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Kedves Olvasónk!
selkedésével kapcsolatos kutatásokat mutatunk be. 
Igyekszünk minél többféle témakörből válogatni, hűen 
ahhoz, hogy az etológia határtudomány – ötvözi egye-
bek között az ökológia, evolúciós kutatások, idegélet-
tan eredményeit, vizsgálódik laborban és terepen egy-
aránt. Rovatvezetőnk Kubinyi Enikő, aki közel két 
évtizede foglalkozik kutyák, farkasok és olykor robo-
tok viselkedésének kutatásával, jelenleg az MTA–
ELTE Összehasonlító Etológiai Kutatócsoport mun-
katársa.

Reméljük, állandó rovataink mellett idén is sok szel-
lemi izgalmat kínáló meglepetést tartogatunk majd 
Olvasóinknak – elsősorban neves szerzőink jóvoltából, 
akik továbbra is a hazai és nemzetközi tudományos élet 
neves kutatói, egyben jó tollú ismeretterjesztői, tudo-
mánykommunikátorai közül kerülnek majd ki.

Tartalmas 2013-at kíván minden Olvasónknak a 
szerkesztőség nevében:

GÓZON ÁKOS
főszerkesztő

Az új év új rovatokkal, új sorozatokkal köszönt be az Élet 
és Tudományban.

Most induló nagy vállalkozásunk az egészséges életmódot 
ismeretterjesztő szempontból bemutató, azt  tágan értelme-
ző, a helyes életvezetést tudományos szempontból megkö-
zelítő, az Eduvital.Nettel közös sorozatunk. Az új rovat cí-
me egyben programot is sugall: az élet teljességének („egé-
szének”) megéléséhez szükségünk van testünk harmóniájá-
ra. Hétről hétre jelentkező írásaink nem elsősorban életvi-
teli tanácsadás igényével születnek  – cikkeinkből ritkán 
szűrhetnek majd le közvetlen orvosi segítséget Olvasóink. 
Sokkal inkább egyfajta szemléletmódot, a mindennapjaink 
egészségesebb tervezéséhez szükséges általános műveltséget 
szeretnénk közvetíteni. A sorozat szakszerkesztője Falus 
András akadémikus, a TIT alelnöke.

Szintén most startoló etológiai rovatunkban az állatok vi-



Z S I G M O N D  G Y U L A  R OVATA

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

GONDOLKODÁST SERKENTQ IQ-TORNA

INDÍTÁS

Válasz: 9
A sorozat a következő 
műveletekből tevődik 
össze: Az első számból 
kivonunk nullát, majd 
hozzáadunk egyet. Ezt 
követően kivonunk kettőt 
és hozzáadunk hármat, 
majd kivonunk négyet és 
hozzáadunk ötöt.

ERŐSÍTÉS

Válasz: L
Az északnyugat-délkeleti 
irány közös tulajdonsága a 
háttérszín;
az északkelet-délnyugati 
irány közös tulajdonsága az 
ábra iránya;
az észak-déli irány közös 
tulajdonsága az ábra színe.

HAJRÁ

Válasz: sárga, piros 
szöveggel
A csomagokon lévő 
betűket helyes irányba 
összeolvasva a BOLDOG 
KARÁCSONYT 
KÍVÁNUNK szöveget 
lehet kiolvasni, mely 12 
kétbetűs egységre van 
bontva. A kilencedik 
ebben a sorban a KI.
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Az 51-52. héten bemutatott 
fejtörQk megoldása:
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I S P Á N

A lenti urak közül egy a fentiek közé tartozik. Melyikük?

Melyik szó kerül a kérdQjel helyére?

Két gyertya égett egyszerre. Mi volt a sorrend? 

PÓLYA CUMI PELENKA BÖLCSP CSÖRGP

Á N J R A U

?
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 Csíkos szöcskeegér – 
Erdélyben

A csíkos szöcskeegérrel kapcsola-
tos legújabb kutatási eredmények-
ről az Élet és Tudomány korábbi 
számaiban is beszámoltunk. A 
kis rágcsáló több szempontból 
is érdekes, de talán a legtöbb fi-
gyelem mégis amiatt irányult rá a 
legutóbbi években, mert 1936 és 

2006 között egyetlen élő példánya sem 
került elő Magyarországon, 70 évre 
eltűnt az emberek szeme elől. Sokan 
megtanulták azonban a nevét, ami-
kor hat évvel ezelőtt ismét felbukkant 
a Borsodi-Mezőségen, és azóta az or-
szág egyik legritkább gerinces fajaként 
tartják számon; hazánk kiemelkedő 
állattani értékének tekinthetjük – idén 
természetvédelmi értéke 1 millió fo-
rintra emelkedett.

Sokáig úgy tűnt, hogy a szöcskeegér 
Magyarországon előforduló alfajának, 
a Sicista subtilis trizonanak az utolsó 
és egyetlen fennmaradt populációja 
lehet a Borsodi-Mezőségben élő cso-
port. Ám 2012 augusztusában fontos 
felfedezés történt Erdélyben: a Milvus 
Csoport Madártani és Természetvédel-

mi Egyesület, a Bükki Emlőstani Kuta-
tócsoport és az ELTE Állatrendszertani 
és Ökológiai Tanszék munkatársainak 
közös munkája, valamint az OTKA 
támogatásának köszönhetően 115 
év elteltével élő csíkos szöcskeegér 
került elő Kolozsvár közelében, a 
Szamosmenti-dombság területén. Az 
erdélyi szöcskeegér utolsó és egyben 
az eddigi egyetlen példányát 1897-ben 
Orosz Endre fogta valahol Apahida 
környékén. A sűrűn lakott Európában 
talán példa nélküli, hogy egy gerin-
ces állat több mint egy évszázadig, de 
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akár csak több évtizedig is észrevét-
len tudjon maradni az emberek kö-
zelében. Egy nap leforgása alatt két 
helyen három példánya is előkerült a 
szöcskeegérnek, igaz, ehhez 350 ta-
lajcsapdát kellett leásni. A lelőhelyek 
növénytársulása szerkezetében nagy 
hasonlóságot mutatott a magyaror-
szági élőhelyek vegetációjához, de az 
állatok külseje alapján mégsem lehe-
tett eldönteni, hogy a Magyarorszá-
gon előforduló trizona alfaj új egyedei 
kerültek elő, vagy rendszertanilag új 
alfajra sikerült bukkanni.

A kérdést DNS-vizsgálattal dön-
töttük el, az Ukrajnában előfor-
duló szöcskeegerek (Sicista subtilis 
nordmanni és Sicista strandi), a ma-
gyarországi trizona alfaj és az egyéb-
ként Erdélyben is megtalálható 
északi szöcskeegér (Sicista betulina) 
citokróm-b szekvenciáit hasonlítot-
tuk össze. A mostanra megszületett 
vizsgálati eredmények egyértelműen 
bizonyították, hogy a nyáron előke-
rült egyedek a trizona alfajba sorolha-
tók, ezáltal kettőre emelkedett ennek 
az alfajnak az ismert populációinak a 
száma.

A populáció erdélyi elterjedési te-
rületét pontosan ma még nem tud-
juk behatárolni, de feltételezhetően 

szélesebb körben előfordulhat a most 
megtalált lelőhelyektől akár nagyobb 
távolságra is. Azt azonban már most 
látni, hogy e populáció is veszélyezte-
tett, mert folyamatosan zsugorodik az 
alkalmas élőhelyek kiterjedése az in-
tenzív szántóföldi mezőgazdaság ter-
jedése és a juhok túllegeltetése miatt. 
A szöcskeegér most megtalált élőhe-
lyein kivételesen gazdag az állat- és nö-
vényvilág, található itt egyebek között 
nyugati földikutya és rákosi vipera is! 

Az augusztusi csapdázások külön ér-
dekessége, hogy földikutyát is fogtak 
talajcsapdával, amire eddig még nem 
volt példa.

A vizsgálat a következő években 
is tovább folytatódik. A kutatók az 
OTKA támogatásával Lengyelország-
tól Kazahsztánig bejárják Kelet-Euró-
pa maradványsztyeppéit, szöcskeege-
rek után kutatva. A vizsgálat során a 
csíkos szöcskeegér európai populáci-
óinak rendszertani helyzetét tervezik 
tisztázni genetikai távolságaik alapján, 
filogenetikai módszerekkel. 
(forrás:  www.sicista.hu)

 Kelet és Nyugat 
találkozása

 Milyen tényezők 
határozták meg az 
országimázst a kö-
zépkorban? Egye-
bek között erre 

kaphattak választ az érdeklődők 
az ELTE Eötvös József Collegiu-
ma által rendezett Kelet és Nyugat 
találkozása című négynapos kon-

ferencián. 
Egedi-Kovács Emese, a francia prog-

ramok főszervezője a konferenciát 
meghatározó témakörhöz kötődő kuta-
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Kelet-Európa maradványsztyeppéin

Az erdélyi szöcskeegér

A Szamosmenti-dombság (CSERKÉSZ TAMÁS FELVÉTELEI)
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könyvtől. A De Amore bizánci szem-
pontú vizsgálata mindezek mellett a 
mű datálása szempontjából is jelentős. 

