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Kedves Olvasónk!

Címlapon: Simbakubwa kukotaafrika. 
 Mauricio Anton grafikája az Ősragadozó a 

szekrényből című cikkünkhöz.
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véletlen, minthogy ez a faj minden jel 
szerint a tápláléklánc csúcsán helyez-
kedett el, ahogy a mai oroszlánok.

A 22 millió éves leleteket évtize-
dekkel ezelőtt gyűjtötték Kenyában, 
miközben az ott dolgozó kutatók 
ősi majomfélék maradványait ke-
resték. A példányok akkor a Kenyai 
Nemzeti Múzeum egy fiókjába ke-
rültek, majd hosszú időre elfelejtőd-
tek. Később az Ohioi Egyetem ku-
tatói rábukkantak a példányokra, és 
tanulmányozásuk során felismerték 
azok jelentőségét.

„Amikor kinyitottuk a múzeumi fió-
kot, egy sor ragadozó-fogat pillantottunk 
meg, amelyek egy teljesen új fajhoz tar-
toztak” – magyarázta Borths. Noha 
az állat hasonlított a mai nagy-
macskákra, valójában nem ál lt 
velük rendszertani rokonságban. 
Az emlősök egy kihalt csoport-
jához, a Hyaenodonta emlősök 
közé tartozott. Ezek az állatok 
voltak az első nagyragadozók 
Afrikában, 45 millió évvel a kré-
ta–tercier kihalási esemény után a 
földrész csúcsragadozóinak számí-
tottak. Több millió év elszigeteltség 
után a tektonikus lemezek mozgása 
összekapcsolta Afrikát az északra 
elhelyezkedő kontinensekkel, ezzel 
lehetővé téve a növény- és állatvi-
lág megváltozását. Nagyjából ak-
koriban, amikor a Simbakubwa 
létezett, a macska- és kutyafélék, 
valamint a hiénák ősei elkezdtek be-
vándorolni Afrikába és Eurázsiába. 

Míg a macska- és kutyafélék ekkor 
dél felé terjeszkedtek, a Simbakubwa 
és rokonsági köre észak felé. „Ez egy 
nagyon izgalmas időszak az afrikai 
ragadozó ősemlősök őstörténetében – 

Ősragadozó  
a szekrényből

Őslénykutatók egy, a tudo-
mány számára eddig ismeretlen 
ősemlős csontjaira bukkantak, 
mely termetesebb volt, mint 
bármely ma élő nagymacska, a 
koponyája nagyobb volt, mint 

az orrszarvúé, állkapcsaiban pedig 
óriási szemfogak ültek. Ez a raga-
dozó egykor rettegésben tartotta 
Kelet-Afrika egy részét, melynek 
ökoszisztémáját már korai majmok 
is benépesítették.

Nemrégiben közzétett tanul-
mányukban, melyet Matthew R. 
Borths és Nancy J. Stevens a Journal 
of Vertebrate Paleontology szaklapban 
publikált, bemutatták a világnak a 
Simbakubwa kukotaafrika névre ke-
resztelt ősemlőst. A leletanyagot egy 
módfelett impozáns állkapocs, kü-
lönálló fogak, további koponyarészek 
és a csontváz egyéb elemei képe-
zik. A Simbakubwa kukotaafrika a tu-
domány számára új faj, névadásául a 
Kelet-Afrikában beszélt szuahéli nyelv 
szolgált segítségül. Ebben a nyelvben 
a simba oroszlánt, a kubwa nagyot je-
lent, a kukotaafrika szóösszetétel pe-
dig ’Afrikából származó’-ként for-
dítható. A Simbakubwa névadása nem 

folytatta Borths. – Olyan állatcsopor-
tok, melyek tulajdonképpen soha nem 
találkoztak egymással, itt együtt jelen-
nek meg a fosszilis leletanyagban.”

A Simbakubwa a nagyméretű 
Hyaenodonta emlősök közt az ed-
dig ismert legidősebb, amely ezzel 
azt sugallja, hogy ez az emlőscsoport 
az afrikai kontinensen alakult ki, és 
innen terjedt szét észak felé. Idővel 
azonban ezek a lenyűgöző emlősök 
mind kipusztultak. 15–18 millió év-
vel ezelőtt az ökoszisztémák világ-
szerte megváltoztak, az erdősége-
ket füves síkságok váltották le, ami 
újabb emlőscsoportok kialakulását 
tette lehetővé. „Ez egy kiemelt jelen-
tőségű fosszília – tette hozzá Nancy 
Stevens, társszerző. – A maradvá-
nyok felhívják a figyelmet a múzeumi 
példányok tudományos fontosságára. 
A Simbakubwa ezen felül ablakot nyit 
egy már rég letűnt korszak felé. Az élő-
helyek alapjaikban változtak meg, egy 
hatalmas csúcsragadozó eltűnt, ezzel 
jelezve, hogy a kainozoikumi faunák 
átalakulása elkezdődött, mely folyamat 
a mai, modern afrikai állatközösségek 
kialakulásához vezetett.”

„A Simbakubwa felfedezése kihangsú-
lyozza a múzeumi fosszíliagyűjtemények 
innovatív felhasználásának, valamint 
az olyan fiatal tehetségek támogatásá-
nak fontosságát, mint amilyen Borths 
személye – magyarázta Dani-
el Marenda, a kutatást támoga-
tó National Science Foundation 
programigazgatója. – Ez a projekt 
segíthet megérteni, hogyan alkalmaz-
kodnak vagy éppen buknak el a kü-
lönböző fajok a klímaváltozás okozta 
környezetátalakulás során.”

Szabó Márton
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A Simbakubwa kukotaafrika állkapcsa, 
alul egy ma élő oroszlán állkapcsával 

összehasonlítva 
(KÉP: BORTH ÉS STEVENS, 2019)

A Simbakubwa kukotaafrika művészi rekonstrukciója 
(RAJZ: MAURICIO ANTON)
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jelent, a méréseket csak úgy lehetett 
összevetni egymással, ha a műholdak 
eredményeit rendkívül pontosan ka-
librálták. Ezt több mint 80 óceáni bója 
adatainak segítségével tették meg, 
amelyek szerte a világ óceánjaiban le-
begnek a tenger felszínén. Ily módon 
a világ valaha összeállított legnagyobb 
tengeri szélerősségi és hullámzási adat-
tömbjét hozták létre.

Az eredmények szerint az Antark-
tisz környezetében fújó tengeri sze-
lek az elmúlt 30 évben 8 százalékkal 
lettek erősebbek, amely 1,5 méter/
szekundumos sebességnövekedést 
jelent. Ezzel párhuzamosan a szélső-
ségesen magas hullámok is nagy-
jából 5 százalékkal szaporodtak 
ugyanebben a régióban. Az egész 
bolygóra igaznak bizonyult az a 
trend, hogy a szelek erőssége gyor-
sabban nő, mint a hullámoké.

A többi óceánon is hasonló - noha 
kisebb mértékű - változások tapasz-
talhatók. A Csendes- és az Atlanti-
óceánon az átlagos szélsebesség három 
évtized alatt nagyjából 60 centiméter/
másodperccel növekedett. Az extrém 
magas hullámok gyakoriságváltozása 
jelentősebb ingadozást mutat a világ-
tengerekben, mint a szelek erősödése. 
A trend azonban egyértelmű: ahogy 
telnek az évtizedek, egyre több re-
korddöntögető hullám tépázza a ha-
jókat, illetve fenyegeti soha nem lá-
tott áradásokkal az alacsonyan fekvő, 
part menti területeket.

A kutatók felhívják a figyelmet 
arra, hogy bár a hullámmagasság 
ötszázalékos, illetve a szélsebesség 

A klímaváltozás 
a hullámokat is 
felkorbácsolja

A Melbourne-i Egyetem mérnö-
ki karának kutatói a Science-ben 
megjelentetett tanulmányukban, 
műholdas mérések milliárdjaira 
alapozva kimutatták, hogy az el-
múlt három évtizedben jelentő-
sen emelkedett a világtengereken 
fújó szelek ereje, és ezzel össze-

függésben a keletkező hullámok ereje, 
magassága is megnőtt. A változás okai 
egyelőre nem egyértelműek, de a leg-
többen az éghajlatváltozás újabb hatását 
látják a jelenség hátterében.

A legkegyetlenebb tengeri viharok 
alkalmával a hajók előtt tornyosuló 
hullámok magassága elérheti vagy 
meghaladhatja a 20 métert, amely 
egy ötemeletes ház magasságának 
felel meg. Noha a hullámok mindig 
is a tenger velejárói voltak, az ext-
rém erős hullámzás negatív, sokszor 
szó szerint halálos hatást gyakorol 
nemcsak a hajózásra, de a tengeri, 
illetve part menti ökoszisztémák, 
emberi közösségek, települések éle-
tére is. A változóban lévő hullámzási 
mechanizmusok megértése elsőren-
dű fontosságú a jövőbeli part menti 
építmények, illetve a mezőgazda-
sági, polgári védelmi létesítmények 
tervezésében. Emellett a hullámok 
vizsgálata a változó éghajlat monito-
rozására is alkalmas lehet.

Az ausztrál kutatók eredményei 
szerint az átlagos hullámerősség vi-
lágszerte növekszik, de még ennél is 
drámaibb következményei vannak 
annak, hogy a szélsőségesen erős 
hullámok gyakorisága még ennél is 
nagyobb mértékben nőtt az elmúlt 
30 évben. E mintázat egybecseng 
az extrém időjárási események gya-
koriságának növekedésével, amelyet 
gyakran a klímaváltozás következ-
ményének tartanak. A legnagyobb 
mértékű hullámerősödést az Antark-
tisz körüli tengerekben tapasztalták 
(amelyeket az angol szóhasználatban 
gyakran hívnak “Déli-óceánnak”).

A vizsgálathoz összesen 31 műhold 
adatait vették alapul, amelyek 1985 és 
2018 között (tehát összesen 33 évig) 
keringtek a Föld körül, és végeztek 
méréseket a szélerősséget és a hullám-
magasságot illetően. Így összességé-
ben nagyjából 4 milliárd mérési adattal 
rendelkeztek az analízis elkészítéséhez. 
Noha ez hatalmas adatmennyiséget 

nyolcszázalékos növekedése talán 
nem tetszik túl jelentősnek, való-
jában a földi klíma szempontjából 
ilyen rövid időszak alatt igen nagy-
nak számít. Amellett érvelnek, hogy 
ha a trend folytatódik, annak igen 
hamar súlyos következményei lehet-
nek az egész bolygó, de legfőképpen 
a tengerparti közöségek számára. 
A klímaváltozás tengerszintemelő 
hatása közismert. A legtöbb ember 
azonban nem érzi át annak súlyát, 
ha azt hallja, hogy a tengerszint né-
hány centiméterrel emelkedhet né-
hány évtizeden belül. Hiszen néhány 
centi vagy akár fél méter nem tűnik 
soknak, a part menti védművek ma-
gasságának csekély emelésével köny-
nyedén lehet hozzá alkalmazkodni. 

Ian Young és Agustinus Ribal, 
a Science-cikket jegyző melbourne-i 
kutatók azonban arra figyelmeztet-
nek, hogy a legsúlyosabb tengerparti 
áradásokat nem a szép nyugodtan, 
milliméterről milliméterre emel-
kedő tengerszint váltja ki, hanem a 
szélsőséges viharok következtében 
hirtelen az egekig tornyosuló hullá-
mok. Márpedig ezek nem centimé-
teres, hanem adott esetben több tíz 
méteres magasságokat érhetnek el.

Az emelkedő tengerszint teszi a 
tengeri szeleket és a nyomukban 
felkorbácsolt hullámokat még erő-
teljesebbé és gyakoribbá. Mindezek 
folyamatosan növelik a tengerpar-
ti áradások veszélyét. Ez nemcsak 
emberéleteket követel a viharok 
alkalmával, de a parti erózió táp-
lálása révén folyamatosan gyengíti 
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20 méteres hullámok csapódnak egy tankerhajónak az alaszkai Valdez közelében 
(FOTÓ: UNIVERITY OF MELBOURNE)
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a tengerhez közeli infrastruktúrát, 
így hosszú távon élhetetlenné teheti 
a tengerparti régiókat. Ennek be-
láthatatlan gazdasági és társadalmi 
következményei lehetnek, hiszen 
sok közösség megélhetése függ a 
tenger közelségétől.

A kutatók nem biztosak abban, 
hogy a múltbéli trendek folytatódni 
fognak-e a jövőben. Ugyanakkor a 
jövőbeli történéseket előrejelezni szán-
dékozó klímamodellek alapján na-
gyon valószínű, hogy a folyamat foly-
tatódik, és különösen az Antarktisz 
körüli vizek a veszélyeztetettebbek. 
Ez azért aggasztó, mert a Déli-óceán 
folyamatai irányítják a teljes déli félte-
ke éghajlatának viselkedését, sőt átté-
telesen kihatnak a globális klímára is. 

KovácS MárK

Mesterséges 
intelligencia írt 
szakkönyvet

A Springer Nature tudomá-
nyos kiadó megjelentette az első 
olyan szakkönyvet, amit teljes 
egészében mesterséges intelli-
gencia írt. A könyv a Lítium-
ion akkumulátorok: Gép-generált 
összegzés napjaink kutatásaiból 

címet viseli (Lithium-Ion Batteries: 
A Machine-Generated Summary of 
Current Research) és nem egy rövid 
olvasmány. Ahogy a címéből sejteni 
lehet, a témát érintő szakirodalmak 
összegzése; idézetekkel, automatiku-
san generált referenciatartalommal, 
és hivatkozó linkekkel az idézett 
munkákhoz. Az ebook-változat ráadá-
sul ingyenesen elérhető bárki számára.

A mesterséges intelligencia algorit-
musát a németországi Goethe Egye-
tem Alkalmazott Lingvisztikai Számí-
tási Laborja dolgozta ki. Az innovatív 
megoldás célja a kutatók munkájá-
nak segítése, hogy hatékonyan meg 
tudjanak küzdeni az információ-
áradattal ebben a témában. A Beta 
Writer névre keresztelt mesterséges 
intelligencia feladata volt a témába 
vágó szakirodalom átolvasása a ki-
adó saját adatbázisában, és a releváns 
tanulmányok feldolgozása. Ehhez 
a munkához egy hasonlóságon ala-
puló csoportosítással, úgynevezett 
klaszterezési rutinnal az egymással 
összehangolható dokumentumo-
kat fejezetekbe és szekciókba ren-
dezte, majd tömör összefoglalót is 
írt a felhasznált irodalmak alapján. 

Így egy olyan szerkesztett tudomá-
nyos lenyomat jött létre, ami hatal-
mas mennyiségű tanulmányt ölel fel.

Henning Schoenenberger szerint, 
aki szintén a kiadónál dolgozik és 
a könyv előszaváért is felel, a rab-
szolgamunka automatizálásának 
köszönhetően ez egy új időszak 
kezdetét jelenti a tudományos pub-
likálásban. Kifejtette, hogy az el-
múlt 3 évben több, mint 53 000 
kutatói munka látott napvilágot a 
lítiumion-akkumulátorokkal kap-
csolatban. A kutatók számára óriási 
kihívás, hogy naprakészek legye-
nek a szakirodalomból. Ahogy a 
bevezetőben is írja Schoenenberger, 
„Ennek a mesterséges intelligenciának 
köszönhetően időt tudnak spórolni a tu-
dósok és csak a számukra egyértelműen 
fontos tanulmányok átolvasásával tud-
nak foglalkozni. Emellett, ha van igény 

rá, még mindig utána tudnak nézni az 
eredeti forrásnak és mélyebbre áshatnak 
az adott munkában”.

Habár napjainkban rendkívül felka-
pott lett a gépi tanulás, és ennek kö-
szönhetően jelentős fejlődésen mentek 
keresztül a számítógépek az írott szö-
veg alkotásában, de a végeredmény 
még mindig elég korlátolt ezekben az 
esetekben. Jelenleg nem tudnak verse-
nyezni az emberek által írt hosszan át-
ívelő összefüggésekkel vagy szerkeze-
tekkel. Emiatt is van, hogy a mestersé-
ges intelligencia által írt regények vagy 
költemények inkább a szöveg formá-
zásáról és nem az olvasmányosságáról 
szólnak. Egy mesterséges intelligencia 
inkább a sablonos szövegek gyártásá-
ban remekel. Az újságírásban ezért pél-
dául labdarúgó-mérkőzések eredmé-
nyének összegzésére, gazdasági hírek 
listázására vagy természeti katasztró-
fák okozta károk adatainak a közlésére 
használják. A helyzetet jól illusztrálja 
a könyvben használt idézet is, amit a 
technológus Ross Goodwin mondott, 
miszerint „Amikor megtanítjuk a gépeket 
írni, annyira fognak helyettesíteni minket 
mint egy zongoristát a zongora. Bizonyos 
szempontból a tollunkká válnak, mi pedig 
még többé, mint íróvá. Az írók írójává.”

A technológia még nem tökéletes, 
ugyanis könnyen találni összefüg-
géstelen mondatokat a szövegben, 
azonban ez nem azt jelenti, hogy 
ne lenne hasznos a kutatók számára. 
Schoenenberger hozzátette, „Ez a 
prototípus az első fontos mérföldkő és 
remélhetőleg további nyilvános eszme-
cserékre ad lehetőséget a módszert érintő 
lehetőségekről és kihívásokról”. A ki-
adó a jövőben tervezi kiterjeszteni a 
mostani algoritmust más témákra is.

Szerafin ágneS Kata
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Az emberek természetüknél 
fogva igyekeznek megérteni 
a világ működését, magyará-

zatokat keresnek a körülöttük törté-
nő eseményekre. Egy egyszerű meg-
figyelés, hogy egyes dolgok mozog-
nak, míg mások nem. Ez a különbség 
adja az alapját az élők és az élettelen 
tárgyak elkülönítésének és így a vita-
lista elméleteknek. A vitalista elméle-
tek legfőbb sajátossága, hogy az élőlé-
nyek és az élettelen környezet között 
alapvető különbséget feltételeznek, az 
élőket általában valamilyen titokzatos 
erő birtokosainak tartják. Nem túlzás 
azt mondani, hogy az összes világval-
lás magában foglalja ezt a gondolatot, 
hiszen mindegyik tanításaiban köz-
ponti fogalom a lélek, ami éppen e ti-
tokzatos erő egyik formája.

