett. Az adatok kiértékelése, valamint hazai és nem-

zetközi példák is arra hívják fel a figyelmet, hogy főleg 
a tavaszi, udvarlási időszakban és nyár végén, amikor a 
fiatal egyedek kirajzanak, tömegesen gázolják el az au-
tók ezeket a kisemlősöket. 

Az Év Emlőse rendezvénysorozat keretében a sünök 
gyakorlati védelmét elősegítő 
és elterjedésüket részletesebben 
nyomon követő programokat is 
indítanak országszerte. A „Sün-
barát kert” kezdeményezéssel a 
lakott területeken, kiskertekben 
való biztonságosabb megtelepe-
désüket, a regionális és országos 
mese- és képregényíró verseny-
nyel pedig népszerűsítésüket, 
a környezeti nevelésbe való be-
vonásukat is segítik. A rendez-
vénysorozat kezdeményezője a 
VADONLESŐ Program, tá-

mogatói pedig a Vidékfejlesztési Minisztérium mellett a 
nemzetipark-igazgatóságok, a Magyar Természettudo-
mányi Múzeum, a Magyar Madártani és Természetvé-
delmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztálya, valamint a 
Magyar Emlőstani Társaság. 

(www.greenfo.hu)
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A	KELETI	SÜN	AZ	ÉV	EMLVSE

Ezek a galaxisok a látható 
fény tartományában szinte alig 
észlelhetők, ezért könnyen el-
kerülik a figyelmet. Az infra-
vörös tartományban azonban 
azonnal szembetűnnek, alapo-
san vizsgálhatók, és különféle 
tulajdonságaik is meghatároz-
hatók. Így sikerült megállapí-
tani, hogy ezekben a galaxi-
sokban már átlagosan 100 mil-
liárdnyi csillag volt.

Hasonló számú csillagból áll-
nak a mai fejlett óriásga-
laxisok, köztük saját Tejút-
rendszerünk. Ezekben az ősi 
galaxisokban azonban a csil-
lagképződés már akkor le-
állt, amikor a Világegyetem 
még csak mai életkorának 
mindössze 12 százalékánál járt.

Ehhez képest a Tejútrendszerben 
még jelenleg is folyik – igaz, megle-
hetősen lassú ütemű – csillagképző-
dés. Ennek fényében még érthetetle-
nebbnek tűnik, hogyan voltak képe-
sek ezek az ősi galaxisok ennyire 
rövid idő alatt ilyen nagy csillagné-
pességet létrehozni: ehhez robbanás-
szerű csillagtermelésre lehetett szük-
ség, amelynek üteme több százszoro-
sa lehetett a mainak” – mondta Lee 

Érett óriásgalaxisok a 
korai Világegyetemben 

Egy nemzetközi kutatócsoport fel-
fedezte az eddig ismert legtávo-

labbi olyan galaxisokat, amelyek 
már a Világegyetem nagyon korai 
időszakában teljesen „érettek”, s a 
mai óriásgalaxisokhoz hasonlóan 
népesek (nagy tömegűek) voltak. A 
tőlünk rekordtávolságra, 12 milliárd 
fényévre levő galaxisokat abban az 
állapotukban látjuk, amikor az Uni-
verzum még alig 1,6 milliárd éves 
volt. Létezésük felveti a kérdést: ho-
gyan érhettek el ilyen felnőtt, kifej-
lett állapotot ennyire gyorsan?

A csillagászok korai galaxisokat ke-
restek a közeli infravörös hullám-
hossztartományban végzett mélyég-
bolt-felmérések adatbázisaiban. A 
vöröses szín egyfelől a nagyon távoli 
objektumok nagy vöröseltolódásából, 
másfelől abból adódhat, hogy ezek a 
galaxisok gyakorlatilag csak idős csil-
lagokból állnak, s bennük az új, fiatal 
csillagok képződése már régen abba-
maradt. Meglepetésükre 15, a feltét-
eleiknek megfelelő galaxisra buk-
kantak, átlagosan 12 milliárd fényév 
távolságban, azaz a Nagy Bumm 
után mindössze 1,6 milliárd évvel.

Spitler, a Macquarie Egyetem csilla-
gásza, a felfedezésről az Astrophysical 
Journal Lettersben beszámoló cikk 
egyik szerzője. 

A 15 ősi óriásgalaxis felfedezése és 
megfigyelt tulajdonságai tehát új 
kérdéseket vetnrk fel: hogyan tud-
tak ezek a galaxisok ilyen elképesz-
tően gyors ütemben fejlődni, s miért 
állt le bennük a további csillagkép-
ződés ennyire hamar?