A műben szereplő két, magyarokra 
utaló szöveghely kapcsán – figyelembe 
véve a bizánci kontextust s ezen belül 
is III. Béla, akkor még Béla-Alexios 
szerepét, akinek alakja a kutató sze-
rint további két francia regényben is 
felbukkan (Chrétien de Troyes Cligès, 
Partonopeus de Blois) – Egedi-Kovács 
Emese olyan vonatkozásokra hívta fel 

a figyelmet, amelyek új megvilágítás-
ba helyezik az idézett szöveghelyeket, s 
egyszersmind a mű keletkezésének fel-
tételezhető időpontját közelebb viszik 
a szerző által megjelölt 1174-es dátum-
hoz. 

Erre a témára rímelt Juhász Erika, a 
bizánci programrész főszervezőjének 
előadása, amely a VII. században ke-
letkezett Húsvéti Krónika első kiadá-
sát mutatta be. Az Eötvös Collegium 
által szervezett konferencia harmadik 
és negyedik napján ugyanis a Bizánci 
Birodalommal (Kelet) kapcsolatos leg-
újabb kutatási témák kerültek terítékre. 
A Collegium bizantinológusai a bécsi 
Corpus Fontium Historiae Byzantinae 
Series Vindobonensis felkérésére dol-
goznak a Húsvéti Krónika kritikai 
kiadásán. A műben az ismeretlen 
szerző különböző időrendi táblázatok-
hoz (többek között a római consulok 
listájához) rendeli hozzá a történelmi 
eseményeket. A pontos időmeghatáro-
zásra való törekvés, a műben található 
egyedi adatközlések és a húsvét-idő-
pont kiszámítására irányuló erőfeszíté-
sek miatt (amiért az ismeretlen szerzőjű 
munka a Húsvéti Krónika elnevezést 
kapta) a mű felbecsülhetetlen értékű 
forrás a történetírás számára. 

A krónikával kapcsolatban számos 
kérdés vár még tisztázásra. Nem köny-
nyű feladat például megállapítani, hogy 
milyen consul-listák alapján készült az 
írás, hisz ezekből többféle is létezett a 

tásait ismertette. A kutató szerint a gö-
rög/bizánci regények minden bizony-
nyal már a XII. században is ismertek 
voltak a francia szerzők számára, s nem 
túlzás talán azt állítani, hogy hatással 
voltak a francia udvari regény születé-
sére is. Kutatásaiban a bizánci regények 
XII. századi francia recepcióját vizsgál-
ja, és a lexikai, formai, strukturális és 
jelentésbeli eltérések feltárásával a jelleg-
zetes görög/bizánci regénymotívumok 
továbbélését mutatja ki egyes francia 
művekben. A bizánci hatás ráadá-
sul nem csupán a regény műfajában 
érhető tetten. Makrembolitész XII. 
századi bizánci regényszerző művé-
nek hatását Andreas Capellanus De 
amore című értekezésében is felfe-
dezhetjük (a mű magyar fordítása 
Rajnavölgyi Géza tolmácsolásában 
néhány héten belül megjelenik). 
Egedi-Kovács Emese konferencia-
előadásában a két szöveg közötti át-
hallásokat kimutatva erre a tényre 
világított rá. A bizánci regényszer-
ző művét korábban csupán egyetlen 
francia művel, a Rózsaregénnyel kap-
csolatban vizsgálták. Az előadás fran-
cia szempontból vizsgálta a kérdést, és 
bizonyította, hogy a bizánci mű hatott 
a nyugati szerzőkre és nem megfordít-
va. Annál is inkább, mert az 1150 körül 
keletkezett Floire et Blanchefleur című 
regényben is világosan kimutathatóak 
a keleties motívumok mellett a görög 
és bizánci regényelemek, közöttük 
Makrembolitész regényének részei.

A bizánci háttér ismerete Capellanus 
szövegének számos furcsa mozzanatá-
ra is magyarázatot ad. A párhuzamok 
közül a legérdekesebbnek a „szerelem 
könyve” és a „könyv a könyvben” 
motívum tűnt, amely mindkét szerző-
nél igen hasonló és hangsúlyos módon 
szerepel. Az egyértelmű párhuzamok 
azt sejtetik, hogy Capellanus célja nem 
feltétlenül egy teljesen új, és minden 
szempontból egységes elméleti mű 
megírása volt. Sokkal inkább arra tö-
rekedett, hogy minél gazdagabb képet 
nyújtson, egyszerre több hagyományt, 
szerelmi elmélkedést gyűjtsön egybe. 
Capellanus művében az udvari szere-
lem koncepciója békésen megfér egyéb 
hagyományokkal: a platóni szerelem 
ideája az ovidiusi tanokkal, az udvari 
szerelem felfogása az egyház szigorúbb, 
nem ritkán nőgyűlöletről tanúskodó 
szemléletével. Mindez egyszersmind 
megmagyarázhatja a De amore har-
madik könyvének rejtélyét is, ti. annak 
szellemisége teljesen eltér az első két 

kora középkorban. A krónika szövegé-
ben is felfedeztek olyan hibákat a kuta-
tók, amelyeket a szerző, vagy másoló 
hiányos nyelvtudása okozott, amikor a 
latin eredetit görögre fordította. Ami 
a szöveg tartalmi vonatkozásait illeti, 
a szerző valószínűleg bejáratos volt a 
bizánci udvarba, de legalábbis hozzá-
férhetett a császári dokumentációhoz, 
mivel szó szerint idéz korabeli iratokat. 
Részben ez adja a Húsvéti Krónika 
történeti értékét, hiszen mára ezek az 

iratok is elvesztek. 
Az ismeretlen szerző valószínűleg 

a 610-ben trónra lépő Hérakleiosz 
császár kortársa volt, akinek leg-
főbb gondja a szászánidák és az ava-
rok támadásainak visszaverése lett. 
626-ban sikeresen védte Konstanti-
nápoly falait az avarokkal szemben, 
627 decemberében pedig Ninive 
mellett megsemmisítő csapást mért 
a perzsákra. A krónika szerzője – a 
mű címe alapján – 630-ig jutott a 
tárgyalásban, de mivel a mű egyet-
len (X. századi) kéziratának utolsó 

lapjai megrongálódtak, jelen állapotá-
ban csak 628-ig tárgyalja az eseménye-
ket. Az eredeti mű nem maradt fenn, a 
X. századi vatikáni kéziratról azonban 
a XVI. század folyamán több máso-
latot is készítettek. Közülük kettő az 
Escorialba került, ahol sokáig úgy hit-
ték, egy tűzvészben elpusztultak, ám 
valójában ellopták őket. Jelenleg Stock-
holmban és Upsalában olvashatók. A 
korabeli másoló (Andreas Darmarios), 
hogy több pénzt zsebelhessen be, a má-
solatoknak más-más címet adott, ezért 
az Escorialban a mű két példányát két 
különböző alkotásnak hitték. A Hús-
véti Krónikát (egy XVI. századi má-
solat alapján) Matthäus Rader adta ki 
először 1615-ben. Rader levelezéséből 
kiderül, milyen nehézségek hátráltat-
ták a megjelenést, de néhány esetben 
arról is ír, miért nem javították ki a 
másoló, Andreas Darmarios hibáit. A 
főszöveghez Rader magyarázatokat is 
tervezett, végül azonban csak 21 szö-
veghelyhez tudott kommentárt fűzni, 
mivel a jezsuita rend más feladatokkal 
is megbízta a kiadót, így nem tudott 
kellő figyelmet szentelni a munkának. 
A krónikában olvasható adatokhoz az 
internetről elérhető (Magyarországon 
sajnos csak korlátozottan hozzáférhető) 
Thesaurus Linguae Graecae (TLG) adat-
bázis segítségével keresnek más görög 
szövegekben párhuzamokat a kiadók. 

Kővágó AngélA
HorvátH lászló
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APOSTOLI KIRÁLYUNK
Amikor Géza 972-ben fejedelem lett, a külpolitikai körülmények nem voltak kedvezWek. Nyugaton a 
hatalmát egyre jobban megerWsítW és kiterjesztW I. Ottót a pápa Rómában császárrá koronázta, ezzel 
megalakítva a Német-római Császárságot. Ottó fia, II. Ottó a bizánci Theophanu hercegnWt vette 

feleségül, így az, aki a Kárpát-medencét birtokolta, harapófogóba került. 

G éza átlátva a helyzetet a né-
metekkel békére törekedett, 
973-ban követeket küldött a 

császárhoz Quedlinburgba és térítő pa-
pokat kért tőle. A keresztény vallás fel-
vétele és egy jelentős életformaváltás –
nomadizálás helyett a letelepült gazdál-
kodásra való áttérés – volt szükséges 
ahhoz, hogy a magyar törzsek ne jussa-
nak a korábban a Kárpát-medencé-
ben élő népek sorsára. 

Vajkból István
Géza közben hozzálátott, hogy 
belpolitikai hatalmát biztosítsa, 
centralizálja. A magyar államala-
pítás/államszervezés folyamata el-
választhatatlan a kereszténység fel-
vételétől. Az új vallás kapcsán el-
mondható, hogy Géza tettét elsősorban 
politikai megfontolás vezette a Nyu-
gathoz való békés viszony jegyében. 
Minderre jó példa, hogy a fejedelem az 
őt „pogány” – szerencsésebb megfo-
galmazással: ősi – szokásaiért korholó 
német püspöknek nyíltan kijelentette: 
elég gazdag ő ahhoz, hogy egyszerre 
több istent szolgáljon. 