A legtöbb vallás az élet keletkezé-
sét valamilyen felsőbb hatalom 
ténykedéséhez köti. A korai görög 

MIT TANULHATUNK BELŐLÜK?

ELAVULT TUDOMÁNYOS 
ELMÉLETEK

filozófusok is hasonlóképpen véleked-
tek, bár ők főleg a napból származó 
hőt tekintették az élet forrásának. 
Egyesek szerint a nap melegének hatá-
sára a vízben halak jöttek létre, a ha-
lakban pedig emberek fogantak, majd 
amikor ezek az emberek elérték a ser-
dülőkort, a halak megszülték őket és a 
fiatalok így már túl tudtak élni a szá-
razföldön. Az élet keletkezésével kap-
csolatban nagyon hosszú ideig nem 
történt komolyabb előrelépés, azonban 
az élőlények szaporodásáról rendelke-
zésre álló ismeretek izgalmas megfi-
gyelésekkel és elméletekkel bővültek 
Arisztotelész munkája révén.

Arisztotelész szerint minden dolog 
anyagból és alakból áll, például az 
emberek szaporodása esetén a nő 
menstruációs váladéka tartalmazza 
az anyagot, míg a férfi ondója az 
alakot. Ezek egyesülnek és az anyag-
ban az ondó által hordozott életerő 

által megindul az utód kialakulása. 
Voltak azonban olyan fajok is, amik 
Arisztotelész szerint spontán jöttek lét-
re a természetben. Erre az volt a ma-
gyarázat, hogy az éltető hő tulajdon-
képpen mindenhol előfordul és képes 
alakot adni az anyagnak. Arisztotelész 
például a növények egy részéről úgy 
gondolta, hogy mag nélkül a földben 
keletkeznek, míg a kagylókról és 
csigákról azt tartotta, hogy a sárból 

A megcáfolt tudományos elméletek többnyire csak a érdekességképp merülnek fel, ezek már szembenéz-
tek a leleményes kísérleti elrendezések eredményeivel és nem állták ki a próbát. Azonban ha jobban 
megvizsgáljuk ezeket az elképzeléseket észrevehetjük, hogy többnyire nem kieszelőik intellektusával volt 
probléma, hanem a rendelkezésre álló ismeretanyag volt zavaros. Az ilyen elméletek megismerése sokat 
hozzátehet az újabbak jelentőségének értékeléséhez, kialakulásuk és bukásuk története pedig kitűnően 
szemlélteti a tudomány működését, és jó eséllyel akár örökre az eszünkbe vés egy-egy óriási horderejű 
kísérletet és megfigyelést. A biológia négy klasszikus elméletét tekintjük át, melyek magával az élettel 

és keletkezésével, a szaporodással és a fertőző betegségekkel kapcsolatosak.

Az apácalúd és a kacsakagyló (FORRÁS: WIKIPEDIA.ORG) A madarat termő fa ábrázolása 1597-ből 
(FORRÁS: WIKIPEDIA.ORG)



csontkukacok (vagy légylárvák) ke-
letkezését vizsgálta. Az ízeltlábúak-
ról ekkor még azt tartották, hogy 
spontán generációval jönnek létre, 
ahogy azt Arisztotelész tanította. 
A kísérlet során húsdarabokat rakott 
üvegekbe és az üvegek közül néhá-
nyat nyitva hagyott, a többit pedig 
lezárta. Néhány nap elteltével csak 
azokon a húsdarabokon jelentek meg 
a csontkukacok, amik a nyitott üve-
gekben voltak. Ezután döglött és élő 
legyeket zárt az üvegekbe a húsdara-
bok mellé és azt tapasztalta, hogy 
csak az élő legyeket tartalmazó üve-
gekben jelentek meg a csontkuka-
cok. Alapos kísérletei eredménye 
alapján arra következtetett, hogy a 
légylárvák nem spontán jönnek létre 
a húsban, hanem a legyek juttatják 

oda őket. A tanulmánynak nagy ha-
tása volt, azonban a mikrobák kelet-
kezésével kapcsolatban még sokáig 
nem volt egyértelmű tudományos 
eredmény és a spontán generáció el-
mélete továbbra is fennmaradt ezek 
keletkezésével kapcsolatban. 

A XVII. században a szaporodással 
kapcsolatban is fontos előrelépések 
történtek. 1677-ben Antonie von 
Leeuwenhoek először figyelte meg 
mikroszkóp alatt a hímivarsejteket. 
Csövecskéket látott a sejtekben és úgy 
gondolta, ezek az erek és idegek mi-
niatűr verziói. Ezen alapult a 
preformácionizmus elmélete, mely 
szerint az ivarsejt az adott élőlény 
miniatűr egyedét tartalmazza, ami a 
két ivarsejt kölcsönhatásának követ-
keztében indul növekedésnek. 

jönnek létre. A halak egy részét, az 
ízeltlábúakat és a krokodilokat is spon-
tán keletkező élőlényeknek tekintette.

Középkori fejlemények
A következő évszázadokban a nyugati 
gondolkodást nagymértékben meg-
határozta az egyház és az élettel kap-
csolatos kérdésekre adott jól bevált vá-
laszok nem sokat változtak. Mivel szá-
mos élőlény szaporodása szükségsze-
rűen titokzatos módon zajlik, 
némelyekről különös elméletek szület-
tek. Ilyen volt például az apácalúd is. 
Ez a madár magas, sziklás területeken 
fészkel, valószínűleg ezért nem sike-
rült megfigyelni. Van azonban egy 
puhatestű faj, a kacsakagyló, melynek 
színezete és alakja nagyon hasonlít az 
apácalúdéhoz és fel is vetődött, hogy 
a madár ebből a kagylóból fejlődik ki. 
A kagylót gyakran uszadékfához rög-
zülve találták és elterjedt, hogy fán te-
rem, majd a vízbe kerülve alakul át 
apácalúddá. Az elmélet azért is volt 
széles körben elfogadott, mert nagy-
böjt idején nem lehetett madarakat fo-
gyasztani, halat azonban igen és szo-
katlan keletkezése miatt az apácaludat 
inkább az utóbbi kategóriába sorolták.

Természetesen a fertőző betegségek 
terjedésével kapcsolatban is voltak ko-
rai megfigyelések, például a legendás 
görög orvos, Hippokratész azon a vé-
leményen volt, hogy ezeket a rossz le-
vegő okozza. A XIV. században pusz-
tító pestisjárvány nyomán röpiratok 
százai jelentek meg a betegség terjedé-
sével és megakadályozásával kapcso-
latban. A betegség okát továbbra is a 
rossz levegőben látták, ami egyesek 
szerint a déli szelekkel érkezett, mások 
szerint pedig a földrengések során tört 
fel a mélyből. Úgy tartották, hogy a 
bűz elnyomása megoldja a problémát, 
ezért füstölőt és parfümöt javasoltak a 
betegség elkerülésére. A pestisdokto-
rok híres öltözéke csak a XVII. század 
elején jelent meg, de ez a konstrukció 
is a bűz fertőzőképességének gondola-
tán alapult: a hosszú csőrszerű rész par-
fümmel volt töltve, hogy a beszívott 
levegőt ártalmatlanítsa.

A tudományos módszer 
évszázadai

A XVII. században megjelent a tudo-
mányos módszer és a kísérletezés ha-
marosan az akadémikusok bevett szo-
kása lett. Francesco Redi 1668-ban a 

Francesco Redi kísérlete: a lezárt üvegben nem jelennek meg a csontkukacok 
(FORRÁS: LUMENLEARNING.COM)

 A Pasteur által használt edény (FORRÁS: WIKIPEDIA.ORG)
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történő különböző beavatkozások 
(darabok eltávolítása, átrendezése) 
ellenére is normálisan fejlődik az 
embrió, ami végleg lezárta a 
preformácionizmus elméletének 
akadémiai pályafutását. A prefor-
mácionizmus gondolata így kike-
rült a tudományos elméletek sorá-
ból, viszont az embrió fejlődését 
még Driesch is vitalista módon 
magyarázta, vagyis elképzelése 
szerint az életerő alakította ki az 
embrió szerveit, szöveteit.

A miazma elmélet
Noha már Hippokratész is a bű-
zös levegőhöz kötötte a fertőző 
betegségeket, az elképzelést 
fémjelző miazma szó csak 
1717-ben bukkant fel írásban: 
Giovanni Maria Lancisi nevezte 
így a betegségeket terjesztő, bű-
zös levegőt. Londonban a XIX. 
század elején több kolerajárvány 
is pusztított és emellett a város 
egyre növekvő iparának és la-
kosságának szennyvize borzal-
mas állapotba taszította a 

Temzét. Michael Fara-
day 1851-ben azt írta, 
hogy a folyó vizében 
elképesztő mértékben 
halmozódott fel az em-
beri ürülék és a teljes 
víztest bűzlött. 1858 nyarát 
például csak a „nagy bűz” 
időszakaként emlegetik, 
ekkor ugyanis a meleg ha-
tására az egész belváros el-
viselhetetlenül szaglott. 
A járványok kitörésének és a 
Temze bűzének együttjárása 
tovább táplálta a miazma elmé-
letet, bár ez nem mindenki szá-
mára volt meggyőző. John Snow 
megfigyelte, hogy az 1854-es kole-
rajárvány áldozatai közül sokan 
egy bizonyos vízforrás közelében 
éltek és hamarosan be is bizonyí-
totta, hogy a víz által terjed a kolera. 
Az elméleti háttértől függetlenül a 
XIX. század eseményeinek hatására 
sokat javult a közegészségügy és a 
Joseph Bazalgette által tervezett csa-
tornarendszernek köszönhetően a 
Temze is megtisztult. A miazma el-
mélet végül Robert Koch kutatásai-
nak eredményeként dőlt meg, ő fe-
dezte fel a lépfene kórokozóját a 
XIX. század végén, így a fertőző 

Nicholas Malebranche francia pap és 
filozófus is elfogadta a preformá-
cionizmus tételét, sőt úgy gondolta, 
hogy a miniatűrök további miniatűrö-
ket tartalmaznak és így tovább, a vég-
telenségig. Ezzel végső soron azt állítot-
ta, hogy a teremtéskor létrejött minden 
élőlény, ami valaha élt vagy élni fog.

Caspar Friedrich Wolff 1759-ben 
publikálta a csirkeembrió fejlődéséről 
szóló tanulmányait, amiben leírta a 
manapság Wolff-féle cső néven ismert 
struktúrát. Ennek egy része a húgyhó-
lyag kialakításában vesz részt, azon-
ban míg hím állatokban a fennmara-
dó rész az ivarszervek egyes elemeivé 
alakul, addig nőstényeknél ez a sza-
kasz egyszerűen felszívódik. A megfi-
gyelés összeegyeztethetetlen volt a 
preformácionizmussal, Wolff úgy 
gondolta, hogy kezdetben semmiféle 
rendezettség nincs az embrióban, ez 
csak fokozatosan alakul ki a fejlődés 
során. A svájci Abraham Trembley a 
csalánozók törzsébe tartozó zöld hid-
rákkal végzett kísérleteket és az álla-
tok kitűnő regenerációs képessége 
szintén arra mutatott, hogy az élő 
szervezet komplexitása szerény kezde-
tekből is létrejöhet. Végül 1885-ben 
Hans Driesch tengerisünök embriói-
val végzett kísérleteiben azt találta, 
hogy a korai fejlődési stádiumokban 

betegségek forrását többé már nem a 
bűzben vagy koszban látták, hanem 
mikroszkopikus élőlényekben.

Vitalizmus és spontán 
generáció a XIX. században

A vitalizmus szerint tehát az élőket va-
lamiféle sajátos erő működteti és az élő 
szervezeteket felépítő anyagok is csak 
ennek segítségével jöhetnek létre. 
Friedrich Wöhler azonban 1828-ban 
szervetlen anyagokból ureát (vagy kar-
bamidot) állított elő laboratóriumában. 
Mivel az urea az emlősök vizeletében 
található meg nagy mennyiségben 
(a nitrogén-anyagcsere egyik végter-
méke), úgy gondolták, hogy csak az 
élő szervezet képes előállítani. Azzal, 
hogy a vegyületet labóratóriumban 
hozta létre Wöhler sokak szerint gya-
korlatilag megteremtette a szerves ké-
miát és a vitalizmus elméletét örökre a 
megcáfolt elképzelések sorába szám-
űzte. Ez valójában nem így történt, 
mert bár Wöhler eredménye tényleg 
arra utal, hogy az élő és élettelen anya-
gok közti különbség nem is olyan 
nagy, a vitalizmus túl mélyen gyöke-

rezett a tudományban 
ahhoz, hogy egyetlen 
eredmény tövestül ki-
csavarhassa. A kor irány-
adó fiziológia tankönyve, 
ami 1844-ben jelent meg, 

még mindig a lelket tartotta 
az élőlényeket működtető 
erőnek, sőt szerzője azt állí-
totta, hogy a fizika törvényei 
sosem lesznek képesek ma-

gyarázni az életjelenségeket.
A XIX. század elején Theo-

dor Schwann és Matthias 
Schleiden megfigyeléseik alap-

ján azt állították, hogy minden 
élőlény sejtből vagy sejtekből áll, 
tehát a sejt az élet alapegysége. 
Ekkor született tehát a biológia 
egyik alappillére, a sejtelmélet, 
amely hamarosan kiegészült egy, a 
spontán generációt kizáró tétellel: 
minden sejt sejtből származik. Ez az 
állítás ekkor még állatok és növé-
nyek szöveteiben végbemenő sejt-
osztódások megfigyelésén alapult, 
de Louis Pasteur a mikróbákkal 
kapcsolatban is hasonló következte-
tésre jutott. Híres kísérletét hattyú-
nyakú üvegcsékkel végezte, így ki-
zárható volt, hogy az üveg tartal-
mát elérik a levegőből aláhulló 

 Faraday megvizsgálja a Temze állapotát – brit humor-
magazin 1855-ből (FORRÁS: WIKIPEDIA.ORG)

Nicolaas Hartsoeker illusz-
trációja a hímivarsejtben lévő 
miniatűr emberkéről, 1695-ből 

(FORRÁS: WIKIPEDIA.ORG)



szennyezések. Az üvegekben lévő 
húslevest felforralta, viszont néhány 
üvegnek letörte a nyakát. Ezekben 
mikroszkópos vizsgálatok révén bő-
ven talált különböző mikróbákat, vi-
szont az épen hagyott üvegekben nem 
jelentek meg. A kísérlet által tehát a 
spontán generáció elmélete a mikróbák 
világában is tévesnek bizonyult.

Azonban még Pasteur is megtartot-
ta a vitalizmus gondolatát, szerinte 
például az erjedés vitális folyamat, 
vagyis csakis élőlények által kivitelez-
hető. A XX. században azonban a 
molekuláris biológia elképesztő se-
bességgel halmozta fel a sejtek műkö-
désére vonatkozó tudást. Manapság a 
tudomány már a tápanyagok lebon-
tását (így az erjesztést is), a sejtek 
anyagainak felépítését vagy akár az 
izmok összehúzódását is képes a sejt-
ben lévő molekulák bonyolult köl-
csönhatásai révén magyarázni, így a 
vitalizmus kiszorult a biológiából. 

Az élők csak összetettségükben kü-
lönböznek az élettelen tárgyaktól, a 
bennük lévő anyag és energia ugyanaz.

Tanultunk valamit?
Az áttekintett elméletek önmaguk-
ban teljesen abszurdnak hangzanak 
egy iskolázott ember számára, de a 
keletkezésük körülményeit is számí-
tásba véve, már nem kell azon gon-
dolkodnunk, milyen elmezavar szük-
séges ezek kieszeléséhez. Az elmé-
letek pályafutásának ismeretében 
az is érthető, hogyan tudtak akár 
évszázodokon keresztül is fenn-
maradni: az addigi megfigyelése-
ket általában ezek magyarázták a 
legösszefüggőbb módon. Ki kellett 
várnunk a megfelelő módszerek ki-
dolgozását, hogy alaposabban megis-
merhessük a minket körülvevő vilá-
got és pontosíthassuk a róla alkotott 
elméleteinket.

ReichaRdt RicháRd

Pestisdoktor ábrázolása a XVII. századból (FORRÁS: WIKIPEDIA.ORG)

Nyelv és Élet

Iparkodunk

A földművelés, az állattenyésztés és a 
pásztorkodás rengeteg szóval, képes ki-
fejezéssel gazdagította nyelvünket. 
Ritkábban gondolunk azonban arra, 
hogy mindennapi köznyelvünkbe az 
ipar nyelve is jócskán beleszövődött. 

Beleszövődött, mondom, és ezzel 
máris példával szolgálok állításom iga-
zolására. Hogyan folytassam? 

Azok is elveszítik olykor a fonalat, aki-
ket egy bordában szőttek. (Magyarázat: 
szövéskor a vászon szélessége attól függ, 
hogy a szövőszék bordának nevezett al-
katrészében  hány befűzött szár fér el, az-
az milyen a borda mérete.)  Régen csupán 
a feledékeny tímármester vagy a legénye 
hagyott cserben valamit: mégpedig a 
cserzésre való lébe merített bőrdarabot. 
Hogy manapság ki, kit, mikor és miért 
hagy cserben? Ebben a tárgykörben sem 
szeretnék új elméleteket  kovácsolni. 

Barátaimat sohasem hagynám csává-
ban. De a lógósoknak, a kerékkötők-
nek nem falazok többé. Engem nem 
olyan fából faragtak.