(ScienceDaily)

A Hubble-_rtávcsQ színes kompozit képe a vizsgált 
régióról, illetve (a két kis betétképen) két Qsi óriásgalaxis 

a most felfedezett tizenöt óriásgalaxisból

0,7millió fényév
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Az Agykutatás hete rendezvénysorozat részeként március 11-én 
az MTA Természettudományi Kutatóközpontjában adtuk át  
Cogito ergo sum cím_ esszépályázatunk díjait. A helyezettek:

 I. Mészáros Judit 
 II. Kovács László András 
 III. Ménes András 
 IV. Sz_ts Éva 
 V. Wenzel Klára 
 VI. Halasi Józsefné  
 VII. Buzás ErnQ 
 VIII. Thamóné Bozó Edit 
 IX. Pálmai Zsolt Ágoston 
 X. Lowack Tamás 

Az elsQ három helyezett a Nemzeti Agykutatási Program könyv-
jutalmát, a Magyar Idegtudományi Társaság laboratóriumi kuta-
tási lehetQségét és a TIT lapcsomagját kapta. Minden esszé-
írónk pályam_vét ezúton köszönjük!

A SzerkesztQség

le. 24. Tojásdad level_, apró fehér virágú gyomnövény. 26. Angolna, néme-
tül. 27. Imádkozzunk! (felszólítás latin nyelv_ misén). 31. ÖröklQdQ fQnemesi 
cím Angliában. 32. A Magyar Földrajzi Múzeum városából való. 34. Karel 
Čapek e drámája nyomán terjedt el világszerte a robot szó. 37. North-west 
(északnyugat), röv. 38. A gallium vegyjele. 39. Opus, röv.

A 8. heti Élet és Tudományban megjelent rejtvény megfejtése: AKI KÍVÁN-
CSI, HAMAR MEGÖREGSZIK; SOK H_HÓ SEMMIÉRT. A megfejtést 
beküldQk közül Nagy György: Angol közmondások cím_ kötetét (Tinta Kiadó) 
nyerte: Budainé Pete Csilla (Budapest), dr. Kovács Péter Pál (HódmezQ-
vásárhely), Máté István (Somogyszob), és Nagy Gábor (HejQpapi) és Tóth 
Imréné (Monor). A nyerteseknek gratulálunk, a könyveket postán küldjük el.

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

www.telc.hu

A TELC 19 országban ismert nemzetközi nyelvvizsgái, ANGOL és 

NÉMET nyelvbQl Magyarországon államilag elismertek. 

TELC – A sikeres választás!
Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat – TELC Nyelvvizsgaközpont
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
Tel.: 06-1-483-2543 • E-mail: telc@telc.hu

KövetkezQ vizsgaidQpontunk 2014-ben:
 
2014. április 12.

Pótjelentkezési határidQ: 2014. március 31.

88 vizsgahely az ország egész 
területén. Olasz, orosz és francia, 
spanyol és török nemzetközi 
nyelvvizsga.

Vizsgáinkról, vizsgára felkészítQ  
tanfolyamainkról érdeklQdjön a 
www.telc.hu honlapon.

Angol és német
nyelvbQl már
felsõfokú (C1)
nyelvvizsga is!

KERESZTREJTVÉNY

A Tinta Kiadó jelentette meg Bencédy József: Nyelvtudományi elméletek és 
nézetek a 20. században cím_ munkáját 12 nyelvész életrajzával. Közülük 
háromnak a nevét kérjük. A megfejtést beküldQk közül öt nyertes a Tinta 
Kiadó egy-egy különbözQ kötetét kapja. Jó fejtést!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét 
keddje, április 1-e. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Keresztrejtvény, 
1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu.

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 6. 
számunkban elkezdett 13 hetes rejtvényciklusunk végére a bekeretezett 
négyzetek bet_i – helyes sorrendbe rakva – egy 200 esztendeje született 
magyar színm_író nevét adják ki. A név beküldQi között az Élet és Tudomány 
negyedéves elQfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. Az egyik nyelvész. 10. Özön. 11. Zaragoza folyója. 
12. Azonos mássalhangzók. 13. Állam a Perzsa-öböl déli részén, fQvá-
rosa Manáma. 16. International Network of Universities (az egyetemek 
nemzetközi hálózata), röv. 18. Molett. 19. Emelet, röv. 21. Kossuth-díjas 
balettm_vész (Imre, 1930–1999). 23. Iparkodik. 25. A másik nyelvész. 28. 
... földje; Charles Bronson-film. 29. Színesfém. 30. Becézett Salamon. 31. 
Rostnövény virágszínéhez hasonló. 33. Középen sima! 34. ... Schneider; 
bécsi születés_ legendás színésznQ. 35. A ródium vegyjele. 36. Ausztráli-
ában honos erszényes állat. 39. Harkály lakja. 40. A harmadik nyelvész.