Harcairól, belpolitikai ténykedéséről 
kevés információnk van, krónikáink 

csak annyit jegyeznek meg, hogy „ke-
zéhez vér tapadt”. Az Árpádok s így a 
fejedelem a Kárpát-medence középső 
és nyugati területeire terjesztették ki 

hatalmukat. Géza készítette 
elő fia, Vajk – megkeresztelé-
se után István – házasságát 
Gizella bajor hercegnővel, 
ami az új külpolitikai irányt is 
jelezte. Ez a frigy egyszerre 
teremtett jó viszonyt a rövide-
sen császári trónra kerülő bajor 
dinasztiával, valamint biztosított 
belső támaszt a Gizellával érkező né-
met lovagok révén. A házasság létrejöt-
te Géza politikájának elismerése és el-
fogadása volt. 

Apja halála után (997) Istvánnak 
szembe kellett szállnia rokonával, Kop-
pánnyal, aki az ősi „pogány” öröklési 
rend értelmében, mint a család legidő-
sebb férfija (szeniorátus), magának kö-
vetelte a hatalmat és az özvegy fejede-
lemasszony, Sarolt kezét (levirátus). 
Veszprém közelében csapott össze a két 

sereg, és István hadai a német lovagok 
támogatásának köszönhetően győze-
delmeskedtek. A fejedelem Koppány 
testét felnégyeltette és elrettentésül 
Győr, Veszprém, Esztergom váraira, 
valamint nagybátyja – Gyula - szállás-
területén, Gyulafehérváron tűzette ki. 

Koronázás
István II. Szilveszter pápától ka-
pott koronát, amivel 1000. de-
cember 25-én vagy 1001. január 
1-én Esztergomban megkoro-
názták. A történészek többsé-
gének véleménye szerint a ko-
rona adása nem egyedül a pápa 
döntése volt, szerepet játszott 

benne III. Ottó is. Azonban Ist-
ván Rómától kérte a koronát és 

nem a császártól, ami azt bizonyítja, 
hogy minden diplomáciai eszközzel el 
akarta kerülni a német függést. En-
nek egyik jól érzékelhető oka, hogy 
amikor 996-ban István feleségül vette 
Gizellát, egy lándzsát kapott III. Ottó-
tól, ami a német császártól való fügés 
elismertetésére szolgált. 

Koppány lefejezése (Képes Krónika)

István egyik pénze
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A koronázási aktussal Magyarország 
politikai értelemben Európa részévé 
vált. A koronázással Istvánt nem csupán 
a főhatalom, de az egyház kormányza-
ta is megillette. A megszentelt olajjal 
felkent király Isten kegyelméből ural-
kodott. 

A koronázást követően István fokoza-
tosan kiterjesztette uralmát a Kárpát-
medence egészére. Koppány lázadása 
után szembekerült rokonával, az erdélyi 
Gyulával, aki meghódolt a királynak, 
így az erdélyi területek is királyi fenn-
hatóság alá kerültek. A másik ellenfele 
a Maros vidékének ura, Ajtony volt, 
akit szintén legyőzött. 

Apja elkezdett munkáját folytatva ne-
kilátott az államszervezet kiépítésének, 
az ispánságok és püspökségek kialakítá-
sának. Uralkodása alatt tíz püspökséget 
hozott létre: Veszprémet (1001 körül 
vagy előtte), Esztergomot (1001), Győrt 
(1003 körül vagy előtte), Kalocsát 
(1002-1003 táján, amit Esztergom után 
szintén érseki rangra emelt), Egert 
(1004-1009 között), Pécset (1009), Er-
délyt (1009 körül), Bihart (1020-as 
években), Csanádot (1030) és Vácot 
(1030-as években). Fenti egyházme-
gyék közül döntő jelentőségű az eszter-
gomi, melynek püspöki rangról érseki 
rangra emelését 1001 húsvétján Asztrik 
apát kérte a pápától István nevében. 

Az érseki rangra emeléssel tovább erő-
södött az ország függetlensége, mivel 
az egykori dunántúli területeken a 
mainzi érsek és a passaui püspök elvesz-
tette joghatóságát. 

A király uralkodása idején a szerzetes-
ség száma növekedett az országban. 
Még Géza fejedelem alapított monos-
tort Pannónia Szent Hegyén 996-ban. 
Az itáliai Montecasinót tekintette min-
tának, s ugyanazon szabadságjogokkal 
ruházta fel. A bencés monostort 1002-
ben felszentelték és István gazdag ado-
mányokkal és kiváltságokkal látja el. 
Így a pannonhalmi apát nem volt alá-
rendelve a megyéspüspöknek, hanem 
az esztergomi érsek joghatósága alá tar-
tozott. A korai magyar írásbeliség és 
szellemi tevékenység központja lett 
Pannonhalma. Koppány legyőzése 
után az apátság megkapta annak birto-
kaiból származó tizedet. István uralko-
dása alatt több bencés monostor és 
templom létesült az országban. Ba-
konybélben Szent Móric tiszteletére 
1030 körül, Pécsváradon Szűz Mária és 
Szent Benedek tiszteletére 1015-ben, 

Zalaváron Szent Adorján tiszteletére 
1019-ben, Somlóvásárhelyen Szent 
Lambert tiszteletére 1030 körül alapí-
tottak templomot.  

 Az egyetlen görög nyelvű alapítás, 
mely oklevél formájában fennma-
radt, a Veszprémvölgyi Istenanya 
bazilita monostoré. Görög apácák 
számára épült és nem zárható ki, 

hogy a trónörökös, Imre herceg bi-
zánci jegyese ott nevelkedett.

István egyik legjelentősebb alapítása a 
fehérvári. Az 1018-ban alapított Boldog-
ságos Szűz Mária tiszteletére szentelt 
templom több mint ötszáz évig volt a 
magyar királyok koronázó és temetke-
zési helye. A térítés fontos alapja volt az 
egyházi épület. István II. törvénye előír-
ta, hogy minden tíz falu építsen egy 
templomot. A templomok a lakosság 
helyhez kötését is szolgálták. Ezek az 
egyházak jelentős részben fából és patics-
ból épültek. Kevés olyan templom van, 
amely a X-XI. század fordulóján jó mi-
nőségű, tartós anyagból épült. Ezek első-
sorban ispáni váraknál, püspöki székhe-
lyeken, birtokközpontokban álltak. 

A kőépítkezések révén hazánk az épí-
tészet terén is átvett nyugati mintákat, 
azonban korábbi kapcsolatai révén több 
kora középkori épületünk például bi-
zánci jegyekkel bír. 

Az egyház anyagi biztonságáról nagy 
birtokadományokkal és a tized (dézs-
ma) bevezetésével gondoskodott, mely 
a termés 1/10 részének beszolgáltatását 
jelentette. 

Szent István szobra a várban

Szent István és Gizella óbudai templomalapítása (Képes Krónika)
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ja), másik oldalon Regis Civitas (ki-
rályi város).   

István apja békepolitikáját követve a 
környező uralkodókkal a jó szomszéd-
ság elvét tartotta szem előtt. Mindössze 
néhány alkalommal került sor fegyveres 
összecsapásokra. 1015-1018 között német 
szövetségben Bátor Boleszló lengyel 
uralkodó ellen harcolt, aki elfoglalta a 
Morava völgyét, melyet István nem sok-
kal azután visszafoglalt. Ugyanekkor 
Bizánc szövetségese volt a bolgárokkal 
szemben, s fiának, Imrének is a bizánci 
udvarból került ki a jegyese. Biztosította 
a szentföldre vezető zarándokutakat, 
melyek Magyarországon keresztül ve-
zettek. Ekkor történt, hogy a Velencéből 
a Szentföldre tartó Gellértet maradásra 
bírta és fia nevelését bízta rá.

Az egyházmegyék szervezésével pár-
huzamosan folyt a vármegyék szerve-
zése is. Egy-egy egyházmegye több 
vármegye területét is érintette. Az egy-
házmegyék élén a püspökök álltak. Az 
egyházmegyékhez tartozó vármegyék 
élén az egyházi feladatokat a – későbbi 
elnevezéssel – főesperesek látták el. A 
vármegyék határainak történeti kiala-
kulásával kapcsolatban több hipotézis is 
felmerült. Ezek egyike, hogy egy-egy 
nemzetségfő szállásbirtokát foglalja 
magában, míg egy másik vélemény 
szerint a korai törzsi szállásterület hatá-
raihoz igazodtak. A vármegyék élén a 
várkatonaság parancsnoka és a várhoz 
tartozó királyi népek elöljárója, az ispán 
állt, akit a király nevezett ki.  

A pogány/ősi hagyományokhoz ra-
gaszkodó néppel nehéz volt elfogadtat-
ni a kereszténységet. Ezért István – né-
met mintára – a törvények erejét is fel-
használta az új hit előírásainak betartá-
sára. Megkövetelte a böjti időszak 
megtartását, a gyónást, a részvételt a 
vasárnapi miséken és csak a tűz őrzői-
nek engedélyezte, hogy otthon marad-
janak. Külön rendelkezett a misén tisz-
teletlenül viselkedők megbüntetéséről: 
„…ha idősebbek, dorgálják meg őket, és 
gyalázattal űzzék ki a templomból, ha pe-
dig fiatalabbak, …mindenki szeme láttára 
kötözzék meg, és ostorozással és hajuk le-
nyírásával fenyítsék meg őket”.

Intelmek
A nyugati keresztény műveltség roha-
mosan tért hódított. A nyugati írásbeli-
ség – latin nyelven – is meghonosodott 
nálunk, így István törvényei és az Intel-
mek már ezen a nyelven lettek írásba 
foglalva. Utóbbiban a jó és helyes kor-
mányzás alapelveit fogalmazta meg a 
király fia, Imre herceg számára. István 
korából két törvénykönyv maradt fenn. 