Azon iparkodom, hogy munkám re-
mekbe szabott legyen.  Nem  örülnék, 
ha a mesterek kontárnak bélyegezné-
nek. Ha megalapozottan dolgozom, 
vállalkozásomat siker tetőzi be. Csak 
annyi kell, hogy kitartó legyek. El-
nyűhetetlen. Vasakaratú. Acélidegze-
tű. Akinél nem szakad el túlontúl 
gyakran a cérna. Aki addig tartja a vasat 
a tűzben, amíg meleg.

No de mi van, ha tervem dugába dől? 
Akkor bizony úgy járok, mint az ügyet-
len kádár vagy csupán a segédje. Készülő 
hordójának dongái – nyelvjárási szóval 
dugái – nem illeszkedtek pontosan, így 
hát beomlottak. 

Azt a molnárlegényt sem becsülöm, 
aki túlságosan felöntött a garatra – előbb 
a malomban, később a kocsmában. 
Nem sorolom tovább a példákat. Úgy 
rémlik, egy kaptafára mennek. De nem 
akarom tovább fényezni magam. Sínen 
vagyok. Képességeimet és szorgalma-
mat latba vetve haladok a célom felé.

Teljes gőzzel. 
GyáRfás endRe

Szerkeszti: 
GrÉtsy lászló
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A kőkorallok pusztulása az el-
múlt évtizedekben – első-
sorban a globális problé-

mákkal összefüggésben – felgyor-
sult. A folyamat mögött nagy való-
színűséggel a tengerek és óceánok 
hőmérsékletének emelkedése, vala-
mint a környezetszennyezés állhat. 
Ahhoz, hogy a zátonyokban zajló 
káros folyamatok megállíthatók, 
esetleg visszafordíthatók legyenek, 
nagyon fontos alaposan megismerni 
a korallok életmódját és a velük szo-
ros kapcsolatban élő egyéb élőlénye-
ket, köztük mikroorganizmusokat 
is, tehát feltérképezni a korallok 
úgynevezett mikrobiomját. Az ezzel 
kapcsolatos kutatásokat, illetve in-
tézkedéseket  számos ország, köztük 
az ausztrál kormány is jelentős forrá-
sokkal támogatja.

Sejt a sejtben
A sekélytengeri korallok színüket 
sok esetben a velük szimbiózisban 
élő fotoszintetizáló szervezeteknek, 
régies nevükön zooxanthelláknak 
köszönhetik. Nélkülük nem létez-
hetne a korallzátony, mert egyedül 
ők állítanak elő annyi szerves anya-
got, amely fedezi az egész ökológiai 
rendszer anyag- és energiaszükség-
leteit. A zooxanthellák többsége a 
Symbiodinium-félék családjába tar-
tozó páncélos ostoros egysejtű (ré-
gen páncélos ostorosmoszatoknak 
vagy barázdás moszatoknak nevez-
ték őket). A családba tartozó 
Symbiodinium-fajok nem csak a korall-
zátonyok világában fordulnak elő, ha-
nem számos egyéb szervezettel (más 
egysejtűek, szivacsok, csalánozók, 

REJTÉLYES SZÍNTESTEK A SZIMBIONTÁKBAN

KORALLOKBAN ÉLŐ 
EGYSEJTŰEK

mint például a viaszrózsa, laposfér-
gek és egyes zsákállatok) is szimbió-
zisban élhetnek.

A zooxanthella-fajok kétostoros, 
úszó sejtjei önálló életre is képesek a 
tengerekben, ugyanakkor különböző 
módokon a korall sejtjei bekebelezhe-
tik őket. Ezt követően a zooxanthellák 
a sejtben megtelepedve legömbö-
lyödnek, és – legalábbis átmenetileg 
– elveszítik ostoraikat. A tápanyagsze-
gény vizekben a tengerfenéken élő, 
helytülő korallpolipok számára elő-
nyös, hogy sejtjeik belsejében fotoszin-
tézisre képes egysejtűek élnek, ugyanis 
utóbbiak nappal oxigénnel, illetve a fo-
toszintézis során keletkező szerves szén-
vegyületekkel (elsősorban glükózzal, 

glicerinnel és borostyánkősavval), 
egyesek szerint aminosavakkal látják el 
őket, alkalmanként akár a gazdaszer-
vezet tápanyagszükségletének 90%-át 
is fedezve ezekkel. A zooxanthellák 
cserébe a korallpolip által kilélegzett 
szén-dioxidot, tápanyagként pedig az 
általa anyagcsere-végtermékként ki-
bocsájtott nitrogént és foszfort kapják 
meg, valamint védetten helyezkednek 
el a mészvázon belül.

Se veled, se nélküled
Az utóbbi évtizedekben azonban egyre 
nyilvánvalóbbá vált, hogy a tengervi-
zek melegedésével, savasodásával és a 
partmenti területeken a műtrágyák be-
mosódásának köszönhetően a tengervíz 

A virágállatok (Anthozoa) legismertebb képviselői, a korallok a csalánozók közé tartoznak. 
Egyik csoportjuk, a kőkorallok 1-3 milliméteres átmérőjű korallpolipjai meszes vázat képeznek, több-
ezres kolóniáik pedig korallszirteket hoznak létre a tengerfenéken. A szubtrópusi és trópusi tengerek 
sekélytengeri korallzátonyai rendkívül változatos és látványos élővilágukkal a búvárok és turisták 

kedvelt célpontjai. De sajnos létezésüket komoly veszélyek fenyegetik.

A korallpolipok pusztulása után visszamaradt meszes váz immár valóban fehér 
(A SZERZŐ FELVÉTELEI ÉS ILLUSZTRÁCIÓI)
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Nem meglepő a fentiek fényében, 
hogy a korallzátonyok kifehéredésével 
az elmúlt években több tízezer tudo-
mányos cikk foglalkozott. Noha egy-
értelműnek tűnik az összefüggés a 
környezeti stresszorok és a kifehéredés 
között, a zooxanthella és a korall által 
alkotott szimbiózisnak a külvilággal 
való komplex kölcsönhatásait, és a ki-
fehéredés pontos mechanizmusát és 
okait máig sem értik teljesen és nehe-
zen tudják vizsgálni. Kimutatták, hogy 
a magas hőmérséklet és erős fény káro-
sítja a Symbiodinium fotoszintetikus 

apparátusát, azon belül is a kettes 
fotoszisztémát, ami reaktív oxigén-
formák termeléséhez, és így oxidatív 
stresszhez vezet mind a szimbionta 
sejtjében, mind a gazdaszervezetben 
is, utóbbi mitokondriumainak a stressz 
által kiváltott lebomlása miatt. Mind-
ezek aktiválják a gazdaszervezet 
védekezőrendszerét (veleszületett im-
munrendszerét), ami vagy elpusztítja, 
vagy „kilöki” a sejtből a zooxanthellát.

Nevető harmadik és negyedik?
Mindezek után némileg meglepő, 
hogy idén április elején jelent meg az 
első olyan cikk a Nature-ben, amely le-
írta, hogy a jól ismert Symbiodinium és 
korall szimbiózis mellett egy másik, ma 
már fotoszintézisre nem képes, de az 
evolúció során redukálódott színtestek-
kel még rendelkező egysejtű szervezet is 
igen jelentős mennyiségben előfordul a 

korallokban. Ezen egysejtűek egyelőre 
a korallikolidák gyűjtőnevet kapták. 
Amerikai és holland kutatók a Karib-
tenger déli térségében, Curaçao szigete 
környékén a begyűjtött 43 korallminta 
80%-ában, a vizsgált mintegy 38 ko-
rall faj 70%-ában kimutatták őket, 
vagy legalábbis a DNS-üket. Az igaz-
sághoz hozzátartozik, hogy elvétve 
korábban is leírtak már hasonló élőlé-
nyeket korallzátonyokból, azonban 
ezek ilyen mértékű elterjedését és jelen-
létét eddig nem ismerték fel.

A korallzátonyokon élő csalánozók-
ban más különleges színtestű egy-
sejtű fajokat is felfedeztek 2008 
körül, melyek életciklusuk bizo-
nyos szakaszában szabadon élnek, 
emellett klorofill a-t tartalmazó, 
fotoszintetikusan aktív zöld szín-
testekkel rendelkeznek. Ezt az 
evolúciósan szintén érdekes, nem-
rég felfedezett élőlénycsoportot 
kromeridáknak (Chromerida) ne-
vezik, az eukarióta egysejtűek 
úgynevezett csúcsszerves spórások 
(Apicomplexa) csoportjának leg-
közelebbi rokonai.

Kellemetlen rokonság
A korallikolidák a csúcsszerves 
spórások csoportjába tartoznak, 
és a kromeridák mellett a páncé-
los ostoros egysejtűekhez is evo-
lúciósan közel állnak. A csúcs-
szerves spórások többnyire obli-
gát sejten belüli paraziták, önálló 
életre nem képesek. Ebbe a társa-

ságba tartoznak a háziállatokban és 
emberben a hírhedt toxoplazmózist 
okozó Toxoplasma gondii, a vörösvér-
testek belsejében élősködő, babéziózist 
okozó Babesia-fajok, illetve a szintén 
vörösvértestekben élő, maláriát oko-
zó Plasmodium-fajok. Utóbbiak a ma-
láriaszúnyogok (Anopheles) csípésével 
terjednek, és éves szinten becslések 
szerint mintegy kétszázmillió megbe-
tegedés mellett ötszázezer ember ha-
lálát okozzák a trópusi és szubtrópusi 
területeken. Egészségügyi jelentősé-
gük miatt ezen rokonság képviselői-
nek vizsgálatával is számos kutató-
csoport foglalkozik a világon, hiszen 
sejtjeik működésének megértése kü-
lönösen fontos az ellenük hatásos, de 
a szintén eukarióta gazdaszervezetet 
nem károsító gyógyszerek kifejleszté-
sében. A fenti statisztikák azt mutat-
ják, hogy noha a maláriaszúnyogok 

tápanyagmennyiségének növekedével 
az addigi kölcsönösen előnyös együtt-
élés harmóniája megbomlik. Laborkí-
sérletekben, izotópos jelöléssel egy 
Symbiodinium törzs és egy korallfaj 
(Orbicella faveolata) esetében amerikai 
és hongkongi kutatók kimutatták, 
hogy magasabb hőmérséklet és vízben 
oldott nitrogénmennyiség mellett a 
zooxanthellák gyorsabban osztódtak és 
növekedtek, ezzel párhuzamosan 
azonban a korallok növekedése nem 
változott pozitívan, a fotoszintetizáló 
élőlény tehát kedvező körülmények 
között „önző” módon viselkedve 
nem segítette elő a korall növekedé-
sét, a tápanyagokat és előnyöket 
megtartotta magának. Ez azért je-
lent problémát, mert noha mintegy 
„junk food” formájában a korall-
polipok szénvegyületeket kapnak 
a Symbiodinium-sejtektől, emel-
lett túlélésükhöz nagyon fontos, 
hogy elfogyasztott planktonikus 
élőlényekből vagy a vízből ők is 
hozzájussanak megfelelő mennyi-
ségű foszforhoz és nitrogénhez. 
Ilyen körülmények között tehát a 
két szervezet közötti együttmű-
ködés már kevésbé előnyös mind-
két fél számára, ami kedvezőtle-
nül érinti a korallok növekedését.

Közismert az is, hogy a fenti kör-
nyezeti tényezők hatására, illetve a 
korallzátonyokat fenyegető ko-
rábban részletezett különböző 
szennyezések, valamint betegsé-
gek (akár a zooxanthellákat fer-
tőző baktériumok) okozta stressz 
esetén a Symbiodinium-sejtek foto-
szintetikus pigmentjeinek mennyi-
sége csökkenhet, sejtjeik lebomol-
hatnak, illetve kilökődhetnek a ko-
rallpolipok belsejéből. Mindhárom 
jelenség a koralltelepek kifakulásá-
hoz, az úgynevezett korallfehéredés 
jelenségéhez vezet. Ez nem csupán 
esztétikai probléma, mivel a 
fotoszintetizáló egysejtű nélkül ma-
radt korallpolipoknak rövid időn be-
lül új, szabadon élő, és a sejten belül 
megfelelően „működő” szimbiontát 
kell „befogniuk”. Amennyiben ez 
sikerül, ráadásul esetleg egy, a ked-
vezőtlenebb környezeti tényezőkkel 
szemben ellenállóbb zooxanthellát 
tudnak beszerezni, akkor a kifehére-
dés visszafordítható folyamat. Ellen-
kező esetben a korallok rövid időn 
belül éhen pusztulnak.

A korallok testfelépítése és a bennük élő Symbiodinium 
egysejtűek elhelyezkedése. A korallikolidákat a 

csalánsejteket tartalmazó sejtrétegben mutatták ki
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kizárólag ezekben a szervezetek-
ben fordulnak elő, vagy létfontos-
ságúak a működésük vagy szapo-
rodásuk szempontjából. Ilyen, 
csak erre a csoportra jellemző sejt-
alkotó az a módosult színtesttípus, 
amelyet a csoportról apikoplasz-
tisznak neveztek el.

Mire jó egy színtelen 
színtest

A színtestek (pontosabb nevü-
kön plasztiszok) eredete és gaz-
daszervezettel közös evolúciója 
különösen érdekes és bonyolult 
folyamat. Az oxigéntermelő fo-
toszintézis nagyon hasznos és 
előnyös tulajdonság, hiszen se-
gítségével gyakorlatilag szén-di-
oxid és víz, nitrogén, kén és né-
hány ásványi anyag jelenlétében 
önellátóvá – azaz autotróffá – 
válhat egy szervezet. A fotoszin-
tézis először ősi prokarióta szer-
vezetekben alakult ki, azonban 
ezt a tulajdonságot tőlük azóta is 
számos heterotróf élőlény pró-
bálta meg valahogyan megsze-
rezni. Jelenlegi tudásunk szerint 
ez a folyamat először úgy mehe-
tett végbe nagyjából 1 milliárd 
évvel ezelőtt, hogy egy ősi 
eukarióta sejtbe bekebelezéssel 
vagy parazitaként bejutott egy 
ősi, fotoszintetizáló cianobak-
térium, majd – némiképpen a 
korallok és a zooxanthellák 
együttműködéséhez hasonlóan 
– nem emésztődött meg, ha-
nem sejten belüli szimbiontaként 
megpróbált együtt élni az 
eukarióta sejttel. A hosszas 
„együttélés” évmilliói alatt az-
tán a két szervezet „összecsiszo-
lódott”: a cianobaktérium telje-
sen elvesztette önállóságát, és fo-
kozatosan a gazdasejt működé-

sének befolyása alá kerülve, „kicsi 
zöld rabszolgaként” szolgálta azt. 
Onnantól, hogy a sejten belül élő 
endoszimbionta organizmus már 
nem képes önállóan, a sejten kívüli 
életre, immár a gazdasejt sejtalkotó-
jának tekinthetjük, és plasztisznak 
nevezzük. A fent leírt elsődleges 
endoszimbiózist sok esetben – így a 
korallikolidák esetében is – egy má-
sodik, hasonló lépés is követte, ami-
kor a már cianobakteriális eredetű 
színtesttel rendelkező ősi autotróf 

inszekticidekkel történő irtása, illetve 
az egynyári üröm szeszkviterpén 
lakton hatóanyagának, az artemi-
sininnek és származékainak gyógy-
ászati használata jelentősen csökken-
tették a maláriához köthető elhalálo-
zások számát, ezen a területen sajnos 
még sok a tennivaló. Ráadásul jo-
gosan lehet tartani attól, hogy a 
paraziták rezisztenssé válnak az 
artemisininnel szemben. A további 
maláriaellenes gyógyszerek fejlesztése 
szempontjából is kiemelt jelentőségű-
ek, ezért az olyan sejtalkotók, melyek 

eukarióta egysejtűt (például egy ősi 
vörösalgát) egy másik, ősi heterotróf 
eukarióta szervezet kebelezett be, és 
hajtott rabigába.

Mivel a korallikolidák és rokonaik 
mára mind sejten belüli parazitává 
evolváltak, így négy határoló 
membránnal borított színtestjeik 
fotoszintetikus aktivitására már 
nincs szükség. A színtelen, nem 
fotoszintetizáló apikoplasztiszoknak 
a gazdasejt anyagcseréjében betöltött 
igen fontos egyéb szerepére utalhat az, 
hogy a gazdasejtek egyelőre még nem 
szabadultak meg tőlük. Ilyen feladat 
lehet a zsírsavszintézis, a hem és egyéb 
fehérjék működése szempontjából el-
engedhetetlen vas-kén centrumok 
előállítása, valamint a terpének és 
szteránvázas vegyületek létrehozásá-
hoz szükséges izopentenil-pirofoszfát 
szintézisének képessége. Valószínűsít-
hető, hogy ezek miatt a gazdasejtnek 
„megérte” megtartani ezt a sejtalkotót 
– egyúttal felmerül, hogy metabolikus 
jelentőségük miatt esetleg pont az 
apikoplasztiszok lehetnek a kórokozó 
csúcsszerves spórások Achilles-sarkai, 
és így az ilyen szervezetek ellen irá-
nyuló újabb gyógyszerhatóanyag-fej-
lesztés célpontjai. Egy ilyen gyógyszer 
nagy előnye lenne, hogy színtesttel a 
gazdaszervezetek nem rendelkeznek, 
így annak támadása számukra feltehe-
tően nem járna mellékhatásokkal.

A korallzátonyokban nagy mennyi-
ségben előforduló korallikolidák pon-
tos ökológiai szerepének, életciklusá-
nak és anyagcseréjének megértése nem 
csak a korallzátonyok egészsége és 
megőrzése szempontjából lehet jelen-
tős, hanem azért is, mert ezek a kivéte-
les szervezetek színtelen színtestjeikben 
ismeretlen okokból még megőrizték a 
bonyolult klorofill-bioszintézis folya-
mat négy génjét, és noha klorofillt 
nem tartalmaznak, ezen gének ben-
nük folyamatosan átíródnak.