FÜGGQLEGES: 1. A fejére. 2. Szaglószerv. 3. TörQcsik ...; Kossuth-díjas 
színm_vésznQ, a Nemzet Színésze. 4. Ajándékoz. 5. Verdi négyfelvonásos 
operája. 6. Jewis Telegraphic Agency (izraeli hírügynökség), röv. 7. Mun-
kabér, régiesen. 8. Fölfelé keskenyedQ emlékoszlop. 9. Európai szigetlakó 
nép. 14. Némán áhít! 15. Lenke egyik becézése. 17. Község Salgótarjántól 
12 kilométerre. 20. Vallásalapító próféta. 22. A kálium és a hidrogén vegyje-

COGITO ERGO SUM
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ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

sét. Villanyáram fejleszthető egyenáramú dinamóval, s 
látványos fényjelenségek kíséretében egy XIX. századi 
influenciagépet is kipróbálhatnak.

A kiállítás a transzformátor működését is bemutatja, 
valamint az is kiderül, hogy egy „kutyaólnak” milyen 
szerepe volt az áramszolgáltatásban. A tárlat június 29-
ig várja a felfedezni vágyókat.

2013-ban – Vámbéry Ár-
min halálának 100. évfor-
dulója alkalmából – Ma-
gyarország emlékévvel tisz-
telgett a híres Keletkutató, 
turkológus, a Magyar Föld-

rajzi Társaság alapítója, a nemzetközileg elismert tudós 
munkássága előtt. Ankarában és Budapesten tudomá-
nyos konferenciát rendeztek, Páczai Tamás fotográfus 
pedig újrajárta Keletkutatónk legendás útját.

Páczai Tamás 2012-13-ban síkfilmes fényképezőgéppel 
és kerékpárral indult el. A nyolchónapos utazás érintette 
Törökországot, Iránt, Türkmenisztánt, Üzbegisztánt, 
Kirgizisztánt, Kazahsztánt és Oroszországot. Páczai Ta-
más útja szintén kalandos volt – kétszer fordították visz-
sza a türkmén határról, Iránt háromnapos kiutasító pe-
cséttel hagyhatta el, a karácsonyt a síiták legszentebb za-
rándokhelyén töltötte, Üzbegisztánból is „menekülnie” 
kellett –, de szerencsésen hazaérkezett.

Az utazás során készült fényképekből nyílt kiállítás az 
esztergomi Duna Múzeum Európai Közép Galériájában 
Vámbéry nyomában címmel.

Az április 21-ig látható fényképeken bepillantást nyer-
hetünk iráni családok hétköznapjaiba, türkmén köz-
munkások életébe, bejárhatjuk a Selyemút híres városait 
vagy a török főváros, Ankara könnygáz-gránátoktól 
füstölgő belvárosát.

A köztudatban a rajz a 
XX. századig – aláren-
delt szerepben – más 
művészeti ágak kiegé-
szítőjeként élt. A gra-

fika átfogó  fogalmához kapcsolták, mely magában 
foglalt minden papírra készült művet, beleértve az 
egyedi rajzot, sokszorosított és alkalmazott grafikát. 
A Szabadkéz – Rajz a magyar képzőművészet-
ben tegnap és ma című kiállítás, mely június 29-ig 
látható, a modern magyar művészetből kiindulva is-
merteti az egyedi képzőművészeti rajz 1945 utáni ten-
denciáit, legizgalmasabb kísérleteit, eredményeit olyan 
képzőművészek segítségével, akik számára a rajz nem 
kizárólag egy a lehetséges művészeti kifejező, interp-
retációs technikák közül, hanem a rajzolás, mint cse-
lekvésforma kitüntetett szerepet játszik alkotói mun-
kájukban.

Az idő birodalma – Meg-
hökkentő jelenségek címmel 
látható a Magyar Mezőgazda-
sági Múzeumban az a kiállítás, 
amely az idő titokzatos termé-
szetét, világot mozgató tör-
vényszerűségeit, meghökkentő 

jelenségeit és rejtett összefüggéseit tárja a látogatók elé. 
A tárlat és játék során kiderül, hogyan érzékeljük az 

időt, lehetséges-e az időutazás, hogy képesek va-
gyunk-e megállítani az idő múlását, vagy megfordíta-
ni azt.

Megtudhatjuk továbbá, milyen ritmus szerint „működ-
nek” az élőlények, és miként befolyásolják a körülmények 
az időérzékünket, ahogy arra is választ kapunk, mi az ösz-
szefüggés az ágyúdörgés és az idő múlása között, miért jár 
az óramutató az általunk megszokott irányba vagy mi 
minden szolgálhat az idő mérésére – az égitestek mozgása 
vagy a virágóra.

A 700 m2-en elterülő látvá-
nyos kiállítás rengeteg felfe-
deznivalóval, játékos fejtö-
rőkkel és ajándékkal várja a 
látogatókat április 27-ig a 
Vajdahunyadvárban.