Az ősi hagyományaihoz ragaszkodó 
országgal nem volt könnyű elfogadtat-
ni Krisztus tiszteletét. A mélyen hívő 
király példaadással járt élen, de az ellen-
szegülőkkel szemben szigorral lépett 
fel, sőt ha kellett, a fegyverektől sem ri-
adt vissza. 

A templomok közelében jöttek létre 
a vásárterek, ahol a hét hetedik nap-
ján (vasárnap) tartották a vásárokat. 
Királyi felségjog volt a pénzverés, 
ami a kereskedelem céljait is szolgálta. 
István egyik veretén jól kivehető a ki-
rályi lándzsa, valamint a korona. Fel-
irata Lancea Regis (a király lándzsá-

Hadtörténeti szempontból Istvánnak 
az 1030-as esztendő volt a legnagyobb 
próbatétel. Miután sógora, Henrik 
meghalt, a száli családból való II. Kon-
rád hatalmi ambíciója miatt megtá-
madta Magyarországot. A német sere-
gek mélyen benyomultak az országba, 
de István a felperzselt föld taktikáját 
használva visszafordulásra kényszerí-
tette a császárt. A visszavonuló némete-
ket megtámadva a királyság határát 
nyugaton a Lajta- és a Fischa-folyók vi-
dékéig tolta ki. 

 Miután 1031-ben az egyetlen felnőtt 
kort megélt fiát, Imre herceget egy va-
dászat során elveszítette, a trónutódlás 
fontos kérdés lett az agg király életében.

Döntése unokaöccsére, Orseolo Péter-
re esett, aki 1026 óta a magyar udvarban 
tartózkodott. István olyan valakire akar-
ta hagyni művét, aki művelt, keresztény 
hitű és megtartja az Intelmekben meg-
fogalmazott alapvetéseket. 

Döntése nem maradt eseménytelen, 
mivel legközelebbi rokona, Vazul egyes 
források szerint merényletet tervezett 
ellene. A merénylő nem tudta tettét 
végrehajtani. Vazult megvakíttatták és 
fülébe forró ólmot öntöttek. Ezzel az 
idoneitás elve szerint alkalmatlanná tet-
ték az uralkodásra. Fiai, Levente, And-
rás és Béla elmenekültek az országból. 

Halálos ágyán – a legenda szerint - 
szemeit az égre emelve Szűz Mária ol-
talmába ajánlotta az országot. Első ki-
rályunk 1038. augusztus 15-én halt 
meg. Nagyboldogasszony, Szűz Mária 
mennybemenetelének napján, éppen 
annak a szentnek az ünnepén, akinek 
felajánlotta hazánkat.

PLÁNER LAJOS    

Gizella, a Bazilika üvegablakán

Imre temetése (alul), jobbra lenn  

István és Gizella
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A z emberiség történelmével 
párhuzamos esemény az ős-
honos növény- és állatvilág 

folyamatos változása. Amikor egy-
egy népcsoport lakóhelyet változta-
tott, magával vitte eredeti környeze-
tének haszonnövényeit, háziállatait, 
és azokat új lakóhelyén is elterjesz-
tette. Napjainkban az országok, sőt 
a földrészek közötti kereskedelem, 
illetve a turizmus hihetetlen mérték-
ben felgyorsította ezt a folyamatot. 
Rengeteg hazai példát tudunk felso-
rolni ennek igazolására. Honfoglaló 
őseink nem ismerték a burgonyát, a 
kukoricát, a dohányt, a paradicso-
mot, de még a napjainkban hungari-
kumnak számító pirospaprikát sem! 
Nem létezett akácos út, de sudár je-
genyesor sem! Mindezekkel az év-

századok során gazdagodott a hazai 
növényvilág. 

Ám sajnos nemcsak számunkra 
kedves jövevények érkeztek az idők 
folyamán. Jövevényfaj a parlagfű, a 
selyemkóró, a kanadai aranyvessző, 
az erdészek életét megkeserítő ame-
rikai kőris, a bálványfa, a gyalog-
akác, a zöld juhar és még egy sor 
idegen eredetű növény.  Ráadásul 
ezek jó része tudatos betelepítés 
eredménye, csak nem váltották be a 
hozzájuk fűzött reményeket, vagy 
éppen uralkodóvá váltak olyan tulaj-
donságaik, amelyekkel eredetileg 
nem számoltak. A trópusokon, ahol 
a fajgazdagság, a biodiverzitás nagy-
ságrendekkel nagyobb, mint a mér-
sékelt égövben, a jövevényfajok ter-
jedése is súlyosabb gondokkal jár, 

mivel valósággal elözönlik a már 
meghódított területet. A szakembe-
rek nem véletlenül nevezik e „meg-
szálló” fajokat özönnövénynek: ezek 
olyan nem őshonos fajok, amelyek 
elterjedési területe és populációmé-
rete a számukra megfelelő élőhelye-
ken, adott területen, adott tér és 
időskálán monoton módon növek-
szik.

Vshazája Madagaszkár
A Cryptostegia grandiflora (angol ne-
ve rubber vine, elfogadott magyar ne-
ve még nincs, ezért a továbbiakban a 
tudományos, azaz latin nevet hasz-
nálom) Madagaszkár szigetének dél-
nyugati vidékéről származik. A bo-
tanikusok a tárnicsfélék rendjébe 
(Gentianales) és a meténgfélék csa-

A  S Z É P S É G E S  KÖ Z E L L E N S É G

AZ ÖRDÖG KARMA
Napjainkban több százra tehetW azoknak a növényfajoknak a száma, amelyek tudatos betelepítés 
vagy spontán invázió útján foglalnak el olyan területeket, ahol eddig soha nem fordultak elW. Ezeknek 
az inváziós növényeknek jókora része komoly – olykor leküzdhetetlen – környezeti, egészségügyi és 
gazdasági problémát jelent világszerte. Az alábbiakban egy trópusi példán mutatjuk be, milyen gon-

dokat okozott egy szépséges növény nem kellWen átgondolt tudatos betelepítése.

A kezdet: az invazív faj beborítja a pálma lombját

A vég: a pálma halála. 

A kúszónövénnyé átalakult  ördög karma teljesen beborította a pálmát.



10   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2013/1

Széleskörű elterjedésének több oka 
is van. Mindenekelőtt: a Cryptostegia 
grandiflora elképesztően változatos 
élőhelyeken képes megtelepedni és 
szaporodni. Úgy tűnik, egyetlen 
nélkülözhetetlen igénye az állandó-
an magas hőmérséklet. Ezért csak a 
trópusokon jelent inváziós veszélyt, 
ott viszont szinte mindenütt. Csapa-
dékigénye évi 400–1700 milliméter 
közötti érték, ami azt jelenti, hogy 
képes a félsivatagban és a trópusi 
esőerdőben is megélni. A talajjal 
szemben jóformán igénytelen, ami a 
növényvilágban igen ritka jelenség. 
A szélsőségesen savanyú (4 pH-jú) 
talajon éppúgy tenyészik, mint a 
meszes, a semleges kémhatású vagy 
a szélsőségesen lúgos (9 pH-jú) szikes 
talajokon. Csak az év egy szakaszá-
ban, az intenzív virágzáskor, illetve 
termésképzéskor igényel több vizet, 
azután akár hónapokig tartó forró 
szárazságot is elvisel.   

Az „ördög karma” hatékony elter-
jedésének másik oka az, hogy szülő-
hazáján kívül nem létezik természe-
tes biológiai ellensége. A növény 
minden része ugyanis olyan tejned-
vet tartalmaz, amely erős méreg.  
Ezért nemcsak hogy rovarkártevője 
nincsen, de még a növényevő állatok 
sem fogyaszthatják leveleit. Jellem-
ző, hogy mindössze 10 grammnyi 
levél elfogyasztása képes megölni 
egy 400 kilogrammos lovat. Hason-
lóan mérgező a szarvasmarha, a juh, 
a kecske és a szamár számára is. Ma-

ládjába (Apocynaceae) sorolták. Na-
gyon szép virágú, 2–3 méter magas-
ra növő bokor, illetve cserje. Örök-
zöld, 8–10 centiméteres levelei fé-
nyesek, 10–12 centiméter nagyságú 
és csillag alakú, ötszirmú, egyedül 
álló virágai halványlila-rózsaszínű-
ek. Termése szintén 8–10 centiméte-
res, kezdetben zöld, majd barna tok-
termés, amely rengeteg, a pitypang-
hoz hasonló formájú és nagyságú rö-
pítő szerkezettel ellátott magot 
tartalmaz. A toktermés külső burka 
felnyílva kétfelé válik, egyik vége 
hegyes, a másik tompa. Ha az ember 
egy ilyen fél tokot az ujjára húz, ak-
kor úgy néz ki, mintha hosszú, he-
gyes karom lenne. Ezért Brazíliában 
e növényt „az ördög karma” néven 
ismerik.