A korallikolidákkal és kromeridákkal 
kapcsolatos felfedezések tehát segíthet-
nek jobban feltérképezni és megérteni a 
csoportokon belül és az élővilágban 
máshol is még jelenleg is zajló 
plasztisz-evolúciós folyamatokat, 
valamint az előbbi csoport különle-
ges apikoplasztisza felhívja arra a fi-
gyelmet, hogy a színtesteknek a fo-
toszintézisen kívül számos további 
fontos funkciója is van.

SolymoSi Katalin

A színtestek evolúciójának azon lépései, 
melyek a korallikolidák és Symbiodinium 

plasztiszainak kialakulásához vezettek
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A kormányzó által gyakorolt 
királyi hatalom a királyival 
nem volt azonos, bár a foko-

zatos jogkiterjesztés révén egyre kö-
zelített ahhoz. A kormányzói jogkör 
első, legszigorúbb megfogalmazása 
szerint a kormányzót – ellentétben a 
királlyal – az alkotmány vagy a tör-
vények megszegése esetén a nemzet-
gyűlés által felelősségre lehetett von-
ni. A kormányzót nem illette meg a 
törvények szentesítésének királyi joga 
sem, azokat csak kihirdetési záradék-
kal és aláírásával láthatta el. A meg-
szavazott törvényt is csak egy ízben 
küldhette vissza megfontolásra, ha a 
nemzetgyűlés nem változtatott rajta, 
ki kellett hirdetnie eredeti formájá-
ban. A királyi abszolút vétójog (szen-
tesítés megtagadása) helyett tehát 
csak relatív vétójoggal rendelkezett. 
A kormányzó a nemzetgyűlést nem 
napolhatta el, illetve azt csak tartó-
san munkaképtelenné válása esetén 
oszlathatta fel. Szerződéseket külső 
hatalmakkal kizárólag nemzetgyű-
lési hozzájárulással köthetett, a hoz-
zájárulásnak hadüzenet vagy béke-
kötés esetén előzetesen kellett meg-
történnie. A kormányzó – szemben a 
királlyal – sem nemességet, sem ke-
gyelmet nem adhatott, és mivel nem 
volt katolikus, nem gyakorolhatta a 
főkegyúri jogot. (A főkegyúri jog a 
királynak a katolikus főpapi szé-
kek betöltéséhez fűződő joga volt.) 
A jogok „kiosztásának” elve tehát 
akként fogalmazható meg, hogy a 

kormányzó a király személyéhez fű-
ződő felségjogokat ne, vagy ha azok 
valamelyike az állam működése szem-
pontjából elengedhetetlen, abból csak 
a minimumot nyerje el. Korlátok kö-
zé szorított jogkörének kiterjesztését 
Horthy természetesen már 1920-ban 
kérte, a jogkiterjesztés azonban csak 
fokozatosan, hosszabb idő alatt való-
sult meg, és csak részben.

Közjogászok a 
jogkörkiterjesztés ellen

Elvi szempontból mindenekelőtt az 
okozta a problémát, hogy több jogtu-
dós is úgy látta, hogy a kormányzói 
jogkör kiterjesztése a provizórikus 

közjogi helyzetre nézve nem jelent 
semmiféle megoldást. Bölöny József 
szerint átmeneti időkre nem lehet 
tartósan berendezkedni, az interreg-
numot – a két uralkodó közötti át-
menti időszakot – nem lehet intézmé-
nyesíteni és az ideiglenességet végle-
gesíteni. Egyed István is úgy gondol-
ta, hogy az ideiglenességet csak azzal 
lehet megszüntetni, ha ismét király 
veszi át az államfői hatalmat.

Nézeteinek alátámasztására mind-
két szerző a Szent Korona-tant hasz-
nálta, mely álláspontjuk szerint ki-
zárja, hogy a kormányzó a teljes ki-
rályi jogkört megkaphassa. Bölöny 
kifejtette: (Érdemes eltűnődni, hogy 

K Ö Z J O G I  P O L É M I Á K

A MAGYAR KIRÁLYI 
KÖZTÁRSASÁG

Az 1920. évi I. törvénycikkel Magyarország visszatért a királysághoz, úgy, hogy e jogszabály az ország 
élére ideiglenes jelleggel kormányzót állított. Horthy Miklós személyét elfogadták a legitimisták is, 
mert remélték, hogy Ferenc József egykori szárnysegédje a Habsburgok visszatérését elő fogja segí-
teni. Az országra nehezedő külpolitikai nyomás miatt azonban 1921-ben a nemzetgyűlésnek a Habsburg-
ház trónfosztását kellett kimondania. Így Horthy államfősége állandóvá vált: király nélküli királyság 
lett Magyarország. Az alábbiakban azt a kérdést járjuk körbe, hogy összeegyeztethető volt-e a törté-
neti alkotmánnyal – különösen a Szent Korona-tannal – a kormányzói jogkör kiterjesztése, illetve, hogy 

a kormányzói jogkörök mennyiben tekinthetők a köztársasági államformába való átmenetnek.
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előtérbe kerülésétől félt Egyed is, 
ezért úgy vélte, hogy a lényeges 
közjogi változtatásoknak az ideje 
még nincs itt.

Végül, Ferdinandy helytelenítette, 
hogy a kormányzónak utódajánlási jo-
ga is legyen. Leszögezte: a nemzet szu-
verén joga az államfői méltóság betöl-
tése – ez a magyar közjog alapvető té-
tele. Az utódajánlási jog megadása te-
hát az ősi alkotmányt sértené meg.

 Teljes királyi jogkörrel való 
felruházás

A közjogászok másik része – 
Bölönyvel, Egyeddel és Ferdi-
nandyval szemben – a kormányzói 
jogkör kiterjesztésének szükség-
szerűsége mellett sorakozott fel. 
Érvelésükben érdekes, hogy a 
Szent Korona-tanra való hivatkozás 
náluk is központi helyet foglal el.

Nem „mellőzhető alkotmányossági 
formaképletünk” a Szent Korona-
tan, állította Szontagh Vilmos, aki 
szerint a király helyetteséül rendelt 
államszervnek teljes értékű helyet-
tesnek kell lennie, tehát a kormány-
zónak meg kell kapnia a teljes királyi 
hatalmat. Csekey István is arra a kö-
vetkeztésre jutott, hogy a „királyi jog-
kört azonosítani kell a kormányzói jog-
körrel, ez a szentkorona-tanból folyó el-
vi álláspont”. Tehát a kormányzónak 
a törvényszentesítés és a nemesség-
adományozás jogát meg kell adni, 
rögzíteni kell, hogy nem lehet fele-
lősségre vonni, illetve a főkegyúri 
jog gyakorlására is fel kell jogosítani. 
(Elgondolkodtató lehet, hogy 
Csekey még a főkegyúri jogot is biz-
tosította volna a református kor-
mányzó részére.) Igen figyelemre-
méltó azonban Csekeynek az a mon-
data, mely szerint „Az az államforma 
ugyanis amelyben még ma is vergődünk 
[…] tartalmában királyság felé törek-
vő, de a köztársaság formáival erélye-
sen szakítani nem tudó államforma”. 
Vegyük észre, hogy Csekey „köztár-
saság formáit” emleget a Horthy-
rendszerrel összefüggésben!

A kormányzói jogkör kiterjesztésé-
nek Szent Korona-tannal való in-
doklásában ott látjuk a problémát, 
hogy ilyen alapon a jogbővítés kizá-
rólag úgy lett volna lehetséges, ha 
Horthy fejére helyezik a koronát. 
Logikailag tehát elfogadhatóbbnak 
tűnnek azok a nézetek, melyek e 

napjainkban a Szent Korona újból 
közjogi tényező-e, vagy az Ország-
házban való elhelyezése dacára is 
csak „múzeumi ékszer”.) Az volt a 
véleménye Egyednek is, hogy a kor-
mányzónak a törvényszentesítési jo-
got nem szabad megadni, mivel ez 
a jog csak a megkoronázás által ru-
házódik a királyra a Szent Korona-
tan szerint.

A kormányzói jogkör kiterjesztése 
ellen szóltak azok a jelenségek is, 
melyeket a Német Birodalomban 
Hitler kancellárrá válását követően 
lehetett tapasztalni. Aggodalmát – 
többek között – Ferdinandy László 
úgy fogalmazta meg, hogy „…ha a 
kormányzói méltóságot felelőtlenné ten-
nék, megbízásának időtartamát sem kor-
látoznák, előállna az a helyzet, hogy egy 
ma még ismeretlen kormányzó törvény- 
és alkotmányellenes országlása esetén is 
elmozdíthatatlan lenne”. Egy ilyen 
kormányzótól pedig a nemzet csak 
forradalmi úton szabadulhatna 
meg. A parancsuralmi törekvések 

tekintetben a Szent Korona-tanon 
túllépnek. Ottlik László fejtette ki, 
hogy az, hogy a királyi jogosítvá-
nyok igénye egyáltalán felmerült, a 
Szent Korona-tanon nevelkedett 
közvélemény miatt adódik. Úgy vél-
te, hogy a kormányzói jogkör kiter-
jesztése az egyébként is meglévő ha-
talom törvényes kimondása lenne. 
(Egy példa erre: a törvény aláírása 
vagy szentesítése között lényeges 
különbség nincsen.) Ottlik tehát az-
zal indokolta a teljes jogkör megadá-
sát, hogy „a valóságban a magyar ál-
lamfő ma is épp oly csorbítatlan birtoko-
sa a politikai főhatalomnak, mint a ki-
rály”. Ebből folyó következtése jól 
hangzó, de némileg zavaros: a teljes 
jogkör megadásával „elérhetjük azt, 
hogy helyreállítjuk a monarchiát, de 
nem állítjuk helyre a királyságot”.

Lépésenként haladva
Említettük, hogy a kormányzói jog-
kört lépésekben terjesztették ki: az 
1920., az 1933. és az 1937. évi módo-
sításokat követően 1942-ben leg-
végül felállították a kormányzó-
helyettesi intézményt is. A módosí-
tások közül az 1937. évi volt a leg-
lényegesebb, mely egybekötve a 
felsőház jogkörének növelésével és 
a választójog reformjával (titkos 

Hunyady János

Horthy Miklós
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szavazás teljeskörű bevezetése) egy 
alkotmányjogi „reformcsomagba” il-
leszkedett. Elsősorban azokkal a jog-
körökkel foglalkozunk lejjebb, melye-
ket a kormányzó sohasem kapott meg.

Ilyen volt a törvényszentesítés joga, 
mivel a „Szent Korona tanában megle-
vő jogok szerint a magyar király csak a 
koronázással válik a szuverén törvény-
hozó hatalom részesévé” – szögezte le 
a törvény indoklása. A kormányzó-
nak a nemességadományozás jogát 
sem adták meg, mert ezt a jogot 
ugyancsak a Szent Koronával törté-
nő megkoronázáskor ruházza a ki-
rályra a nemzet. (A nemesség ado-
mányozásának a korban már nem is 
volt akkora jelentősége, mint ko-
rábban. E jog „pótlásaként” létre-
jött a Vitézi Rend, mint a Horthy-
korszak „nemessége”.) Végül, a 
kormányzó sohasem kapott fő-
kegyúri jogot, az erről való rendel-
kezésre – rögzítette az indoklás – 
csak a katolikus egyházi főhata-
lommal (pápával) történő egyeztetés 
után kerülhet sor.

Csak rövid kitérőként és érdekes-
ségként említjük meg, hogy a kor-
mányzó a számára megadott utód-
ajánlási jog keretében ellenjegyzés 
nélkül lepecsételt borítékban utód-
jaként három nagykorú magyar 
állampolgárt jelölhetett. A boríték 
felbontása és az abban szereplő sze-
mélyek közül az új kormányzó 
megválasztása az országgyűlés két 
házának együttes ülésén történt 

volna. E rendelkezés azonban a 
történelem viharai közepette teljes 
egészében papíron maradt.

A kormányzói tiszt megüresedése 
és az új kormányzó megválasztása 
közötti időszakban az államfői jog-
kört úgynevezett kollegiális állam-
fő, Országtanács gyakorolta volna. 
Az Országtanácsot a miniszterel-
nök, az országgyűlés két házának az 
elnöke, a hercegprímás, a Kúria és a 
Közigazgatási Bíróság elnöke, vala-
mint a honvéd vezérkar főnöke al-
kotta. Bár működésére szintén nem 
került sor a gyakorlatban, Mind-
szenty József esztergomi érsek hábo-
rú utáni meghurcoltatásával a her-
cegprímás e közjogi funkciója szo-
ros összefüggésben van.

Útban a köztársaság felé
A kormányzói jogkör kiterjesztésének 
eredményét illetően a közjogászok-
nak szintén megoszlott a véleménye. 
Fridli Lajos az 1937. évi módosítással 
az ügyet lényegében befejezettnek 
vélte: „E bővítésekkel […] a kormányzói 
jogkör kérdése elintézettnek és lezártnak 
tekinthető – a főkegyúri jog kérdésének 
kivételével”. Mások a kormányzói jog-
kör további bővítését szerették volna, 
és e tekintetben rendkívül figyelem-
re méltó Téglássy András álláspont-
ja, akinél érdekes vonatkozásban tű-
nik fel a Szent Korona-tan.

Téglássy az 1440. évi koronázáshoz 
hátrált, amikor a Szent Korona helyett 
„alkalmi” koronával koronázták meg 

I. Ulászló magyar királyt. (Ugyanis a 
Szent Koronát ellopatta Luxemburgi 
Erzsébet, Zsigmond király lánya, 
hogy három hónapos fiát, V. Utó-
szülött Lászlót királlyá koronáztassa 
vele.) Ily módon tehát a Szent Koro-
nával való megkoronázás nélkül is 
nyertek el már királyi jogokat, arra 
hivatkozva, hogy a hatalom átruhá-
zásának a forrása a nemzet akarata, 
nem pedig a korona. Ezen az alapon 
viszont a Szent Korona jogait át le-
het ruházni a kormányzóra is, miu-
tán az – királyi hitlevél kibocsátása 
helyett – az alkotmányra az esküt le-
teszi. Hozzátesszük, hogy innentől 
már csak egyetlen logikai lépésre van 
az 1946. évi I. törvénycikk, hiszen az 
alkotmányra az esküt akár egy köz-
társasági elnök is leteheti. Vélemé-
nyünk szerint tehát Téglássy nem 
járt rossz úton, bár az a nézete, hogy 
a Szent Korona-tanban nem a fizikai 
értelemben vett koronázás a lényeg, 
számunkra sem elfogadható.

Ezeket erősíti Tomcsányi Móric ál-
láspontja is, aki az 1942-ben kiadott 
Magyar Közjogában a Szent Korona 
elpusztulásának az eshetőségét is mér-
legeli. Megállapítja, hogy ha esetleg el-
pusztulna a Szent Korona, akkor a 
nemzetet illeti meg annak pótlásának 
a joga. Ugyanígy a nemzet szükség 
esetén a királyi szervet is pótolhatja.

Összegzésképpen megállapítható, 
hogy bár Horthy és Hunyadi János 
kormányzósága között szívesen von-
tak párhuzamot – például a törvényi 
indoklás szerint az országgyűlés a 
jogkiterjesztést követően már azon az 
alapon nem vonhatta felelősségre a 
kormányzót, hogy ilyen lehetősége 
Hunyadi esetében sem volt –, Horthy 
jogállása sok tekintetben egy köztár-
sasági elnökéhez hasonlított. Például 
„csak” aláírhatta a törvényeket, a 
tisztségét nem örökíthette – ami 
ugyan nem volt határozott időhöz 
kötve, de azt akkor is őt követően vá-
lasztással töltötték volna be –, továbbá 
nem volt királyi „felség” sem, hanem 
„csak” a magyar állampolgárok közül 
egy, akit az államügyek legfőbb vitelé-
re választottak meg. Erre utal Propper 
Sándor egykori országgyűlési képvi-
selő szellemes kifejezése – amit fel-
vettünk írásunk címébe –, mely a 
Horthy-rendszert „magyar királyi 
köztársaság”-nak nevezte.

Hollósi Gábor
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A z év madara igazi világpol-
gár. Hatalmas költési terüle-
tén öt alfaja szinte egész Föl-

dünket benépesíti, az egyetlen kivételt 
a hideg égöv, mint például az Antark-
tisz területe jelenti. Jellemzően a tró-
pusi és szubtrópusi tájakon költ, de a 
mérsékelt égöv élőhelyeiről sem hi-
ányzik. A sekély vizű területeket ré-
szesíti előnyben, egyaránt előfordul 
édes-, brakk- és sósvizű mocsarak-
ban. A tengerpartokat többnyire ke-
rüli, ugyanakkor a Földközi-tenger 
térségében a tenger melletti lagúnák 
jel lemző madárfaja. Kedvel i a 
sólepárlókat és folyótorkolatokat, ame-
lyek Európa-szerte sok helyen meg-
találhatók. Előszeretettel telepszik 
meg a nyílt partszakaszokkal, iszapos 
talajjal elegyes zsombékos réteken. 

AZ ÉV MADARA, A GÓLYATÖCS

GÓLYALÁBÚ 
KOSZTONCA

Közép-Európában egyedül hazánk-
ban költ rendszeresen, igaz, kis szám-
ban. Elsősorban szikes tavakon, nyílt 
vizű szikes réteken és időszakosan el-
öntött területeken találhatjuk meg. 
Átlagos csapadékú években, a legna-
gyobb számban a Duna–Tisza köze és 
a tiszai Alföld szikes tavain költ. Kisebb 
számban a Dunántúl néhány pontján, 
így a Fertő tó mellékén is előfordul.