„Misztikus” kísérletek, villám-
delejes forgony, influenciagép 
– izgalmas, meghökkentő je-
lenségek a Töltődj fel! – A 

villamosság térhódítása című kiállításban a budapes-
ti Közlekedési Múzeumban.

Az egykor a főúri szalonok szórakoztató, meghökken-
tő kísérleti eszközéből, a delejességből, a XIX. század 
végére kialakult a háztartási berendezéseket működtető 
villamosenergia-hálózat.

A tárlat bemutatja a „villamosság” kialakulását, ki-
emelve az erősáramú elektrotechnika magyar vonatko-
zású vívmányait. Megtekinthető Bláthy Ottó Titusz 
eredeti, több mint 110 éves fogyasztásmérője, Jedlik 
Ányos dinamójának hiteles másolata. Működtethető a 
világ első villanymotorja, Jedlik 
Ányos forgonyának változata.

A látogatók működő, múlt századi 
eszközökkel, interaktív elemekkel 
betekintést kaphatnak a felvilágo-
sodás korának főúri szalonjaiban 
végzett látványos, misztikusnak tű-
nő kísérleteibe, megcsodálhatják az 
elektron, az ionsugarak, a röntgen-
sugarak felfedezését szolgáló kísér-
letek elengedhetetlen eszközét, egy 
több ezer voltos feszültség előállítá-
sára szolgáló szikrainduktor kisülé-

A titokzatos idQ

Papíron

Felvillanyozva

Megismételt út
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Nyomozás egy portré után
1902 nyarát Mikszáth Kálmán a 
stájerországi Rohitsch gyógy-
fürdőjében töltötte. A hegyek 
közé ékelt kies Rohitschfürdőn 
(ma Rogaska Slatina, Szlovénia) 
für dőházakban és egy nagy 
gyógy teremben, szénsavas és 
glaubersós vízkúrákat lehetett 
venni. Az író nyaralásáról egy 
nemrég előkerült levélből érte-
sülhettünk. 

Tavaszi bundások
A Magyar Rovartani Társaság 
2014-ben a földi poszméhet vá-
lasztotta az Év rovarának. Ez a 
barátságos, bársonyos külsejű ro-
var a haszonnövényeinknek, de a 
réteken pompázó vadvirágoknak 
is egyik nélkülözhetetlen meg-
porzója.

Kisbolygó-széthullás
Csillagászok a Hubble-űrtávcsö-
vével először váltak szemtanúivá 
egy kisbolygó felaprózódásának, 
mely nek során a P/2013 R3 
aszte roida legalább tíz kisebb 
darabra hullott szét. Hasonló 
jelenséget eddig csak a Naphoz 
túl közel kerülő (törékeny 
üstökösmagoknál sikerült meg-
figyelni.

A hátlapon
Lávató Hawaiin

A Föld vulkánjai rendkívül sokfé-
lék lehetnek, mind megjelenésük-
ben, mind viselkedésükben. A ki-
törések jellege elsősorban a feltörő 
gáz mennyiségétől és a magma 
minőségétől függ. Ha a magma 
viszkózus – például riolitos-
dácitos összetételnél –, a gázbubo-
rékok is nehezebben szabadulnak 
föl és nagyobb nyomást okozva 
nagyobb esélyt adnak a robbaná-
sos kitörésekre. Ha azonban a kő-
zetolvadék viszkozitása kicsi – 
például bazaltos összetételnél –, és 
a gázok könnyen eltávoznak a 
rendszerből, inkább lávaöntésre 
számíthatunk.

Ez utóbbi jellemzi a Kilauea-
vulkánt is, a hawaii Nagy-
szigeten. Ezen a területen úgyne-
vezett „forró folt” típusú vulka-
nizmus zajlik, ami a földköpeny 
felső részéről származó bazaltos 
magma felemelkedésével, és vé-
gül felszínre törésével jár. 

A Kilauea a Föld egyik legaktí-
vabb vulkánja több kitörési köz-
ponttal. A Pu’u ’Ö’ö-hasadék már 
több mint 30 éve ontja magából a 
lávát. A hasadéktól közel 10 km-re 
található Halema’uma’u-kráterben 
2008 óta egy jelenleg is aktív, for-
tyogó lávató működik. K ráterének 
átmérője 160 méter körül van, ez 
azonban állandóan nő oldalfalai-
nak folyamatos beszakadása kö-
vetkeztében. Szintje néhány napi 
periódussal pulzál, időnként akár 
200 méteres szintkülönbségeket is 
produkálva. Az évente milliókat 
vonzó lávaöntések többnyire ve-
szélytelenek és egészen az óceánig 
folynak, folyamatosan növelve a 
sziget területét.

Kép és szöveg: 
PÁSZTOR DOMOKOS
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