Igénytelen és mérgezW
Szinte egész évben virágzik, ezért a tel-
jes növény igen dekoratív. Ennek kö-
szönheti, hogy nagyon elterjedt a tró-
pusi világban: majdnem mindenhová 
mint dísznövényt telepítették be. Elő-
fordul Kelet-Afrikában, Mauritius szi-
getén, Indiában, Délkelet-Ázsiában, 
Indonéziában és a környező szigetvi-
lágban, az Amerikai Egyesült Államok 
déli részén, Dél-Amerikában, Ausztrá-
liában, Új-Kaledónia, Hawai és Fidzsi 
szigetvilágában. Nem is volt gond vele 
addig, amíg megmaradt ott, ahová és 
amiért telepítették. Sajnos azonban 
mindenhol kivadult, és szinte minden-
ütt súlyos gondok okozójává vált.  

dagaszkár szigetén is mindössze két 
természetes ellensége létezik, egy 
üszöggomba (Maravalia cryptostegiae) 
és egy helyi bagolylepke hernyója 
(Euclasta whalleyi).

Vetélytárs
A növény környezeti tűrőképessége 
igen nagy, és folyamatosan sok ma-
got termel, amely a szél útján köny-
nyen eljut mindenhová, továbbá 
nincs biológiai ellensége, így komoly 
vetélytársa az őshonos növényeknek. 
Ez vele a legfőbb gond az összes 
olyan szigeten, ahová csak behurcol-
ták. Hawaii természetes vegetációja 
számára a Cryptostegia grandiflora az 
egyik legsúlyosabb ökológiai ka-
tasztrófát jelenti, mert fokozatosan 
elfoglalja az őshonos növényfajok 
élőhelyeit.

Ausztráliában más jellegű gondo-
kat okoz ugyanez a faj. A félszáraz 
területeken, amelyek a földrész leg-
nagyobb részére jellemzők, a külter-
jes állattenyésztés a lakosság egyik 
alapvető bevételi forrása. A birka-
nyájak a nagykiterjedésű legelőkön 
élnek, ott táplálkoznak, ivóvízhez 
pedig a mesterségesen létesített ita-
tókban vagy ritkábban a természetes 
mélyedésekben összegyűlt vizű ta-
vakban jutnak. Pontosan ezeken a 
helyeken tenyészik az „ördög kar-
ma” is, amely az itatók partjain átha-
tolhatatlan bozótfalat alkot.  Mivel a 
növények mérgezők, az állatok nem 
tudják magukat a sűrű növényzeten 
„átrágni” és a vízhez jutni, ezért 
szomjan pusztulnak.

A külterjes állattenyésztésnek 
pontosan az az előnye, hogy nem 
igényel sok munkaerőt. Ellenben 
ha az egymástól nagy távolságra 
lévő itatóhelyeket állandóan tisztí-
tani, karbantartani kell, az már jó-
kora költségtöbblettel jár, és rontja 
a gazdálkodás hatékonyságát. 
Márpedig a Crypto stegia grandiflora 
irtása nem könnyű feladat, csak 
kézzel végzett fárasztó munka út-
ján lehetséges, vagyis bozótvágó 
késekkel kell a növényt egyenként 
irtani. Néhány perces használat 
után a növények szárából kicsor-
duló tejnedv ráragad a bozótvágó 
késre, ott megszilárdul és a szer-
szám használhatatlanná válik, rá-
adásul tisztítása hosszú, időigényes 
folyamat.  

A kúszónövény szinte mindenütt elérte a lombkoronaszintet
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A brazíliai áldozat
Az „ördög karma” kártételének leg-
érdekesebb formájával Északkelet-
Brazília félszáraz vidékein találkoz-
hatunk. Itt a Kopernikusz-pálmák 
közé tartozó karnaubapálma vagy 
röviden csak karnauba (Copernicia 
cerifera) került végveszélybe a szépsé-
ges bokor térhódítása miatt. Erről az 
igen tetszetős legyezőpálmáról tudni 
kell, hogy ezen a vidéken őshonos, és 
az itt élő lakosság számára létfontos-
ságú, minden részét felhasználják. 
Levele megszárítva tetőfedő anyag, 
kosarak, alátétek, táskák, falvédők 
készülnek belőle. Törzse építőanyag, 
termése állati takarmány, de emberi 
fogyasztásra, lisztnek is alkalmas. 
Gyökereinek hamuja sópótló.

Cikkünk főszereplője előszeretettel 
foglalja el a helyet a galériaerdők elől, 
ahol ez a pálma monokultúraként te-
nyészik, vagyis egyedüli erdőalkotó 
fafaj, úgy mint Magyarországon a 
zárt bükkerdő.  Az inváziós növény 
közvetlenül a pálmatörzsek mellett 
gyökerezik, és eredeti formájától elté-
rően kúszónövénnyé alakul. Hosszú 
hajtásai indaként felfutnak a pálma 
törzsén, egészen a koronaszintig, 
majd lombjukkal beborítják a pálma-
leveleket. A karnaubapálma heliofita, 
azaz napfénykedvelő növény, legyező 
alakú levelei kifejezetten igénylik az 
erős trópusi napfényt. Ebből adódóan 
ha a levelekre árnyék vetül, nem jut-
nak közvetlen fényhez, menthetetle-
nül elpusztulnak.

Kiirthatatlan
Az „ördög karma” tehát megöli a 
pálmát! Ahol a Cryptostegia grandiflora 
megjelenik, ott előbb-utóbb elpusztul 
a karnaubaerdő. Ez a folyamat a múlt 
század elején kezdődött, amikor az 
első bokrokat telepítették Északkelet-
Brazíliába. Érdekes módon nemcsak 
dísznövényként, hanem azzal a terv-
vel, hogy a növény tejnedvét – hason-
lóan a gumifához – ipari célokra 
használják fel. A próbálkozás nem 
vált be,  az „ördög karma” ráadásul 
gazdátlanná vált, kikerült az ellenőr-
zés alól, és azóta megállíthatatlanul, 
egyre gyorsuló ütemben terjeszkedik. 
Felismerve a veszélyt, ma már Brazí-
liában is külön kutatócsoport foglal-
kozik a témával, együttműködve az 
invázió által sújtott más trópusi orszá-
gok szakembereivel.  

A lehetséges védekezés módsze-
rének kidolgozása nem egyszerű 
feladat. Leghatékonyabbnak a bio-
lógiai védekezés ígérkezik, tehát 
meg kellene találni azokat a helyi 
fajokat, amelyek képesek gátat 
vetni a Cryptostegia grandiflora ter-
jeszkedésének. Madagaszkár szige-
tén – említettük – működik a ter-
mészetes ökológiai rendszer. Sajnos 
az a módszer, hogy telepítsék be a 
természetes biológiai korlátozó fa-
jokat, vagyis a madagaszkári 
üszöggombát és a bagolylepkét, 
nem alkalmazható. Senki nem 
tudhatja előre, hogy a betelepíten-
dő új fajok az „ördög karma” mel-
lett még melyik helyi növényfaj 
kórokozóivá válhatnak. Ez utóbbi 
ugyanis számtalan hasonló esetben 
sok helyütt már bekövetkezett, a 
későbbiekben több kárt okozva, 
mint ami hasznot a betelepítésük-
kel reméltek.

 A többi módszer alkalmazása még 
kétségesebb. Kémia szerekkel ez 
esetben nem lehet hatékonyan véde-
kezni. Egyrészt nem ismeretes olyan 
vegyszer, amely csak a Cryptostegia 
grandiflora-t pusztítja el, a többi nö-
vényt nem. Ha általánosan használt 
gyomirtó szert alkalmaznának, az 
helyrehozhatatlan környezeti káro-
kat okozna. A mechanikai módsze-
rek korlátozottak, és rendkívül költ-
ségesek. Eddig egyetlen hatékony 

módszer létezik, a megfelelő időben 
való égetés. A száraz időszakban és 
több alkalommal is elvégzett ellen-
őrzött égetés elpusztítja az inváziós 
növényt, ugyanakkor maga a 
karnauba nem károsodik, mivel a 
pálmatörzs ellenáll a lángoknak. Saj-
nos, ez a módszer sem alkalmazható 
mindenütt. A karnauba – ellentét-
ben az „ördög karmával” – igen las-
san növekszik, különösen fiatal kor-
ban.  Az égetések során a 10 évnél 
fiatalabb pálmák mind elpusztul-
nak, mert ezek törzse még nem 
nyújt védelmet a tűz ellen.

A szerző célja ezzel az írással 
nemcsak az volt, hogy bemutassa 
egy inváziós növényfaj különös 
kártételét a távoli világban. Sokkal 
inkább az, hogy felhívja az olvasó 
figyelmét arra az ismert, de ko-
rántsem kellőképpen figyelembe 
vett tényre, hogy a természetben 
minden összefügg mindennel. Az 
emberiség beleesett abba a hibába, 
hogy biztos abban: a természetet át 
tudja alakítani a saját pillanatnyi 
igényeinek megfelelően, holott 
csak a működő rendszert képes 
tönkretenni. Átalakítani majd csak 
akkor tudja, ha ismeri már mind-
azokat az összefüggéseket, ame-
lyek a természeti folyamatokat irá-
nyítják. Ettől még nagyon messze 
vagyunk.        

MAJOR ISTVÁN

A szépséges közellenség, a Cryptostegia grandiflora virága  (A SZERZP FELVÉTELEI)
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mámban, én is DNS-analízissel  kezd-
tem, ahonnét néhány kulcsprobléma 
megoldása után, mint amilyen például 
a szekvenáláshoz használt gélek kifej-
lesztése volt, léptem tovább a fehérjék, 
majd a fehérjék módosításának analízi-
se irányába. 