Parányi gólya
A lilealakúak rendjén belül a gulipán-
félék családjába tartozó madarakra –  
így a gólyatöcsre is – a hosszú nyak, 
a hosszú láb, a hosszú csőr és a fekete-
fehér szín jellemző. A gólyatöcs gerle 
nagyságú, különlegesen kecses ma-
dár, amelyet fekete-fehér színű tol-
lazata és hihetetlenül hosszú, piros 

lába miatt semmilyen más partima-
dárral nem lehet összetéveszteni. 
Nyáron a hímek hátoldala zöldesen 
csillogó fekete, az alsó fele teljesen fe-
hér. A fejtető és nyak hátsó része is fe-
kete, a többi része fehér. A tojó tollaza-
ta hasonló, de a fekete szín fakóbb, 
gyakran barnás árnyalatú. A fejtető és 
a nyak fekete foltjának kiterjedése a 
hímeknél rendszerint nagyobb, a to-
jóknál kisebb mértékű, ám ez nem 
biztos bélyeg az ivarok elkülönítésé-
nél. A tojók feje és nyaka költési idő-
ben sokszor teljesen fehér. Vékony cső-
re is fekete. A fiatalok a tojóhoz hason-
lók, fakóbarna tollazatuk pikkelyes 
(„babos”) mintázatát a világos tollsze-
gélyek adják. A lábuk is fakó hússzínű. 

Röptében keskeny, ék alakú fekete 
szárnyáról és hosszan kinyújtott piros 
lábáról már messziről könnyen felis-
merhető. Ilyenkor hátranyújtott lába 
miatt különösen hosszúnak tűnik. 
„Lábait mint egy koloncot húzza maga 
után repüléskor” – írta róla Homoki-
Nagy István. Röpte rendszerint egye-
nes vonalú, nem túl gyors. Csapkodó 
szárnycsapásai és eléggé hegyes 
szárnyalakja is hozzájárul jellegzetes 
megjelenéséhez. Tavaszi nászrepülése 
során váratlan fordulatokkal, zuha-
nórepülésekkel és hirtelen magasba 
emelkedésekkel tarkított röptében 
gyönyörködhetünk. Tavasszal a hí-
mek szivárványhártyája kárminpiros 
színű. Járása rendkívül kecses, lépeget-
ve a fejével biccentget. „Valóságos ékes-
sége, föltűnő szép jelensége a tóvidéknek, 

Az év madarának választott hazai fajok történetében a bíbicet követően másodszor került a figyelem 
középpontjába partimadár, ezúttal a gólyatöcs. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 

szervezésében zajló megmérettetésben a szavazatok 40 százalékával, magabiztosan nyert.

A megemelt fészken pihenve
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ágacskákból, egyéb növényi részekből 
épül, és akár 5–6 centiméter magas is 
lehet. A csészét finomabb növényi ré-
szekkel béleli. Ha esős május van és a 
szikes vizek több centiméterrel is 
emelkedhetnek, ilyenkor egy-egy pár 
aládúcolja, felemeli fészkét szárazabb 
növényi szálakkal. Telepes költés ese-
tén a többi pár is „eltanulja” ezt, és 
szintén hasonlóan cselekednek. Ilyen-
kor a magasított fészkek elvesztik ad-
digi kevés takarásukat is, és nagyobb 
veszélynek vannak kitéve a tojásrabló 
madarak által.

A fészek építése közben ritkán 
megfigyelhetjük a fajra jellemző 
nászviselkedésüket. A tojó testét víz-
szintesen megnyújtva megfeszíti, pár-
huzamosan a vízfelszínnel, fejét kissé 
lefelé tartja. Eközben a hím néhány-
szor körültotyogja, közben kotyogás-
szerű hangot hallat. A néhány má-
sodpercig tartó jelenet végén a hím a 
tojó hátára ugrik hosszú lábát behaj-
lítva, és amikor a tojó farkát félre-
fordítja, a kloakájuk pillanatszerű 
összeérintésével megtörténik a pár-
zás (copulatio). Ami rendkívül érde-
kes, hogy ezután a hím leugrik, s a 
két madár egymás mellett, a csőrü-
ket keresztezve szalad néhány mé-
tert együtt a sekély vízben.

 Fészekalja legkorábban április vé-
gére teljes. A lerakott tojások száma 
3–5 között változik, de leggyakrab-
ban 4. A tojások olajzöld vagy hamu-
szürke alapon, rozsdásbarna vagy sö-
tétbarna pontokkal, foltokkal tarkí-
tottak. Leginkább a bíbic és a guli-
pán tojásaihoz hasonlítanak. Más 
partimadarakhoz hasonlóan, a tojá-
sok a fészekben hegyes végükkel 

befelé fordulva találhatóak. A szülők 
fészekaljukat erőteljesen védelmezik, 
ennek ellenére gyakran esnek szár-
nyas vagy szőrmés ragadozók prédá-
jává. Különösen a varjúfélék okoz-
nak nagy károkat. A fészekalj pusz-
tulása esetén két héten belül a pár új 
fészekaljat készít. A tojó a kotlást az 
utolsó tojás lerakása után kezdi meg, 
de a szülők felváltva kotlanak. 

A fiókák 25–26 nap múlva kelnek 
ki. Az egy napon kikelő fiókák fel-
száradásuk után szüleik vezetésével 
elhagyják a fészküket, és a part men-
ti növényzet takarásában igyekeznek 
megbújni. A pelyhes fiókák nagyon 
ügyesen tudnak rejtőzködni. Ezt elő-
segíti homokszínű, szabálytalan feke-
te foltsorokkal tarkított pihetollaza-
tuk rejtőszíne. Az utódok gyorsan 
fejlődnek, négyhetes korukra már 
röpképessé válnak, de a család még 
hosszabb ideig együtt marad. Az öreg 
madarak a költési időszak végén ved-
lenek. A költési időszakot követő vo-
nulása, kóborlása során sokféle élőhe-
lyen megjelenhet, ha megfelelő víz-
viszonyokat és táplálékot talál.

Szurkálva táplálkozó
Vékony, tűszerű csőrével előszeretettel 
táplálkozik a víz felszínéről. A vizet 
„szurkálva” a felszín közelében lévő 
zsákmányát szedegeti össze. Hosszú 
lábával a mélyebb, hasig érő vízben 
lassan lépkedve keresgéli táplálékát 
– olyan mélyebb vizekben is látha-
tó, ahol más partimadár-fajok már 
nem tudnak leállni. Ritkán előfor-
dul, hogy a vízen úszva szedegeti 
össze táplálékát, jelentős részét az iszap 
vagy a száraz partok felszínéről. 

akár a pázsittalan homokos parton lás-
suk kényesen lépkedni, akár a szélvizek-
ben térden felül gázolni, közbe-közbe fe-
jével biczczentgetni, …” – írja Chernel 
István a madarunkról.

Éber, vigyázó madár, amely ve-
szélyt észlelve hangos kiáltozásával 
riasztja a környék madarait. Költési 
időszakban gyakran hallatja éles, 
gyorsan ismételt, csengő tónusú „kit, 
kit, kit” hangját. A telep közeléből a 
ragadozókat hangos és reszelős 
„kreet, kreet, kreet” hangjával igyek-
szik elzavarni.  A magyar töcs elne-
vezése is a madár hangját utánzó 
szóból alakulhatott ki. A költési idő-
szakon kívül viszonylag csendes.

Jellegzetes kinézetű madarunk, ame-
lyet hajdan élt őseink is jól ismertek. 
Mivel egy apró termetű fehér gólyá-
hoz hasonlít, a népies neveiben is 
gyakran szerepel a gólya elnevezés. 
Így hajdan nevezték gólyalábú töcsnek, 
gólyasneffnek, gólyaszalonkának, széki 
gólyának és gólyalábú kosztoncának is. 
Hosszú lába miatt kapta a karólábú 
sneff nevét. A gyöngyvér lile neve felté-
telezhetően piros lábára utal. Ugyan-
csak régi, népies neve a székiszarka.

Gondos szülő
Tavasszal március végén, áprilisban 
érkezik vissza telelőterületeiről, majd 
néha csapatosan igyekszik felkutatni 
az ideális fészkelőhelyeket. Száraz ta-
vaszokon ezek száma jóval kevesebb, 
mint egy csapadékosabb időjárást kö-
vetően. Csapadékos években állomá-
nya ugrásszerűen megnőhet. A sekély 
vízborítású, kopár élőhelyeket kedve-
li, ebben nagyon hasonlít a gulipán-
hoz. Ez a magyarázata, hogy gyak-
ran költenek egymás közelében. 

Melegigényes faj, a költéshez vi-
szonylag későn, általában április végén, 
májusban kezd hozzá. Rendszerint ma-
gányosan fészkel, de olykor laza telepe-
ket alkot. Ebben az esetben fészkeik tá-
volabb vannak egymástól. A szikes mo-
csarak víz közeli zónáját részesíti előny-
ben. Ezért fészkét többnyire a víz 
közelében zsombékokra építi, úgy, 
hogy azt víz vegye körbe. Fészkét elő-
szeretettel rakja a sziki káka megfelelő 
sűrűségű állományába. Ritkábban a ta-
vak kopár partján is költhet, ilyenkor a 
talajba kaparja fészekgödrét.

Gondosan épített fészkei meglehe-
tősen nagyok és többnyire egyálta-
lán nem rejtettek. Az alépítmény 

Rovarok, csigák után kutatnak
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Őszi elvonulása már augusztusban 
megkezdődik, egyedeinek nagy több-
sége legkésőbb szeptember elején el-
hagyja hazánkat. Az európai költő-
állomány Nyugat-Afrika tenger-
partjain, illetve elszórtan Afrikának 
a Száhel-övezettől a Vörös-tengerig 
terjedő vizes élőhelyein tölti a telet. 
Az Egyenlítőtől délre az eddigi is-
meretek alapján nemigen vetődik el. 
Érdekes módon egyes dél-európai és 
észak-afrikai populációk nem vo-
nulnak el, hanem a költőterületükön 
maradva áttelelnek. 

Magyarországon ritkasága miatt 
kis számban gyűrűzték, ez 100 pél-
dány alatti. Közülük eddig külföl-
dön még egy sem került kézre. Így a 
hazai madarak vonulásáról, telelésé-
ről még nincsenek információink. 
Három, színes gyűrűvel jelölt mada-
rat figyeltek meg eddig hazánk-
ban, amelyeket Franciaországban 
és Portugáliában jelöltek koráb-
ban meg. Ebből arra következtet-
nek a szakemberek, hogy a ha-
zánkban költő madarak egy része 
Délnyugat-Európából származhat. 

Védett ritkaság
Jó lenne hosszabb távon megőrizni 
hazai jelenlétét. A szakemberek sze-
rint európai állománya stabil, mint-
egy 108 – 151 000 pár. Ugyanakkor a 
hazai állomány rendkívül sérülékeny, 
ezért is került a fokozottan védett ka-
tegóriába. A Kárpát-medencében, 
ezen belül hazánk mai területén költő 
állománya meglehetősen kicsi, több-
nyire 200–400 pár között változik, 
ami a sajátos fészkelőhelyek kis kiter-
jedésével magyarázható. Hazánkban 
korábbi természetes élőhelyei, a szikes 
tavak és mocsarak jelentős számban 

Ritkán az alacsonyan rajzó repülő 
rovarokat is elkapja egy-egy villám-
gyors mozdulattal.

Rovarevő faj. Zsákmánylistáján el-
sősorban olyan apró rovarok, rá-
kok, csigák és egyéb gerinctelen 
állatok szerepelnek, amelyek az 
élőhelyén előfordulnak. Szívesen fo-
gyaszt vízipoloskákat, apróbb boga-
rakat és tegzeslárvákat. Nemcsak a 
víz felszínéről, hanem annak mé-
lyebb részeiről is táplálkozhat, ahol a 
zsákmányállatok nagyobb tömegben 
találhatók. Olykor ebihalakat, apró 
halakat és halikrát is fogyaszthat.

Hosszú távú vonuló
Európai állományának nagyobb része 
hosszú távú vonuló, amiről sajnos 
még kevés ismerettel rendelkezünk. 

eltűntek, kiszáradtak, vizüket csator-
nával elvezették, így a számára alkal-
mas élőhely habitusa megváltozott, 
például mert vízborítás hiányában tö-
megesen szaporodó és sűrűn növő fű-
félék foglalják el a medret, amelyet e 
madarak már nem tolerálnak. A még 
megmaradt sekély szikes tavak, part 
menti vizes területek veszélyben van-
nak. Ezt a problémát csak fokozza a 
klímaváltozás, az ezzel járó egyre 
gyakoribb száraz tavaszok.

Sajnos a gólyatöcsök számának te-
temes csökkenése nem új keletű. 
Fogyatkozásukról Chernel István 
már több mint 100 éve, 1899-ben 
így írt: „Hazánkban a nagy mocsár te-
rületeken, főleg ha székesek is, előfordul 
ugyan, de láthatólag fogy, kevesbedik; 
épp úgy, mint a tóvidékek, lápok fogy-
nak, asznak. Évtizedekkel ezelőtt, ott, a 
hol számosan költöttek, ma már csak 
egyes párok alapítják meg házi 
tűzhelyöket, a hol pedig ezelőtt szórvá-
nyosan, kisebb mennyiségben volt talál-
ható, onnan végképpen elfogyott.”

Hajdani, természetes élőhelyeinek 
beszűkülése miatt szerencsére új, 
mesterséges élőhelyeken is megte-
lepszik, ami jó alkalmazkodóké-
pességére utal. Így rendszeresen 
fészkel megfelelő vízmélységű ha-
lastavakon, szennyvízülepítő tava-
kon és trágyaszikkasztókon, rizs-
földeken, nagyobb belvizes mező-
gazdasági területeken. Napjaink-
ban az állomány jelentős része már 
ezeken az élőhelyeken költ. Ezzel 
megnőtt az esélye a hazai populá-
ció hosszabb távú fennmaradásá-
nak. Hazai állománya ugyanis fö-
löttébb ingadozó, számuk az adott 
év tavaszának csapadékmennyisé-
gétől függ. Rendkívül csapadékos, 
kedvező tavaszokon a költő párok 
száma megnőhet. Legutóbb 2000-
ben volt ilyen kiemelkedő év, ami-
kor mintegy 1000 pár költését fi-
gyelték meg a kutatók.  

A gólyatöccsel szeretné a Magyar 
Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület felhívni a figyelmet, hogy 
a partimadarak költő- és élőhelyei 
veszélyben vannak, megőrzésük sok 
esetben csak aktív beavatkozásokkal 
lehetséges. Hajdani élőhelyeinek 
helyreállításával és a vizes élőhelyek 
megfelelő kezelésével állományát 
stabilizálni lehetne.
  Andrési Pál

Jellegzetes röpképe

Párzó egyedek akrobata mutatványa
(MOLNÁR GYULA FELVÉTELEI)
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A ritka védőszent miatt a 
Pozsonyi Évkönyvekben 
szereplő adatot a Zalavár-

Várszigeten álló Szent Adorján mo-
nostorhoz kapcsolta a kutatás és hi-
telesnek fogadja el, szemben a mo-
nostor 1019-re és 1024-re keltezett 
adományleveleivel, amelyeket a 
XIV. században hamisítottak.

Az alapítás dátuma elfogadott, 
de kérdés, hogy mi indította arra 
Szent István királyt, hogy egy, a ben-
cés építészet hazai emlékeit tekintve 
szokatlan földrajzi környezetben ala-
pítson monostort? A magyar honfog-
lalást követően hogyan maradt fenn, 
fennmaradt-e egyáltalán a mosaburgi 
Hadrianus-Adorján tisztelete a terü-
leten? A kérdésre a történettudomány 
háromféle választ kínált:

Egyesek nem tulajdonítanak jelentős 
szerepet a helyi hagyományozásnak, an-
nál inkább az írott forrásoknak. A 970-
es években, a születőben lévő magyar 
egyház feletti befolyás megszerzése ér-
dekében ugyanis mind Salzburgban, 

mind Passauban készültek jogbiztosító 
hamisítványok. Készítésük közben 
nyilván használtak olyan IX. századi 
dokumentumot, amelyben Mosaburg 
szerepelt. Következésképp Mosaburg 
és három temploma előbukkant az év-
százados feledés homályából. Ezért 
úgy vélik, hogy a vonatkozó oklevele-
ket és ismereteket a térítők hozhatták 
a fejedelmi/királyi udvarba, s így ke-
rült sor az alapításra.

Mások az alapítást a helyi hagyo-
mányra vezetik vissza. Ezeknek meg-
erősödéséhez hozzájárulhatott, hogy a 
948-ban Bizáncban megkeresztelke-
dett Bulcsú vezér feltehetően szláv 
nyelven is tudó görög papot hozott ide 
magával. Erre azonban Bulcsú kereszt-
ségén kívül semmi bizonyíték nincs.

Végül van, aki személyes indokokat 
sejt az alapítás mögött. Úgy véli, hogy 
mivel István sógora, II. Henrik Ador-
ján nagy tisztelője volt, ez a tisztelet 
Istvánra is hatással lehetett. Ugyanez a 
szerző, egy, a monostorban őrzött, 
Szent Istvánnak tulajdonított kürt mi-
att felveti annak a lehetőségét is, hogy 
István és Zalavár kapcsolatában nem-
csak sógorának befolyása, hanem a va-
dászat szeretete is szerepet játszhatott.

Régészeti adataink csak a szent tisz-
teletét fenntartó folyamatos keresz-
tény lakossággal kapcsolatban lehetné-
nek. A keresztény tanítás a IX. századi 
Karoling uralom idején a társadalom 
csak egy igen vékony felső rétegének, 
az előkelőknek és katonai kíséretük-
nek az életmódját és gondolkodását 
befolyásolhatta. Ők azonban többsé-
gükben elhagyták a vidéket a magyar 
honfoglalás idején (lásd Szőke Béla 
Miklós cikkét előző számunkban); a 
hozzájuk köthető használati és viseleti 
tárgyak szinte egy pillanat alatt tűntek 
el a régészeti leletanyagból. Mosaburg 
templomainak emlékezetét csak a 

környező szolgálónépi települések la-
kóinak leszármazottai őrizhették. 
Ez pedig önmagában kevés lett volna 
az újraalapításhoz. Az ötlet és a szán-
dék így mégiscsak Salzburgból vagy 
Passauból származhatott, ahol a XI. 
század elején tudták, merrefelé állott 
egykor Hadrianus tiszteletre méltó 
temploma, és megfelelő útleírások is ren-
delkezésre álltak újbóli „felfedezéséhez”. 
A helyszínt felkeresőket azután a kör-
nyék népessége segíthette a tájékozódás-
ban. A megvalósítás, az alapítás azonban 
István műve volt – és ez az egyetlen adat, 
amelyhez nem férhet kétség.

A régészeti adatok alapján egyértel-
mű, hogy a Várszigeten belül az Ador-
ján tiszteletére 1019-ben felszentelt 

A  Z A L A V Á R I  B E N C É S  M O N O S T O R  M I L L E N N I U M A

SZENT ADORJÁN 
EGYHÁZA

Ki ne ismerné első magyar nyelvű összefüggő szövegemlékünket, a Halotti beszédet? Abba a kódexbe, 
amelyben a szöveg fennmaradt, kötötték bele a 997–1187 közötti évek történéseiről készített feljegyzéseket 
– ezt nevezzük Pozsonyi Évkönyveknek. Itt olvasható az 1019. évnél: Szent Adorján egyháza felszenteltetett.

Zalavár-Vársziget. Az Árpád-kori
 településszerkezet fő elemei az eddigi

 feltárások alapján

Ékszeregyüttes a temető egyik sírjából,  
XI. század vége 

(FOTÓ: RITOÓK ÁGNES)

2.
rész

ZALAVÁR FALU
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Az uralkodói szándék a Várszigeten je-
lölte ki a megye közigazgatási központját 
is. Így két intézménynek kellett osztoz-
nia a területen: az egyháznak (monos-
tornak) és az ispánságnak. A feltárások 
tanúsága alapján az utóbbi a sziget köz-
ponti térségét foglalta el. Kialakításának 
tervszerűségét bizonyítja, hogy egyik 
kerítésárkának kiásása során átvágták a 
Karoling-kori Hadrianus-zarándok-
templom nyugati részének alapfalait. 
A tereprendezésben és építkezésekben 

templom helye nem azonos a IX. szá-
zadi Hadrianus-temploméval. A XI. 
század elején ugyanis Priwina magán-
egyházát, a 850-ben Szűz Mária tisz-
teletére szentelt templomot építették 
újjá, és helyezték 1019-ben Szent 
Adorján védelme alá. A IX. századi 
„tiszteletre méltó” Hadrianus templo-
mot a XI. században kőbányaként 
hasznosították csakúgy, mint Arnulf 
király egykori palotáját. Miért esett a 
választás Szűz Mária templomára?

résztvevő rabszolgák temetőjét a köz-
ponttól északra jelölték ki. Sírjaik mellé a 
XI. század utolsó harmadában épült 
templom, mely a megyeközpontban 
szolgáló népesség egyháza lett. Az épület 
és az azt övező temető használata a XIII. 
században szűnt meg. Alapjaira emelték 
1996-ban a mai Szent István kápolnát. 
A megyeközponthoz tartozott egy 
10×10 méter alapterületű torony is. (Ma-
radványai jelenleg részben a millenniumi 
épülethez vezető út alatt vannak.)

A monostor mint intézmény
Gellért püspök XIV. században össze-
állított legendája megőrizte annak a 
két zalavári szerzetesnek az emlékét, 
akik a püspök térítő munkáját segí-
tették a csanádi egyházmegyében. 
A XIII. század második felében a Zala 
megyében működő, mai fogalmaink 
szerint közjegyzői feladatokat ellátó 
hat hiteles hely egyike. Jelentőségét bi-
zonyítja, hogy ezt a szerepét 1353 után 
is megőrizte, amikor másik négy zalai 
monostortól a király megvonta ezt a 
jogot. 1341-ben a sekrestyében kitört 
tűz elpusztította levéltárát, de az ese-
mény lehetőséget teremtett olyan jog-
biztosító oklevelek „pótlására”, ame-
lyek egyébként nem, vagy nem megfe-
lelő tartalommal álltak rendelkezésre. 
Ekkor keletkeztek az 1019-re és 1024-
re keltezett adománylevelek is. A késő 
középkorban a kevésbé jövedelmező 
apátságok között tartották számon. 
A XVI. század elején apátja, Thurzó 
Gergely segítette a pannonhalmi apá-
tot a bencés reform megvalósításában.

A török veszély miatt 1575-ben or-
szággyűlési határozat kötelezte a 
szerzeteseket, hogy Vasvárra költöz-
zenek, ezt azonban csak 1583-ban 
hajtották végre. A XVII. század vé-
géig különböző létszámú és összeté-
telű katonaság állomásozott a mo-
nostorban, mellettük azonban polgá-
ri személyek is, ugyanis 1678-ban és 
1691-ben született egy-egy kisfiú a 
falak között, akik 1752–53-ban még 
életben voltak, és tanúskodtak is.

Épületek, felszerelés
1341-ben említik a sekrestyének hasz-
nált Szűz Mária-kápolnát. A XVI. 
században a végvárrá alakított épület-
együttes védműveinek kiépítése kap-
csán a monostort övező fal nyugati 
szakaszának leomlásáról, és a torony 
romos állapotáról értesítik 1553-ban 

Jellegzetes, cölöpös technikával készült az Árpád-kori torony alapozása 
(FOTÓ: RITOÓK ÁGNES)

Az erődített monostor Giulio Turco felmérésén (MNM TÖRTÉNETI KÉPCSARNOK)
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Nádasdy Ferenc nádort, a monostor 
világi kormányzóját. Az épületegyüt-
test Giulio Turco itáliai hadmérnök 
1569-ben méri fel. A XVII. század a 
meg-megújuló oszmán támadások 
visszaverésével és a védművek folya-
matos javítgatásával telik.

Az egyház javainak négy leltára ma-
radt fenn a XVI. és XVII. századból. 
Ezek a jegyzékek arról tanúskodnak, 
hogy a monostor átlagos felszereltségű 
volt. 127 kódexe közül ötvenet a XVI. 
században a romos toronyaljban, pus-
kaporos hordók mellett, galambürü-
lékkel borítva írták össze. A kincstár 
legértékesebb darabjai közé tartozha-
tott a már említett Szent István kürt. 
Ez a darab még a legutolsó, a korábbi 
kincstárnak már csupán töredékeit fel-
soroló, 1674-ben felvett leltárban is sze-
repelt. Ma sem a leltárban szerepelő tár-
gyak, sem a zalavári eredetű kódexek 
nem ismertek. Radonay Mátyás, az 
utolsó zalavári apát (egyben pécsi püs-
pök) ugyanis Grazban pénzzé tette a 
kincseket, hogy a püspökségének egy-
házait a török kiűzése után újjáépítse.

Kőfaragványok
A nagyon kevés fennmaradt és bizo-
nyosan a monostorhoz köthető dara-
bok egyike sem régészeti feltárás 
„leleménye”. A XIX. században fel-
mért darabok többsége is ismeretlen 
helyen lappang. A másodlagosan fel-
használt IX. századi kő nyíláskeret 
mellett fennmaradt XI. századi 
márvány faragványok a templomot 
(elsősorban a szentélyt és az ahhoz 
vezető utat) ékesíthették. Díszítésük 

a Szent István szarkofággal rokon. 
További, homokkőből készült dara-
bok a XIII. század első felében tör-
tént átépítésről tanúskodnak. 

Az épületegyüttes sorsát az 1702. 
augusztusi felrobbantás pecsételte 
meg. Köveit, tégláit elszállítják, 
majd homokbánya létesül a helyén.

Az épületegyüttes régészeti 
kutatása

Az 1950-60-as évek, majd az utóbbi 
évtized feltárásai hozták napvilágra a 
monostor Árpád-kori kerítőfalának és 

a nyugati falon nyíló kapuépület jel-
legzetes, cölöpös technikával készült 
alapozásának részleteit. Ezt a módszert 
Zalaváron csak az Árpád-kori épüle-
tek emelése során alkalmazták. A fal, 
legalábbis az északi falszakasz építése a 
monostortemplom körül létesített te-
mető északi részében feltárt mintegy 
600 kora Árpád-kori sír pénz- és ék-
szer leletei alapján bizonyosan a 
XI-XII. század fordulójára keltezhető. 
A fal ugyanis elvágta a temető e részét 
a templomtól, így oda a továbbiakban 
nem temetkeztek.

KŐBE VÉSETT TÖRTÉNET

Római kori épületből származó kövek felhasználásával faragták ki a IX. századi Hadri-
anus templom szalagfonat díszes nyíláskeretét. Szépsége az Árpád-kori építőknek is 
feltűnt. Átvitték, és beépítették az 1019-ben felszentelt templomba, de a fonatdíszhez 
csatlakozó sima oldalra Jézus átfogalmazott szavait vésték, ami nyilvánvalóan a kő 
rendeltetésére utalt: Querens invento pulsans hic gaudet aperto (A kereső a megtalá-
lásnak, a kopogtató a megnyitottnak örül itt.) A jellegzetes faragvány egy darabja a 
XIX. században még a Várszigeten, de a romoktól távol hevert, másik két töredéke a 
zalaapáti ispáni lak pincéjébe vezető lépcsőként szolgált. Jelenleg a tulajdonos, keszt-
helyi Balatoni Múzeum jóvoltából a MNM állandó kiállításán látható.

Szentélyrekeszető töredéke, XI. század 
(FOTÓ: DABASI ANDRÁS)

A monostor kerítőfalának alapozási árka, XI. század vége 
(FOTÓ: SZŐKE BÉLA MIKLÓS)

Nyíláskeret kő töredéke IX. századi szalagfonat dísszel és XI. századi felirattal 
(FOTÓ: DABASI ANDRÁS)



598   Él e t É s  tu d o m á n y   2019/19

A korábbi ásatások eredményei alap-
ján a XX. század utolsó évtizedében si-
került kijelölni a XVI. századi felméré-
sén megjelenő, de az Árpád-korinál 
kisebb területre kiterjedő épületegyüt-
tes pontos helyét a Várszigeten. A mo-
nostort övező árok kiásása során a XV. 
században az Árpád-kori temetkezése-
ket és a korai kerítőfalat is elpusztítot-
ták, betöltésében azonban változatos 
kora újkori leletanyag volt.A négy sa-
roktornyos falöv alapozásáról már a 
XVI. század közepén megállapították, 
hogy igen gyenge, hosszabb szakasza 
az 1553. esztendő egy novemberi éjsza-
káján ki is dőlt. Az északnyugati sarok-
torony ívét a fal külső oldalán, az 
ágyúgolyók ellen emelt fa-föld szerke-
zetű palánk cölöpgödrei rajzolták ki, 
mivel a későbbi kőkitermelés a feltehe-
tően sekély alapozási ároknak még a 
nyomvonalát is megsemmisítette.

Az eddigi kutatások a természet-
védelmi előírások miatt az épület 
magvát, a késő középkorban is 

használt templomot és a kolostor-
szárnyakat egyelőre nem érinthet-
ték, de kisebb vagy nagyobb felüle-
teken azok közvetlen környezeté-
ben folytak. Itt a XVIII-XX. szá-
zadban folyamatosan zajló pusztítás 
bizonyítékai, és a templom köré te-
metett, jórészt ugyancsak megboly-
gatott Karoling- és Árpád-kori sí-
rok kerültek napvilágra.

Miért fontos számunkra?
Első királyunk egyik első monostor-
alapítása, ami a Kárpát-medencében 
egyedülálló módon a keresztény térí-
tés IX. századi előzményeinek kö-
szönheti születését. A zalavári feltárá-
sok révén nyomon követhetővé vált a 
Szent Istváni mű, az állam- és egy-
házszervezés gyakorlati megvalósu-
lása. Árpád-kori központjaink korai 
beépítettségét, településszerkezetét 
alig ismerjük, ezért is különösen érté-
kesek a zalavári kutatás eredményei.

Ritoók Ágnes

Cseréppipák töredékei a várárokból

KUTATÁSTÖRTÉNET

Kevés magyarországi régészeti lelőhely büszkélkedhet a zalavárihoz hasonló, több mint 
másfél évszázados kutatástörténettel. Ennek most első évtizedeit elevenítjük fel.

1813-ban Bécsben új, kritikai kiadásban jelent meg a Conversio Bagoariorum et Carantanorum. 
Hol feküdt Mosaburg? Azonos lehet-e Zalavárral? Zalavár a viták középpontjába került, miköz-
ben a Zala szabályozási munkálatokhoz 1836. október 16. óta hordták a földet a Várszigetről.

Kollár János pesti evangélikus lelkész a kérdéses helyszínt is tanulmányozni akarván 1841-
ben ellátogatott Zalavárra. Látogatása egy észak-itáliai utazás része volt, útja során ősi szláv 
emlékeket akart felkeresni. Kíséretében utazott Dolezsalek Antal, a Pesti Vakok Intézetének 
igazgatója. „Keszthelyen értésünkre esett Zala megye rendeinek azon határozata, mely a Za-
lavár falu melletti nevezetes romot leromboltatni, s a nyerendő anyagtömeget útjavításra for-
díttatni rendelé. […] Odaérve legnagyobb sajnálattal látók, hogy az emberek hangyaként 
nyüzsögnek a rom elhordása körül.” A tulajdonos göttweigi apátság képviselőjének Kollárék 
elmagyarázták az épület jelentőségét. A képviselő „azt az ellenvetést tevé, miszerint a megye 
parancsot adott annak lebontására”. Kollárék azonban minden felelősséget magukra vállal-
tak, és megígérték, hogy József nádor, valamint Deák Ferenc közbenjárását fogják kérni. A 
megkönnyebbült tisztviselő az embereket szélnek eresztette, a látogatók pedig a romokat 
„pontosan és szigorúan megvizsgálták, kimérték és lerajzolták”.

Dolezsalek Antal folyamodott József nádor támogatásáért, aki a Vakok Intézetének is fő-
védnöke volt. A nádor utasította Zala megyét a bontás leállítására. Bogyay József szolgabíró 
József nádort a legalázatosabban megfogalmazott válaszában így tájékoztatja „Ezen vár 
romjainak további ásatásáról mind az illető földes uraságot, mind pedig a’ helybeli lakosokat 
letiltottam. […] azt azonban itt megjegyezni kötelességemnek tartom: hogy a’ nemes megye rendeletéből vidékünkben építtetendő 
hidakra és országos utak kiigazítására, az azokhoz kívántató anyagoknak közeleteni [= környékbeli] hiánya miatt, ezen régi várnak 
romjaiból mintegy 70. futó ölekből álló köveket és faltéglát fejtetvén, összerakattam.”

Pedig azokkal Dolezsalek Antalnak más céljai voltak: egy bizánci stílusú kápolnát kívánt építtetni „az ott készen álló kőrakásból. S 
1850-ben az első magyarországbeli keresztény templom fölszentelésének ezerévi jubileumát ünnepelni benne, mely ünnep bizonyá-
ra a század legnevezetesebb ünnepeinek egyike fogna lenni, nemcsak Magyarországra, de az egész kereszténységre nézve…” Az 
épületet egy fiatal építész, Pán József tervezte meg. A tervet Göttweigbe küldték, hiszen a zalavári apátságot 1715 óta a göttweigi 
bencések birtokolták. De néhány évvel később, 1850-ben senki sem gondolt ünneplésre Magyarországon…

A romok pusztítása azonban folytatódott – Zala megye úthálózata pedig fokozatosan javult. Henszlmann Imre megfogalmazása sze-
rint „Nemes Zalavármegye előtt mégis többet nyomván az utilitarismus az archaeológiai érdeknél, a megkezdett szétbontási munkát 
folytatta úgy, hogy Rómer legújabban utjában a ’castrumnak’ csak hűlt helyét találta, minthogy azon kőalapzat többé nem létezett.”

A monostor még felmérhető marad-
ványai, 1841. Prímási Levéltár, Esztergom
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3. osztály
Ábrázoljuk idővonalon az időpontokat!

3 óra előtt nem lehet megfelelő időpont, mert azok távo-
labb vannak a 4 órától, mint a 3 órától. 3 és 4 óra között 
van egy ilyen időpont: a szakaszt, azaz a két időpont kö-
zötti 60 percet 3 egyenlő részre osztva a 4-hez közelebbi 
harmadolópont megfelelő. A 60 perc harmada 20 perc, 
így a 3 óra 40 perc a feltételeknek megfelelő indulási 
időpont. 4 óra után is van egy időpont, amelyik kétszer 
akkora távolságra van a 3 órától, mint a 4 órától. Mivel 
3 és 4 óra között 1 óra telik el, ez az időpont 4 óra után 
1 órával, azaz 5 órakor lesz.

4. osztály
A táblázat helyes kitöltése:

5. osztály
Egy lehetséges megoldás: Tegyük fel, hogy k kék és 6-k 

piros lapja van a másik kockának. Számítsuk ki Anna 
nyerési esélyét. A két kocka 6·6 = 36 módon eshet le és 
ezek egyforma valószínűségű események. Ebből össze-
sen 5·k esetben kapunk két kék oldalt és 1·(6-k) esetben 
két pirosat. Tehát Anna győzelmi esélye (5k+6-k)/36 = 
(4k+6)/36. Másrészt mivel ugyanolyan eséllyel nyernek, 
ez az esély 1/2. Tehát (4k+6)/36 = 1/2. Megoldva az 
egyenletet kapjuk, hogy ez k = 3 esetén teljesül. Tehát 
három kék és három piros oldala van a másik kockának.

6. osztály
Mivel a téglalap oldalai egész oldalhosszúságúak, érdemes 

egész oldalhosszúságú téglalapokkal próbálkozni. Két szom-
szédos oldal összesen 6 hosszúságú, így három megfelelő van: 
az 1×5-ös, a 2×4-es és a 3×3-as. Egy lehetséges megoldás:

7. osztály
Egy lehetséges megoldás: Elég az egymást követő szá-

mok 2019-cel vett osztási maradékát vizsgálni. Ezek 
valamilyen sorrendben éppen a 0, 1, 2, ..., 2018 számok. 
Ezekből szeretnénk egy olyan összeget előállítani, 
amelynek 19 tagja van és értéke a 2019 többszöröse. 
Például: 0+1+2+3+...+16+17+1866 = (17·18)/2 +1866 = 
153+1866 = 2019.