A Lendület program keretén belüli 

kutátasi témám néhány részletével már 
korábban is foglalkoztam. 2004-ben 
kaptam egy Marie Curie Chair díjat, 
aminek segítségével felállíthattam egy 
laboratóriumot, az most Debrecenben 
működik. A bostoni állásom lehetővé 
tette, hogy részben ott, részben pedig 
itthon végezzem a kutatásokat. Most a 
Lendületnek köszönhetően több időt 
tudok majd Magyarországon tölteni. 
– Ezek szerint a mostani Lendület 
programban elindított kutatás sem 
csak Magyarországon fog folyni?
– Mikrofluidikai eszközökkel foglalko-
zunk, amik egyszerűbben fogalmazva 
mikrométer mérettartományú csövecs-
kerendszerek, melyekből egyfajta minia-
türizált laboratóriumot szeretnénk létre-
hozni. Talán úgy lehet elképzelni, mint 
ahogy ma már a régi nagy számítógépe-
ket egy mobiltelefonban is el tudjuk he-
lyezni. Ennek a munkának nagy része a 
tervezés és modellezés, ami informatika, 
ehhez pedig a háttér a veszprémi Pannon 
Egyetemen nagyon jó. Ezért is örültem a 
meghívásnak, mivel így a modellezés és 
az alapkérdések megválaszolása nem lesz 
probléma. A mikrofluidikai projektet is 
szeretném itt megoldani, ehhez hoztam 
haza néhány olyan műszert, ami segít eb-

– A következő öt év kutatási témá-
ja összefügg az Egyesült Államokban 
végzett munkájával? 
– Természetesen, ha belekezd az ember 
egy nagyobb kutatási témába, azt nem 
hagyja csak úgy ott. A témák valami-
lyen szinten mindig egymásba fűződ-
nek. Mint sokan mások az én szak-

I N T E R J Ú  G U T T M A N N  A N D R Á S S A L

25 év külföldön töltött év után tér vissza Guttman András 

Magyarországra, hogy az MTA Lendület program keretén belül 

kidolgozzon egy olyan technikát, ami segíthet a rákos elváltozá-

sok korai felismerésében. A kutató Friedler Ferenc, a veszprémi 

Pannon egyetem rektorának meghívására épít ki egy laboratóri-

umot, ahol 2013-tól nekiláthat egy miniatürizált laboratórium 

(lab-on-a-chip) kifejlesztésének, emellett azonban nagy hang-

súlyt fektet arra is, hogy a maga köré gyejtött hallgatókat a lehe-
tW legnagyobb gonddal támogassa. a
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MINIATÜRIZÁLT 
LABORATÓRIUM
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– Természetesen használható lesz olyan 
esetekben, amikor nincs elegendő 
minta a manapság használatos vizsgá-
latok elvégzésére, tehát nem csak a rá-
kos sejtek kihalászására.  
– Január 1-től indul a program. Hol 
tartanak most? 
– Ennek a mikrofluidikai eszköznek 
a tervezését kezdtük meg Veszprém-
ben. Tervezés, modellezés, szimulálás 
– elég bonyolult rendszer, ráadásul 
mikroméretekben. Az első évet sze-
rintem csak ez fogja kitenni. 
– És belefér majd az 5 évbe? 
– Valószínűleg annyi fér bele – és ezt is 
ígértük –, hogy elkészítjük azt a kb. hi-

telkártya méretű miniatürizált labora-
tóriumot, amelynek a segítségével kis-
számú sejtek vizsgálatából megfelelő 
következtetéseket lehet levonni a rossz-
indulatú elváltozás jelenlétére és jelle-
gére. 
– Folyton úton van, egyik országból re-
pül a másikba. Hol érzi magát otthon?
– Ez nehéz kérdés. Most itt fogok ku-
tatni, itt állítottam föl a laboratóriu-
momat, de természetesen megtartom a 
külföldi kapcsolataimat is, mert ahogy 
már utaltam rá, manapság globális 
szinten lehet csak effektív módon ku-
tatni. De hogy hol vagyok otthon? 
Szerintem ez a mai világban már iga-
zán nem számít. 25 évet töltöttem az 
Egyesült Államokban, úgyhogy itt is és 
ott is otthon érzem magam.

BÁNSÁGHY NÓRA

gyon kis számú sejt szakad le és kering 
a véráramban, így annak kimutatása 
ennek megfelelően nehezebb. 
– Amikor elkészül ez a mikrofluidikai 
eszköz,  milyen sorsot szánnak neki?  
– Az elsődleges diagnosztikai alkalma-
záson felül azt szeretnénk, hogy a páci-
enst csak rá kelljen kötni egy, az álta-
lunk kidolgozott módszert alkalmazó 
készülékre, aminek segítségével a teljes 
vérét átáramoltatva kihalásszák belőle a 
rákos sejteket, majd hazamehetne. Ez 
az álom, az alagút végén a fény, amit 
ezzel a kutatással szeretnénk elérni.
– Szakmailag milyen kihívásokkal 
kell szembenéznie?

– Először is, hogy tényleg kizárólag 
ezeket a sejteket fogjuk ki. Az sem baj, 
hogy ha először nem teljesen specifiku-
san, csak ezek a sejtek is legyenek min-
denképpen benne. És épp ez a kihívás: 
hogy vajon minden típusú rákra tu-
dunk-e olyan jellemző ágenseket kifej-
leszteni vagy találni, ami azokat speci-
fikusan ki is fogja? Manapság a cirku-
láló ráksejteket egy bizonyos típusú an-
titesttel halásszák, ami többfajta rákra 
specifikus, de nem feltétlenül mind-
egyikre. Viszont az általunk kifejlesz-
tésre váró technológia a lehető legtöbb-
re jó lenne, csak előbb meg kell talál-
nunk azt, illetve azokat az ágenseket, 
amikkel halászhatunk. Nem mindegy, 
hogy mit rakunk a horogra!
– Ez a technológia másra is alkalmaz-
ható lesz majd?

ben. A mikrochipeket azonban valószí-
nűleg máshol kell majd elkészíteni, mert a 
Pannon Egyetem nincs erre berendez-
kedve. A mérések utáni eredmények érté-
kelése szintén informatika, pontosabban 
bioinformatika. A kettő közti rész orvos-
tudomány és az elválasztás tudománya, 
amit a Debreceni Egyetemmel együtt-
működve szeretnék megvalósítani. El-
képzeléseim szerint az első egy-két év a 
módszer részleteinek kidolgozásával és 
előzetes mérésekkel fog telni, ezután kez-
dődhet csak az érdemi munka. 
– Mire jók ezek a miniatürizált labo-
ratóriumok?
– A miniatürizálás lehetővé teszi, hogy 
nagyon kis mennyiségű mintából is el 
tudunk végezni olyan méréseket, ami-
ket most csak nagy mennyiségű min-
tából lehet megoldani. Jelenleg több 10 
mililiter vér kell bizonyos tesztekhez, a 
miniatürizált módszerrel azonban kb. 
egy mikroliter vérből vagy még keve-
sebből is meg tudjuk majd csinálni 
ugyanezeket a méréseket. 

Ezzel szemben, ha olyan betegségek-
re vagyunk kíváncsiak, amelyek na-
gyon kezdeti stádiumúak, mondjuk 
egy korai rákos elváltozás, amiből a ke-
ringő vérben nagyon kevés sejt kering 
(egy billió sejtből talán egy), ott kényte-
lenek leszünk mi is nagyobb mennyisé-
gű vérből kiindulni, amit a tervezett 
miniatürizált készülékben remélhető-
leg meg is tudunk majd oldani.

Tehát a téma vagy a vérben keringő 
ráksejtek kihalászása és analizálása, 
vagy biopsziás mintákból a rákos sejtek 
kiválogatása utáni vizsgálata. 

Amennyiben a keringő rákos sejteket 
ki tudjuk halászni, az felveti annak a 
lehetőségét, hogy később, ha van egy 
ilyen módszer, akkor ezeknek a sejtek-
nek a nagy részét, vagy talán az összeset 
is el tudjuk távolítani a véráramból. 
Márpedig akkor a véráramon keresz-
tül manifesztálódó metasztázis lehető-
ségét nagyon le tudjuk csökkenteni, 
hiszen a vérből kiszedjük azokat a rá-
kos sejteket, amik később kialakíthat-
ják a metasztázist. Ráadásul a rosszin-
dulatú elváltozás típusát is meg tud-
nánk határozni elég korai stádiumban. 
– Ez arra is jó tulajdonképpen, hogy a 
lehető legkorábbi stádiumban mutassa 
ki a rákos betegséget?
– Igen, elképzelhető, de azt is figye-
lembe kell venni, hogy egy korai stádi-
umban lévő rákos daganatról csak na-
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A januári hideg téli estéken bizony kell némi 

bátorság ahhoz, hogy kimenjünk a csillagos 

ég alá, de aki rászánja magát, azt kárpótolni 

fogja az ekkor látható fényes csillagok 

sokasága. Ebben a hónapban még rövi-

dek a nappalok és hosszúak az éjszakák, 

a Nap pedig alacsonyan jár az égen. 

Ugyanakkor aki figyelmes, már észreve-

heti a változásokat. A napkelte idQpontja 
a hónap során körülbelül 20 perccel esik 

korábbra, míg a napnyugta idQpontja mint-
egy 40 perccel késQbbre, így összesen 
nagyjából egy órával nQ a nap hossza január-
ban. Napunk delelési magassága pedig majd-

nem 6 fokkal emelkedik, BudapestrQl nézve 19,5 
fokról 25,1 fokra növekszik.

Ha január 15-én este 20 órakor feltekintünk az égre, nyugaton még fent láthatjuk a 
növekvR Hold vékony sarlóját, amely több mint egy óra múlva nyugszik csak le. 

Északnyugati irányban viszonylag magasan láthatjuk a Nagy Nyári HáromszögbRl 
a Denebet. TRle jobbra, alig valamivel 
a látóhatár felett talán még megpillant-
hatjuk a Vegát is, az Altair azonban 
már rég lenyugodott. Budapest föld-
rajzi szélességérRl nézve a Deneb már 
cirkumpoláris, azaz sosem nyugszik 
le, mindig a látóhatár felett van, bár 
amikor északi irányban a horizonthoz 
legközelebb láthatjuk, akkor alig 3 
fokkal van felette. Nyugati-délnyugati 
irányban ekkor az Rsz nem túl fényes 
csillagokból álló csillagképeit találjuk. 
Nyugaton van a Pegazus, legjellegzete-
sebb része egy négy, nagyjából azonos 
fényesség` csillag alkotta négyszög. 
Ennek bal felsR csillagából ágazik ki az 
Androméda csillagíve. A Pegazustól és 
az Andromédától délre találjuk a Halak 
csillagképet, ennek délnyugati végén 
látszik ezen az estén a Hold. A Halaktól 
keletre vannak a Kos és a Háromszög 
kis csillagképei. A délnyugati égbol-
ton találjuk a Cetet. Déli irányban az 
Eridánusz csillagkép kanyarog a hori-

A csillagos  

ég január 15-én  

20 órakor
A Bika csillagkép szép 

nyílthalmazai, a Fiastyúk és a 

Hyádok  (J. P. Stanley képe)
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zont felé. TRlünk csak halvány csillagai látszanak, pedig a csillagkép egy fényes 
csillagot is tartalmaz, azonban a 0,5 magnitúdós Achernar megpillantásához a 33. 
északi szélességi körnél délebbre kell utaznunk. Déli irányban látszik a Bika csil-
lagkép is, benne két fényes, közeli csillaghalmazzal: a Fiatyúkkal és a Hyádokkal. E 
csillagképben ragyog most a fényes Jupiter is. A Bikától északra van a Perszeusz 
és a Szekeres. A délkeleti horizont felett már magasan áll az Orion, a téli éjszakák 
legjellegzetesebb csillagképe. Három csillagból álló „öve” keleti irányban, vagy bal 
felé meghosszabbítva a Szíriuszra – a Nagy Kutya csillagkép és egyben a Nap után 

az egész égbolt legfényesebb csillagára – mutat. E csillag magyar népi elnevezése 
„Sánta Kata”, amely alighanem fényének pislogására utal. Ezt a szcintillációnak 

nevezett jelenséget a földi légkör hatása hozza létre, s annál jobban észlelhetR, 
minél fényesebb a csillag és minél alacsonyabban látszik az égen, ezért tRlünk 
a Szíriusz esetében a legfelt`nRbb. Az Oriontól délre van a közepesen fényes 
csillagok alkotta Nyúl csillagkép. A Szíriusztól északkeletre látszó fényes 
magányos csillag a Procyon, a Kis Kutya csillagkép fRcsillaga, tRle északra 
pedig az Ikrek csillagképet találjuk a fényes Castorral és Pollux-szal. A keleti 
látóhatár felett már ott láthatjuk a halvány csillagok alkotta Rák csillagképet 
és alig valamivel a horizont felett az Oroszlán csillagkép legfényesebb 
csillagát, a Regulust is észrevehetjük.

Nagyjából január 1. és 5. között aktív a Quadrantidák meteorraj, amely az év 
legjelentRsebb áramlatai közé tartozik. Ennek ellenére nem túlságosan ismert, 

hiszen a hideg januári éjszakákon kevesen tartózkodnak az ég alatt, ráadásul 
ilyenkor gyakran az idRjárás is megakadályozza megfigyelésüket. Maximumát 

január 3-án a hajnali órákra várják. Idén megfigyelését sajnos zavarni fogja az 
utolsó negyed felé közeledR Hold, amely este 11 óra körül kel majd. Ennek fénye 

miatt inkább csak a fényesebb hullócsillagokat vehetjük észre. A Quadrantidák maxi-
mumakor kedvezR esetben akár 120 meteor is hullhat e rajból óránként.

Január fekete hónap az amerikai `rkutatás történetében. 1967. január 27-én az 
Apollo-1 ̀ rhajó földi tesztelése közben kigyulladt ̀ rkabinban 3 ̀ rhajós vesztette életét. 
Majdnem pontosan 19 évvel késRbb, 1986. január 28-án a Challenger `rrepülRgép 
robbant fel az indítás után nagyjából másfél perccel, a fedélzetén lévR hét `rhajós 
közül sajnos egyik sem élte túl a katasztrófát. Tizenhét évvel késRbb, 2003. január 
16-án pedig a Columbia `rrepülRgép szenvedett a pályára állás során olyan sérülést, 
ami miatt február 1-én visszatérés közben darabokra szakadt. Sajnos ez a katasztrófa 
sem volt túlélhetR, a hét tagú legénység minden tagja életét vesztette a baleset során.

A december során szembenállásba került Ceres törpebolygó és Vesta kisbolygó 
még januárban is jól megfigyelhetR, ráadásul mindkettR egy fényes csillag köze-
lében jár. A Ceres a け Tauri közelében tölti a januárt, míg a Vesta egész hónap-
ban 3 foknál közelebb látszik a Bika legfényesebb csillagához, az Aldebaranhoz. 
Megfigyelésükhöz egy binokulár elegendR.

A Merkúr január 1-én alig fél órával kel a Nap elRtt, ekkor a 
−0,6 magnitúdós, 4,8 ívmásodperces látszó átmérRj` és 97 szá-
zalékos fázisú égitest észrevétele már igen nehéz lesz. 18-án 
felsR együttállásban van a Nappal, a hónap végén pedig már 
az alkonyi égen próbálkozhatunk észrevételével, bár 31-én 
még csak háromnegyed órával nyugszik a Nap után. Ekkor 
fényessége −1,1 magnitúdó, látszó átmérRje 5,1 ívmásodperc, 
fázisa pedig 95 százalékos. A Vénusz januárban még mindig a 
hajnali égen kereshetR. A hónap elején még másfél órával kel 
a Nap elRtt, de ez az idR a hónap végére már alig több fél órá-
nál, ekkor már csak nagy fényessége segíthet észrevételében. 
Fényessége egész hónapban −3,9 magnitúdó, látszó átmérRje 
10,8 ívmásodpercrRl 10,2 ívmásodpercre csökken, miközben 
fázisa 0,94-rRl 0,97-re növekszik. A Mars januárban is tovább 
folytatja „menekülését” a Nap elRl, de eközben a Nap már kezdi 

„leküzdeni hátrányát”. A hónap elején még körülbelül 2 órával 
nyugszik a Nap után, a végén már csak mintegy másfél órával. 
Fényessége egész hónapban +1,2 magnitúdó, látszó átmérRje 
csak hajszállal 4 ívmásodperc feletti. A hónap nagy részében 
a Bak csillagképben, január utolsó napjaiban azonban már a 
VízöntRben mozog kelet felé a vörös bolygó. A Jupiter január 
túlnyomó részében hátráló, majd 30-a után elRretartó mozgást 
végez a Bika csillagképben. A hónap elején kevéssel hajnali  
5 óra után, a hónap végén már hajnali 3-kor nyugszik, az éjsza-
ka nagy részében tehát még megfigyelhetR. Fényessége janu-

árban −2,7 magnitúdóról −2,5 magnitúdóra, látszó átmérRje 46,7 ívmásodpercrRl 42,9 
ívmásodpercre csökken. A Szaturnusz január 1-én hajnali 2:30 körül, a hónap végén 
éjjel fél 1 felé kel. Fényessége +0,6 magnitúdóról +0,5 magnitúdóra, a bolygókorong 
látszó átmérRje 16,3 ívmásodpercrRl 17,1 ívmásodpercre növekszik. A gy`r`rend-
szer kiterjedése januárban nagyjából 38 ívmásodperc és 19 fokos szögben látunk rá. 
A Mérleg csillagképben végzi keleti irányú mozgását.

Január 5-én kerül utolsó negyedbe a Hold, január 11-én lesz újhold, január 19-én 
elsR negyedbe ér égi kísérRnk, végül január 27-én lesz telihold, a Rák csillagképben.

LAUER ZOLTÁN

Az Apollo-1 _rhajósai 1967. január 27-én vesztették életüket 
(forrás: NASA)

A Challenger katasztrófája is januárban történt, de 1986-ban
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Az egészséget ,  mely az életminQség leginkább meghatározó tényezQje,  érde-
mes a számok tükrében is vizsgálni .

A magyar lakosság egészségi 
állapota nemzetközi ösz-
szehasonlításban kifejezet-

ten rossz. A Központi Statisztikai 
Hivatal adatai szerint 2009-ben a 
születéskor várható átlagos élettar-
tam a férfiaknál 70,1, a nőknél 77,9 
év, mely messze elmarad az Európai 
Unió tagállamaitól.  A KSH adatai 
szerint a magyar nők életük 75, a 
férfiak életük 80 százalékát élik le 
egészségesen. Előrevetíthető, hogy 
egy 2008-ban született magyar le-
ánygyermek 5,1, egy fiúgyermek 
7,4 évvel rövidebb életre számíthat, 
mint az európai átlag, és életük 25, 
illetve 21 százalékát nem egészsé-
gesen fogják leélni, amennyiben a 
jelenlegi népegészségügyi helyzet 
nem változik.