8. osztály
Először megmutatjuk, hogy 9 vagy kevesebb gyerek ese-

tén ez nem lehetséges. Legyen k a gyerekek száma, és jelöl-
jük a gyerekeket az 1, 2, ..., k számokkal aszerint, hogy a 
kör mentén hányadik helyen ülnek. Nézzük meg, hogy 
1-nek kik lehetnek a szomszédai az átülést követően. Most 
2, 3, k-2 és k-1 ülnek közel 1-hez, így ők nem kerülhetnek 
mellé. Tehát 4, 5, ..., k-2 közül kell választanunk két em-
bert. Viszont a két mellé ülő ember az átülés után közel lesz 
egymáshoz, tehát az átülés előtt nem lehetnek közel. Ebből 
rögtön látszik, hogy legalább kilenc gyerekre szükség van, 
hiszen legfeljebb nyolc főnél még a 4, 5, ..., k-2 gyerekek 
mind páronként közel vannak egymáshoz. Ha pont kilenc 
gyerek van, akkor az előző gondolatmenet alapján 1-nek 
csak 4 és 7 lehet a két új szomszédja. Viszont 4-re eljátszva 
ugyan ezt a gondolatmenetet azt kapjuk, hogy 4-nek csak 
1 és 7 lehet a két új szomszédja. Ez a két feltétel már nem tel-
jesülhet egyszerre, tehát kilenc fővel nem oldható meg a 
feladat.  Tíz fő esetén már létezik megoldás, például a kö-
vetkező új sorrend megfelelő: 4, 1, 8, 5, 2, 9, 6, 3, 10, 7.

SzoucSek ÁdÁm

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

A VÉGSŐ 
MEGOLDÁS(OK)

A döntőhöz közeledve hétről hétre közzétesszük a megyei forduló feladataiból álló válogatása-
inkat, illetve azok megoldásait. A második ilyen, a 18. heti ÉT-ben megjelent összeállításunk 

levezetései alább olvashatók.
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3. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

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

ményes gondolkodást kívánunk!

2. fejtörő – Benked Anett feladványa

1. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: 15 háromszög 

(9 kicsi, 4 közepes, 1 nagy és 1 legnagyobb). 

41 négyszög 

(Az egységnyi kis háromszögekből kiindulva: a sárga háromszög 
alatt: 8 db két egységnyi, 10 db három egységnyi, 6 db négy egy-
ségnyi, 4 db öt egységnyi, 2 db hat egységnyi, 1 db hét egységnyi, 
2 db nyolc egységnyi, 1 db tizenkét egységnyi; a sárga háromszö-
get is belevéve: 3 db nyolc egységnyi, 2 db tizenkét egységnyi, 2 db 

tizenöt egységnyi.

Az alkotó elemek darabszáma szerint: 1: 1 db, 2: 10 db, 3: 13 db, 
4: 4 db, 5: 3 db, 6: 4 db, 7: 3 db, 10: 3 db.)

2. fejtörő – Sárdi Tibor feladványa

Megoldás: gyalog, futó, huszár, király, bástya, vezér

3. fejtörő –Romhányi Dóra feladványa 

Megoldás: DANDÁRPARANCSNOK.  

(Az összeadandó szavak mássalhangzói szerepelnek az összeg-
ben, más magánhangzókkal.)

Melyik szám illik a kérdőjel helyére?

Mennyit ér az alsó sor?

Mely magyar szavak lehetnek részben letakarva az alábbi ábrán?
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Előfizetési ár 2019-ben belföldre: 1/4 évre 4320 Ft, 1/2 évre 8460 Ft, 1 évre 16 200 Ft

Fókuszban a sport – szemelvények egy 
uniós felmérésből

Az Európai Bizottság 2017 decemberében a tagállamok-
ban élők sportolási szokásait, fizikai aktivitásának jel-
lemzőit kívánta feltérképezni. A felmérésben  összesen 
mintegy 28 ezer (15 éves vagy annál idősebb) ember vett 
részt az Európai Unió tagállamaiból, Magyarországon 
1038 főt kérdeztek meg.

A felmérésből kiderült, hogy 2013-hoz képest kevesebben 
sportolnak, az unióban a megkérdezettek 46%-a, míg 
Magyarországon az 53%-a nem sportol soha. Mindkét 
arányszám növekedett az előző, 2013-as felméréshez képest, 
az uniós arány 4, a magyar 9 százalékponttal. Magyarorszá-
gon a férfiak 49, a nők 56%-a nem sportol. A korcsoportok 
szerint is vannak különbségek, az idősebbekre természetesen 
kisebb aktivitás jellemző. A házasságban élők 58%-a, az 
egyedülállók 28%-a nem végez testmozgást sohasem.

A sportolási tevékenységen kívül az egyéb fizikai akti-
vitást (nem sportolási célú testmozgások, például kerék-
pározás egyik helyről a másikra, táncolás, kertészkedés stb.) 

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

is vizsgálták. Az unióban a válaszadók 35%-a, Magyaror-
szágon 36%-a soha nem végez ilyen tevékenységeket. 
Mindkét arányszám növekedett a 2013-as felmérés óta, az 
uniós arány 5, a magyar 8 százalékponttal. 

Azt is megkérdezték, hogy a felmérést megelőző egy 
héten hány olyan nap volt, amely során legalább 10 
percet sétálással töltöttek. Az unióban 10 válaszadóból 
6, míg Magyarországon 5 négy vagy annál több napon 
gyalogolt legalább ennyi időt. Ugyanakkor az unióban a 
megkérdezettek 15%-a, hazánkban pedig a 20%-a a hét 
egyik napján sem sétált ennyit. Utóbbi arányszámok 
2 százalékponttal nőttek mind az EU-ban, mind Ma-
gyarországon 2013-hoz viszonyítva. 

Az egyre kevesebb sétálás mellett az üléssel eltöltött idő 
(melybe beletartozik a munkavégzés, tanulás, TV-nézés 
stb. során történő ülő testhelyzet) növekedett a négy évvel 
korábbihoz képest. Az unióban a megkérdezettek 29, 
Magyarországon 24%-a 6,5 óránál többet tölt ülve. Előbbi 
arányszám 3, utóbbi 7 százalékponttal emelkedett.   

Azoktól a válaszadóktól, akik a sportolásra és a fizi-
kai aktivitásra pozitív választ adtak, azt is megkérdez-

ték, hogy hol végeznek ilyen tevékenysé-
geket (több választ is meg lehetett jelölni). 
Az unióban a válaszadók 40%-a sportol 
parkban, szabadtéren, így ez a helyszín volt 
a legnépszerűbb. Kelet-Európa országaira 
azonban ez nem jellemző (Magyarországon 
ez az arány 17% volt), az otthoni testmoz-
gás a legnépszerűbb, a hazai válaszadók 
59%-a megjelölte ezt a helyszínt (az unió-
ban ez az arány 32% volt). 

Az adatok alapján egyértelműen körvonala-
zódik, hogy egyre kevesebben végeznek rend-
szeresen testmozgást, egyre kevesebben sétál-
nak, ugyanakkor egyre több az ülő helyzetben 
eltöltött idő. De vajon miért történik mindez, 
mik azok az okok, amelyek megakadályozzák 
a rendszeresebben történő mozgást? A válasz-
adók közül az unióban és Magyarországon is 
messze a legtöbben (megközelítőleg 10-ből 
4-en) – és főként a középkorúak – az időhi-
ányt említették. A motiváció, érdeklődés hiá-
nya volt a második legnépszerűbb akadályozó 
tényező az EU-ban és hazánkban is. Ezt a vá-
laszlehetőséget főleg az idősebb korcsopor-
tokba tartozók jelölték meg csakúgy, mint a 
harmadik leggyakoribb választ, a betegség, 
vagy rokkantság akadályt.

Szilágyi Dániel

A soha nem sportolók aránya az EU-28 tagállamaiban
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

A szánkban érzett illatok

Vasárnap a városban az ablakok alatt 
elsétálva szinte a szánkban érezzük 

a rántotthúst, melyet a szorgos házi-
asszonyok épp készítenek családjaik-
nak. Egy új kutatás kimutatta: valóban 
érezhetjük a szánkban az illatot, 
ugyanis illatérzékelésért felelős recep-
torokat (épp olyanokat, mint az orr) a 
nyelv ízérzékelő sejtjei is tartalmaznak. 

A Monell Központ (Philadelphia, 
USA) kutatói arról számoltak be a 
Chemical Senses nyomtatott folyóirat-
ban, hogy az emberi nyelven található 
ízérzékelő sejtekben ízreceptorokon 
kívül szagló receptorok is vannak. 
Az eredmények azt sugallják, hogy 
az íz- és illatélmény együttes feldol-
gozása nem az agyban, hanem már a 
nyelven elkezdődik.

„A kutatásunk segíthet megmagyarázni, 
hogy az ételek illata egész pontosan miként 
befolyásolja az ízérzékelést – magyarázza 

Eddig azonban az íz és az illat érzé-
kelését külön rendszerekként tartottuk 
számon, melyek nem hatottak egymás-
ra, míg feldolgozásuk az agyban meg 
nem történik. Ozdener azután kezd-
te megkérdőjelezni ezt az alapelvet, 

Az emberi arc evolúciója

Arcunk több millió év evolúciójá-
nak eredménye. Magán hor-

dozza azokat az apró jegyeket, me-
lyeket arra használunk, hogy felis-
merjük, megkülönböztessük egy-
mást, hogy együnk, lássunk, 
lélegezzünk vagy egymással kom-
munikáljunk. A mai embernek rö-
vid arckoponyája van, mely mögött 
egy nagy, kerekded agykoponya 
foglal helyet. Ez nagyban különbö-
zik legközelebbi ma élő rokonaink 
koponyájának felépítésétől. 

Az arc csontos komplexét alkotó 
14 elem az emésztést, légzést, látást 
és szaglást segítő csontokat foglalja 
magába. Evolúciójának megértése 
szempontjából különösen érdekesek 
az elmúlt 6 millió év emberelődei-
nek csontleletei. De hogyan érte el 
az emberi arc azt az állapotot, ahogy 
ma kinéz? Kutatók egy csoportja 
Ridrigo S. Lacruznak, a New York 
Egyetem munkatársának vezeté-
sével nemrégiben alaposan beleásta 
magát a témába, hogy felgöngyölít-
sék ezt a több millió éves történetet. 
A munkájukból született tudomá-
nyos publikációt a Nature Ecology 
and Evolution szaklap hozta le. 

Az étrend játszotta talán az egyik 
legfontosabb szerepet arcunk for-
málódásában. Legkorábbi őseink 
kemény növényi táplálékot fogyasz-
tottak, ehhez erős állkapcsokra, még 
erősebb állkapocsizomzatra és nagy 
teherbírású fogakra volt szükség. 
Ennek megfelelően arcuk széles és 
lapos volt, masszív izomtapadási fe-
lületekkel a megfelelő csontokon.

A környezet később megváltozott, 
jelentősen szárazabb lett, az erdős élő-
helyek elkezdtek visszaszorulni, így 
– különösen az elmúlt 2 millió évben – 
az emberelődök elkezdtek eszközöket 
használni, hogy puhítsák-aprózzák az 
ételt vagy épp darabolják a húst. Az áll-
kapcsok és a fogak megváltoztak, hogy 
alkalmazkodjanak a kevésbé energia-
igényes táplálkozásmódhoz, arcunk fi-
nomabb vonásokat kezdett ölteni.

Mehmet Hakan Ozdener, a tanulmány 
vezető szerzője. – Ez pedig esetleg ja-
vaslatot adhat arra, hogyan tudnánk az 
étkezési rendellenességekkel küzdő bete-
gek étrendjét mind egészségesebbé, mind 
kívánatosabbá tenni pusztán azzal, hogy 
például egy édes illatot adunk az ételhez 
plusz kalóriák nélkül.”

Bár az egyes ételek különböző aromá-
ját mindannyian elsősorban az ízhez, 
ízlelőbimbókhoz kötjük, valójában a fő 
különbséget az illatukkal kiegészítve 
érzékeljük. Az 5 alapíz (édes, sós, sa-
vanyú, keserű, és a nem régóta ismert 
umami) receptorai a nyelven helyez-
kednek el, és ezek érzékelik azonnal a 
rájuk helyezett étel alapvető tulajdon-
ságait – így gyors jelzést küldhetnek 
az agynak a táplálék tápértékéről vagy 
esetleg mérgező voltáról. Mindemel-
lett a komplexebb ízérzékelésben nagy 
szerepet játszanak az illatok: az eper 
aromáját nem csupán a nyelven, hanem 
egyben, az illatával együtt érzékeljük. 

Miután őseink két lábra álltak és fel-
egyenesedve kezdtek el járni nagyjából 
4,5 millió évvel ezelőtt, csontvázuk 
egyre inkább a maihoz hasonlóvá for-
málódott. A végtagok és az ujjak ará-
nyai megváltoztak, elkezdett alakot öl-
teni a kétlábúság funkcionális felépíté-
se. Ennek a történetnek a koponya és a 
benne található fogazat a leggazdagabb 
információs tárháza, segítségükkel 
nyomon követhetjük fajunk ebbéli fej-
lődését. Az evolúciónk során az arcun-
kat változtató tényezők legfontosabbjai 
a megnövekedett agytérfogatunk, va-
lamint a változó légzési és energiaigé-
nyünk. Ekképp az állkapocs, a fogak és 
az arc apró módosulásokkal idomultak 
a légzési és a táplálkozási szervrendsze-
reink átalakulásához. Így lett ránk is ér-
vényes, hogy azok vagyunk (vagy azzá 
fejlődtünk), amit megeszünk!

Az elmúlt 4,4 millió év emberelődeinek koponyái (KÉP: RODRIGO LACRUZ)
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miután a 12 éves fia azt kérdezte tőle, 
hogy a kígyók azért nyújtják-e ki a 
nyelvüket, hogy illatokat érezhessenek. 

Ennek a felvetésnek a kutatására 
egy kalcium-képalkotás néven is-
mert eljárást alkalmaztak, annak 
bizonyítására, hogy a laboratóriu-
mi körülmények közt tenyésztett 
ízérzékelő sejtek képesek-e a illat-
érzékelő receptorsejtekhez hasonló 
reakciót adni. Az eredmények el-
sőként adtak bizonyítékot funkcio-
nális szaglóreceptorok jelenlétére az 
emberi ízérzékelő sejtekben. Más kí-
sérleteik azt mutatták, hogy egyet-
len ízérzékelő sejt tartalmazhat egy-
szerre ízlelő és szagló receptorokat is.

A továbbiakban a kutatók megpró-
bálják meghatározni, hogy vajon a 
szagló receptorok többségben van-
nak-e egy bizonyos ízsejt-típuson, 
például az édes vagy sós íz detektá-
lásáért felelős sejteken. 

Monell Chemical Senses Center

kilométernyire található gleccsernél. 
Ezt támasztja alá a Dawson-Lambton 
kolónia pingvinszámának változása, 
ugyanis 2018-ra, mindössze két-há-
rom év leforgása alatt 2500-ról közel 
harmincezresre duzzadt a populáció. 
Az újonnan érkezőkből és a helyiek-
ből két csoport alakult ki. A tavaly 
év végi felvételekből arra lehet követ-
keztetni, hogy az állatok a költözést 
követően sikeresen berendezkedtek 
és utódot nevelnek, ellentétben a 
Halley-öbölben maradt társaikkal.

A költözés oka valószínűleg a fiókák 
felnevelésének sikertelenségére vezet-
hető vissza, az pedig a tengerjég éves 
kiterjedésével és időszakos hiányával 
függhet össze, a pingvineknek ugyanis 
költőhelyükön stabil, vastag és állan-
dó jégborítottságra van szükségük. 

2016-ban és az azt követő években a ten-
gerjég kiterjedése és vastagsága elmaradt 
a korábbiaktól, 2017-ben és 2018-ban 
pedig a partközeli jégpáncél felbomlott 
a déli félteke nyarának beköszöntésével, 
így a megfelelő feltételek nem álltak 
rendelkezésre a fiókák életben tartására.

A vékony vagy feltöredezett jég tehát 
összekapcsolható a pingvinek szaporo-
dásának sikertelenségével, azonban 
a jég viselkedésének oka nem telje-
sen tisztázott. Mindenesetre különös 
egybeesés, hogy a 2016-os rossz je-
gesedési viszonyokat az elmúlt hat-
van év legerősebb El Niño jelensége 
előzte meg. A Csendes-óceán térsé-
géből eredeztethető éghajlati jelen-
ség és a jégviszonyok változásának 
biztos összekötéséhez azonban még 
további felvételek, vagy korábbi évek 
adatainak elemzése szükséges.

DáviD Tibor

Az emberi arc változásai – a mecha-
nikai tényezőkön túl – fontos szerepet 
töltöttek be az érzelmek kifejezésében 
és a társadalmi érintkezésben is, me-
lyeket szociális tényezők vezérelhettek. 
Őseinket igencsak próbára tette a kör-
nyezetük, valamint a kialakulóban levő 
önnön kultúrájuk. Idővel az a képesség, 
hogy egyre többféle arckifejezéssel vol-
tak képesek egymással kommunikálni, 
komoly előnyt jelenthetett számukra.

A nagy, kiemelkedő homlokeresz 
már saját embernemünk, a Homo sa-
játossága. Mi a rendeltetése ennek a 
struktúrának? Az afrikai nagy majom-
féléknek is van hasonló homlokeresze, 
melyet a kutatók a dominancia vagy 
az agresszió kifejezésének segédeszkö-
zeként interpretáltak. Valószínűsíthető, 
hogy őseink arcának további változásait 
hasonló tényezők erősen befolyásolták. 
A nagy szemfogak és a robusztus hom-
lokeresz elvesztése a mai Homo sapiens 
esetében azzal magyarázható, hogy 
társadalmi kontextusunkban kevésbé 
vagyunk agresszívak, és sokkal koope-
ratívabbak vagyunk, mint elődeink.

„Végső soron a múltunk folyamatai-
nak termékei vagyunk – magyarázta 
William H. Kimbel, társszerző. – 
Annak megértése, hogy miért nézünk 
ki ma úgy, ahogy, lehetőséget ad, hogy 
feltegyük magunknak azokat a kérdése-
ket, melyeket anatómiánk megválaszol 
az evolúciós múltunk kapcsán.”

Sz. M.

A jég hátán

Az Antarktisz igen barátságtalan vi-
dék a helyi állatok és kutatók szá-

mára, azonban az elmúlt évek eny-
hébb időjárásában sem volt köszönet.

A Tűzföldtől délkeletre, a Weddell-
tenger Halley-öblének császárping-
vin-kolóniájában a párok az utolsó 
három évben kiemelkedően kevés-
számú utódot tudtak felnevelni. 
Emellett, és ezzel összefüggésben a 
populáció létszáma is erőteljes csök-
kenésnek indult. A jelenség nagy va-
lószínűséggel a jég borította területek 
nagymértékben, évszakosan változó 
kiterjedésére vezethető vissza.

A kolónia helyzetét az Antarctic 
Science folyóiratban megjelent leg-
újabb kutatásból ismerhetjük meg. 

A kutatók a rendkívül nagy felbon-
tású műholdfelvételek elemzése so-
rán fedezték fel az utódok hiányát 
és a kolónia zsugorodását.  Az ered-
mény meglepő, hiszen a Halley-öböl 
pingvin kolóniája a korábbi években 
a második legnagyobbnak számított.

A vizsgált műholdképek a 2009 és 
2018 közötti tízéves időszakot fedik 
le. A vizsgálatok két egymáshoz kö-
zeli kolóniát, a Halley-öbölben, illet-
ve a Dawson-Lambton gleccsernél 
élő populációt érintették. A felvételek 
alapján az öböl pingvinszáma 2015 
után kezdett csökkenni, ennek hát-
terében pedig a fiókák felnevelésének 
három éven át tartó kudarca, vala-
mint a pingvinek elvándorlása állhat.

A két helyszín műholdképeinek 
összevetése után valószínűsíthető, 
hogy az öbölből eltűnt madarak je-
lentek meg a szomszédos, ötvenöt 

Császárpingvin kicsinyével
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Stressztűrő csáberő

A szexi csáberőt jelző bélyegek el-
lenállnak a stressznek – legalább-

is a gyíkoknál.
Ha valaki azt hinné, az állatoknak 

milyen jó, hiszen nekik nem kell 
szembesülniük stresszorokkal, hát 
nagyon téved! A legtöbb állat na-
ponta ki van téve egy sor stressznek: 
harcolni kell a táplálékért, menekül-
ni kell a ragadozó elől, meg kell ta-
lálni a megfelelő partnert…

Az állatok másodlagos nemi jellege 
– mint a szarvasbika agancsa, vagy 
a hím madarak pompázatos színe, 
nemcsak a pártalálásban segít, hanem 
jelzi a rátermettséget is. A helyi átlag-
nál szebbnek látszó egyedek ugyanis 
egy nagyobb territórium megszerzé-
sében és megőrzésben is jobbak, ami a 
sikeres utódnevelés kulcsa.

A Pen State Egyetem kutatói a 
kerítésgyíkok ivari bélyegeit vizs-
gálták. E fajban a hímek élénk kék 
és fekete színű torokfoltot viselnek, 
amit jellegzetes udvarlási szertar-
tás – vállemelgetések és fejemelge-
tések – során mutatnak be a kivá-
lasztott hölgynek. A kutatók e gyí-
kok stressztűrését vizsgálták: mérték 
a gyíkvér stresszhormon szintjét, és 
összevetették a torokfolt méretével 
és színességével. Kiderült, hogy az 
emelkedett hormonszint nem rontja a 
gyíkfiúk esélyeit, még akkor sem, ha 
azt mesterségesen, hormon injekcióval 
is megemelték. Sem a morfológiai je-
gyekben sem a viselkedésben nem 
találtak változást. Eközben viszont 

a stressz egyéb hatásai, például az 
immunrendszer romlása, illetve a 
ragadozók elleni védekezés csökke-
nése, kimutatható volt.

Lehetséges, hogy a szaporodás-
hoz szükséges szexi külső megtar-
tásáért éppen ezt az élattani árat 
fizetik a gyíkok?

bilkó ágneS

ÉT-ETOLÓGIA
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Kedves Olvasóink!

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

meg a szerkesztőségben.

Jó szórakozást kívánunk lapunk  
olvasásához!
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PRÓBÁLJA KI 
LEGÚJABB
NYELVVIZSGÁNKAT! 

Az első hazai fejlesztésű  
számítógépes nyelvvizsga

AZ ÚJ NEMZEDÉKNEK!

Államilag elismert nyelvvizsga

A fokozottan védett Linum dolomiticum bennszülött növényünk (víz-
szintes 1.), mely csak hazánk dolomit sziklagyepjeiben található 
meg, s nálunk is csupán a Budai-hegység egyetlen élőhelyén fordul 
elő. A mindössze 10–15 centiméter magas törpecserjét a botanikus-
óriás, Borbás Vince fedezte fel és írta le tudományosan 1897-ben. 
Jó fejtést kívánunk! 

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

VÍZSZINTES: 1. A fokozottan védett törpecserje közönséges neve. 
10. Szicíliai születésű, belgiumi táncdalénekes, 1993 óta hazája 
UNICEF-nagykövete (Salvatore). 11. Nőrokon kedveskedő megszólítá-
sa. 13. A tantál vegyjele. 14. Első osztályú. 16. Arany, franciául. 17. Már 
értem! 19. ... et labora!; imádkozzál és dolgozzál! (bencés jelmondat). 
20. Brazília NOB-jele. 21. Előidéző. 23. Kikötői hajójavító medence. 25. 
Pénzbeli, kötelezettségbeli tartozás. 27. A kiló századrésze. 29. Heve-
sen sír. 31. Becézett Olivér. 32. Albán pénzegység. 33. Gambrinus itala, 
régiesen. 35. A gallium vegyjele. 36. Áruló Pál utcai fiú (Dezső). 38. 
Párizs centruma! 39. Odáig. 41. Tulajdonosa jóllakhat vagy jól lakhat!

FÜGGŐLEGES: 1. Lóláb végén van. 2. Az USA tagállama, fővárosa 
Boise. 3. A lantán vegyjele. 4. Imperativus (felszólító mód), röv. 5. Sok 
ütést egymás után bevivő (öklöző). 6. A teve dél-amerikai rokona. 7. Spa-
nyol királyné, XIII. Alfonz felesége, ragadványnevén (1887–1969). 

Próbálja ki!

8. Dorong vége! 9. Puzzle. 12. New ...; USA-beli nagyváros. 15. Például 
a golyóstoll. 18. Akakievics ...; Arany János egyik álneve. 20. Olyan, 
amin csomók vannak, népiesen. 22. Arra a helyre. 23. Ókori balkáni nép 
tagja. 24. Szervál a teniszező. 26. Hosszú időszakot felölelő. 28. Piacon 
értékesít. 30. Balkáni ...; vadgalamb. 32. Építőjáték-márka. 34. Reped a 
tavi jég. 36. ... Blas; Lesage címadó regényhőse. 37. Információegység. 
40. A faj szinonim magyar neve. 42. Azonos római számok.

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: magyar nőszirom
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ÉT-IRÁNYTŰ  ÉT-IRÁNYTŰ Bánsághy Nóra rovata

Honfoglaló vezérek 1700 körül készített 
portrésorozatából nyílt (H)ősök csar-
noka címmel kiállítás a Magyar Nemzeti 
Múzeumban. A nyolc egészalakos portré-
ból álló, különleges sorozat a Magyar 
Nemzeti Bank Értéktár programjának jó-
voltából került letétbe a múzeumhoz.

A portrésorozat egy ősgaléria töredéke, 
amely feltehetően a Berényi család megren-

delésére készült az 1700 körüli években. A nyolc festmény kö-
zül hét a magyar őstörténet hun és magyar mondai alakjait – 
Árpád, Gyula, Kadocsa, Kund, Lehel és Örs vezéreket, vala-
mint Attila királyt –, a nyolcadik Mátyás királyt ábrázolja.

Az ősgalériák a XVII. századi magyarországi főúri rezi-
denciák jellegzetes elemei voltak. Az életnagyságú képmá-
sokból álló portrésorozatok az adott család élő tagjait és fel-
menőit ábrázolták, de rendszerint a középkori magyar kirá-
lyok és honfoglaló vezérek alakjait is magukba foglalták.

A festmények a Nádasdy Ferenc által 1663-ban Nürn-
bergben kiadott Mausoleum Regni Hungariae című kö-
tet rézmetszetű illusztrációit követik, hasonlóan a részben 
ugyancsak fennmaradt, és a Nemzeti Múzeumban őr-
zött Batthyány-ősgaléria vezérképeihez. A festmények 
alján olvasható latin feliratok az ábrázolt személyt és an-
nak dicső tetteit nevezik meg. A feliratok egyben úgyne-
vezett kronosztichonok, vagyis a pirossal kiemelt betűk 
számértékkel bírnak, amelyeket összeadva mindegyik 
felirat az 1700. évet adja ki. Egyelőre talány, pontosan mi 
történt a Berényi család életében 1700-ban, ami annyira 
fontos volt, hogy a dátumot a képeken is megörökítették.

A képciklus feltehetően báró Berényi György (1657-
1722) megrendelésére készült. A báró pályája gyorsan 
ívelt felfelé az 1700 körüli években, szoros kapcsolatba 
került Esterházy Pál nádorral, a Királyi Ítélőtábla bírája 
lett, 1720-ban pedig grófi rangot szerzett.

A képeket egy londoni székhelyű kereskedőcégen keresz-
tül vásárolta meg a Magyar Nemzeti Bank. A jelenlegi is-
meretek szerint a portrésorozat a XIX. században hozo-
mányként került a Liechtenstein hercegi család egy sarjához, 
aki a Berényi család egyik leszármazottját vette feleségül.

A kiállítás május 12-ig tekinthető meg a Nemzeti 
Múzeumban.

Tér/Erő - II. Építészeti 
Nemzeti Szalon címmel 
nyílt meg a budapesti Mű-

csarnokban az a kiállítás, amelyen a magyarországi építészet 
elmúlt öt évét mutatják be közel kétezer négyzetméteren, 
csaknem 800 építész munkáival, fotókkal, rajzokkal, ismer-
tető szövegekkel, számos plakettel és több videóbejátszással.

Az augusztus 25-ig látható tárlaton önálló tematikus 
egységekben mutatják be többek között az elmúlt öt év 
építészetének keresztmetszetét, a Miskolci Építészeti 
Műhely tervezőinek munkásságát, a 60 éve elhunyt 

Medgyaszay István életművét, a jövő építészeti megol-
dásait, a közösség és építészet kapcsolatát, valamint a je-
lentősebb hazai és nemzetközi pályázatok eredményeit.

A 175 éve született Munkácsy Mihály 
mintegy hatvan művét bemutató kiállí-
tás nyílik a pécsi Zsolnay Kulturális 
Negyed m21 Galériájában május 17-én.

A november 10-ig megtekinthető 
Munkácsy a Zsolnay Negyedben ki-
állításon Munkácsy festményei, több 

rajza, tanulmánya, vázlatai és az életét dokumentáló fo-
tóanyag is szerepel, összesen 58 mű és mintegy 20 fotó. 
A kiállított gyűjtemény Pákh Imre magyar-amerikai 
műgyűjtő kollekciójának része, amely Munkácsy élet-
művének valamennyi szakaszából őriz festményeket.

A festmények között szerepel többek között az Ásító inas 
(1896), amely a legismertebb magyar festmények egyike, a 
művész pályaívét követve megjelennek a bibliai témájú mű-
vek, a szalonzsánerek és a késői melankolikus tájképek is. 
A tárlat külön színfoltja a Munkácsyt megjelenítő,  ismert 
művészek – köztük Rippl-Rónai József, Hans Temple, 
Halmi Artúr, Pásztor János – által készített művek csoportja.

A kiállítás további különlegessége, hogy három kép 
most először lesz látható: Munkácsy Mihály Műterem-
ben V. című képe, amely a festő „Műterem”-sorozatába 
illeszkedik, a Tanulmány az Éjszakai csavargók című 
kép és Halmi Artúr Munkácsy Mihály Párizsi műtermé-
ben című alkotása is. Ugyancsak az m21-ben debütál 
hat, korábban soha ki nem állított rajz, köztük egy rend-
kívül korai kompozíciós vázlat, egy késői önarckép, 
Liszt Ferenc arcképe és vázlatsorozat a Golgotához.

Mi történik, ha a street art, graffiti, 
popkultúra találkozik a miskakan-
csóval, a ballada tragikumával, a 
geometrikus szőttes szigorú, zárt 
kompozíciós rendjével és minimalista 

színhasználatával? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a 
Deák17 Galéria kiállítása, a Világló hagyomány.

Ötödik alkalommal rendezik meg a Vizuális kultúra 
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny legjobb pálya-
műveit bemutató tárlatot a Deák17-ben. A 2019-es verseny 
témája a Kárpát-medence tájegységeinek, népcsoportjai-
nak hagyománya, tárgyalkotó- és szellemi kultúrája volt.

A kiállító diákok számára izgalmas és méltó feladat volt, 
hogy műveikben feldolgozzanak, ábrázoljanak, megfor-
máljanak valamit a magyar népművészet képi, tárgyi, 
szellemi emlékeiből, és ezzel megőrizzék és jövőnkbe 
építsék értékeit. A kiállításon képző- és fotóművészeti 
munkák, képregények, valamint prospektus- és társasjá-
ték tervek mellett iparművészeti alkotások is láthatók.

A május 11-ig látható kiállításon ötvenhét diák mun-
kája tekinthető meg.

Ősgaléria

Modern hagyomány

5 év építészet

Munkácsy 175
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A hátlapon
Gigászi sziklanyelv: 
Trolltunga
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A Technológia Könyvtár alapí-
tása
A XIX. században a magyar ipar 
lemaradásának a csökkentését segítet-
te elő a József Ipartanoda megnyitá-
sa, majd egyetemi rangú intézmény-
nyé válása. Fennmaradt azonban egy 
olyan hiány, amelynek pótlása égetően 
szükségesnek mutatkozott: az iparos 
osztály szakismeretének fejlesztése. 

Erős oxidálószerek – 
növényi sejtekben
A növények nem tudnak „elszaladni”, 
ha valamilyen stresszhatás – mint pél-
dául a természetben található külön-
leges mérgező anyagok sokasága 
– éri őket. Cserébe a sejteken belüli 
struktúrák nagyon gyorsan és bonyo-
lult módon válaszolnak ezekre a hatá-
sokra, ezzel próbál a növény védekezni.

A szülői magatartás 
szabályozása
A szülői gondviselés az emlősök 
körében központi fontosságú az utó-
dok túlélése és ezzel a faj fennmara-
dása szempontjából is. 

Az emlősök körében elsősorban az 
anyák végzik az utódok gondozását, 
a fajoknak csak 3-5%-ánál fordul elő 
az apai szerepvállalás. Egyes újvilági 
majmoknál például főleg az apák 
foglalkoznak a kicsikkel, az anyák 
csak a szoptatást végzik.

Talán nincs még egy ország Európá-
ban, ahol olyan sokszínű a természet, 
mint Norvégiában. Ezernél is több 
fjord, számtalan vízesés, szédítő szikla-
falak, hóval borított hegyek, gleccse-
rek tarkítják az országot és késztetik 
túrázásra az ide látogatókat. Az ország 
szimbólumának számító látnivalók 
egyike a dél-norvégiai Hardanger-
vidéken található Trolltunga, népszerű 
nevén a Trollnyelv.

A sziklanyelv jól jelzett turistaúton 
közelíthető meg, s bár nem igényel ma-
gashegyi jártasságot, szabadon csak jú-
nius 15-e és augusztus 15-e között lehet 
felkeresni, ugyanis ebben az időszak-
ban éjszaka sincs teljesen sötét és több-
nyire hó sem nehezíti a terepet. Ettől 
eltérő időpontokban csak vezetővel lá-
togatható meg vagy még vele sem.

Skjeggedalból 14 kilométeres gya-
logtúra vár ránk a híres szikláig, a 
táv oda-vissza 28 kilométer, ami reg-
geli indulással egy teljes napot igény-
be vesz. Az út többnyire sziklás tere-
pen, az egykori gleccserek által simá-
ra csiszolt gránitfelszíneken vezet, 
néhol kövekből épített lépcsőket kell 
megmásznunk vagy vizenyős réteket 
átszelnünk. A sziklamélyedésekben 
kis tavak vize kéklik, melyeket a 
még júliusban is meglévő hófoltokból 
kiolvadó patakok táplálnak.

A Trollnyelvet elérve, sokaknak tér-
iszonyukat kell leküzdeniük, ha szeret-
nék elkészíttetni magukról a híres fo-
tót. A körülbelül 15 méter hosszan és 
6 méteres szélességben kiugró szikla-
nyelv alatt nem kevesebb mint 700 mé-
teres mélység tátong. Felvételünkön jól 
látható, hogy ezért az emlékért, na 
meg azért is, hogy a fotón az egyedül-
lét illúzióját kelthessük, bizony sorba 
kell állni. A háttérben – Norvégiában 
szokatlan módon – nem fjordot, ha-
nem egy duzzasztott tavat látunk.

Kép: Gábor Éva
Szöveg: Lieber Tamás



Trollnyelv

Adószámunk:  19002457-2-42
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