A krónikus betegségek okozta 

betegségteher jelentős részéért élet-
módbeli tényezők (dohányzás, alko-
holfogyasztás, helytelen táplálkozási 
szokások, mozgásszegény életmód) 
tehetők felelőssé. A statisztikák ön-
magukért beszélnek. 

A dohányzással összefüggő beteg-
ségek következtében Magyarorszá-
gon közel harmincezer ember hal 
meg minden évben. 2009-ben köz-
zétett felmérések szerint Magyaror-
szág a dohányzási szokásokat tekint-
ve az EU27 országok közül a 25. he-
lyen áll, a lakosság 38 százaléka do-
hányzik, emellett hazánk világelső a 
tüdőrákban elhalálozókat tekintve, 
mely  betegségnek a 90 százaléka a 
dohányzás okozta egészségkárosító 
hatásnak tulajdonítható. Nemzetkö-
zi adatok szerint a 100 000 lakosra 
jutó alkoholos eredetű halálozás Ma-

gyarországon 129, míg az Európai 
Unió átlagában 65. A 2009-es Eu-
rópai Lakossági Egészségfelmérés 
adatai alapján a 15 év feletti lakosság 
több mint 50 százaléka túlsúlyos, 20 
százaléka pedig az elhízott kategó-
riába sorolható. A krónikus, nem 
fertőző betegségek okozta korai 
halálozás Magyarországon messze 
meghaladja a fejlett országokét. A 
KSH adatai szerint az összes korai 
halálozás 49,8 százalékát a keringési 
rendszer megbetegedései okozzák. 

Az egészségügyi kiadások teljes 
összege 2009-ben a hazai GDP 7,4 
százalékát tette ki (amely elmarad az 
OECD-országok 9,5 százalékos átla-
gától). Az egészségkárosító életmód 
közvetlen hatással van az egyén-
re fordított egészségügyi kiadások 
mértékére. A mozgásszegény élet-

A vezetQ halálokok súlya a 0-64 éves 
magyar férfiak és nQk körében, 2010. év

FORRÁS: KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
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módnak, az egészségtelen táplálko-
zásnak, az alkoholfogyasztásnak és a 
dohányzásnak központi szerepe van 
a legtöbb krónikus betegség kiala-
kulásában. Az egészségtelen életmó-
dot folytató, káros szenvedéllyel élők 
nagyobb mértékben fogják igénybe 
venni az egészségügyi ellátást, több-
letkiadást generálva ezzel. Az egész-
ségi állapot romlása nem csupán 
az egyén, de a gazdaság számára is 
veszteség, hiszen a munkaerőpiacon 
termeléskiesést, a közfinanszírozott 
egészségügyi ellátórendszerben pe-
dig jelentős kiadásnövekedést okoz. 
A szív- és érrendszeri betegségek 
kiemelkedően nagy egészségterhet 
jelentenek egyéni és társadalmi szin-
ten egyaránt. A munkaképességre és 
minőségre gyakorolt negatív hatás 
pedig súlyos anyagi terhet ró nem 
csupán a családra, de a közösségre és 

a társadalomra éppúgy, és végső so-
ron a magyar gazdaság nemzetközi 
versenyképességi esélyeit és a fenn-
tartható fejlődés esélyeit is rontja. 
A rossz egészségi állapot számtalan 
hatása ismert: korlátozottság, rok-
kantság, hátrányos munkaerő-pi-
aci megkülönböztetés, társadalmi 
marginalizáció, a családban megje-
lenő szerepek konfliktusa, csökkent 
önértékelés, kiszolgáltatottság.

Kétségtelen, hogy közép- és hosz-
szútávon a prevenció a legköltségha-
tékonyabb megoldás. A megelőzésben 
a szűrővizsgálatok központi jelentő-
séggel bírnak. Amellett, hogy a korai 
felismerés és kezelés a legígéretesebb 
lehetőség – különösen a rosszindulatú 
daganatok esetében –, a szűrés köz-
gazdasági szempontból is kifizetődő a 
társadalmi szintű életévnyereség okán. 
A lakosság egészségtudatos magatar-

tásának széles körben való elterjesz-
tése, a krónikus nem fertőző megbe-
tegedések gyakoriságának csökken-
tése, az egészségben megélt életévek 
számának növelése – nem figyelmen 
kívül hagyva azt a tényt sem, hogy a 
magyar társadalom kormegoszlása az 
elöregedés képét mutatja – és az egész-
ségi állapotban megmutatkozó egyen-
lőtlenségek csökkentése együttesen 
hozzájárulnak a munkaerő versenyké-
pességének növeléséhez is. A lakosság 
jó egészsége a fenntartható növekedés 
záloga.

Az egészséges életmódra való ösz-
tönzés, az egészségnevelés az egész-
ségmegőrzés központi eleme, mely-
ben a család és az iskolák szerepe kü-
lönösen meghatározó. Egészségünk 
megőrzése nem csupán feladat, ha-
nem felelősség is.

MELICHER DÓRA

A magyar társadalom jelenlegi egészségi állapota és távlati kilátá-
sai minden felelQsen gondolkodó számára kötelezQ feladatokat 

jelölnek ki. A legkorszer_bb társadalmi rendszerszemléletek szerint az 
egészségtudatosság jelentQs mértékben függ a korszer_ orvosbiológiai 
és pszichoszociális tudás széleskör_ hozzáférhetQségétQl, valamint ezzel 
együtt a társadalom tagjainak személyes motivációjától is. MeggyQzQdé-
sünk, hogy a társadalom életminQségének javítása, az egészségmegQr-
zés és az egészségnevelés céljainak megvalósítása felé vezetQ úton 
kulcsfontosságú tényezQ az alapellátásban résztvevQk prevenciós, 
egészségnevelési szerepének növelése, a háziorvosi, iskola- és foglalko-
zás-környezet egészségügyi ellátás prevenciós szemlélet_ átalakítása.

A proaktív együttm_ködés a szakember és egyén között minden korosz-
tályban lényeges, de az egészséges életvitel jövQbeli mintázatának alakí-
tása és az elért eredmények fenntarthatósága szempontjából különös fi -
gyelmet érdemel a jövQ nemzedék, a gyermekek és a fi atal korosztály.

Orvosok, biológusok, pszichológusok, pedagógusok, lelkészek, szo-
ciológusok, bioetikusok és egészségtudományi szakemberek 2012 ta-
vaszán életre hívták az EDUVITAL Nonprofi t Egészségnevelési Társa-
ságot (röviden: EDUVITAL NET, www.eduvital.net). A kezdeményezést 
a TIT Elnöksége is felkarolta.

Az EDUVITAL NET céljainak és azok megvalósításának változatos, 
korszer_ kommunikációs rendszerén át elkötelezett aziránt, hogy az 
egészségnevelés keretében nyújtott tudományos megalapozottságú 
oktatási modulokat kisebbségi, hátrányos helyzet_ társadalmi és etnikai 
csoportok és a magas kockázatú személyek számára is hozzáférhetQek 
és elsajátíthatóak legyenek. 

Munkatársaink célja az, hogy komplex, átfogó és a gyakorlati munká-

ban, tanácsadásban jól használható, felelQsségteljes információkat ad-
janak a korszer_ öröklésbiológiai alapismeretek, a környezettudatos-
ság, a táplálkozás, a mozgáskultúra és a szenvedélybetegségek téma-
körein keresztül, többek között az iskola-egészségügy, a mentálhigié-
nia, pszichoszomatikus kórképek, az egészséges öregedés, a család 
és a bioetika legfQbb kérdéseinek körébQl. 

Az EDUVITAL tevékenysége kiterjed a tudományosságon alapuló, alap-
vetQ orvosbiológiai és pszichoszociális ismeretek széleskör_ terjesztésé-
re is. Ennek alapján nyilvános szakmai, interdiszciplináris dialógust kívá-
nunk kezdeményezni az orvos- és pszichoszociális tudomány fejlQdésé-
vel kapcsolatos és tevékenységével is összefüggQ dilemmákról, a hagyo-
mányos orvoslást megújítani kívánó szakmai kezdeményezésekrQl.

Az Élet és Tudomány szerkesztQsége, a TIT elnökségének támogatá-
sával teret ad egy új rovatnak, mely hétrQl hétre nemzetközileg ismert 
szakemberek tollából az emberi egészséggel kapcsolatos, sokoldalú, 
érdekes és színes cikkekkel kívánja ezt a szó szerint „életfontosságú” 
kérdéskört megközelíteni.

Az EGÉSZSÉG-EGÉSZ-SÉG cím_ népegészségügyi-egészségneve-
lési sorozat minden érdeklQdQnek szól, de elsQdlegesen azoknak az el-
kötelezett véleményformálóknak kínál friss szellemi muníciót, akik a tár-
sadalom legszélesebb részére hatnak mindennapi tevékenységük so-
rán, így a pedagógusok, egészségügyi szakemberek (pl. családorvo-
sok, védQnQk stb.), lelkészek, újságírók, véleményformáló közszereplQk, 
civil (kisebbségi és beteg-) szervezetek képviselQi számára kívánunk 
felhasználható, korszer_ és gyakorlatban alkalmazható tudást nyújtani, 
mely végsQ soron mindannyiunk szolgálatára válhat majd.

FALUS ANDRÁS

AZ EPIGENETIKÁTÓL 
A SZOCIÁLPSZICHOLÓGIÁIG
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A hirtelen rosszullétek, akut 
életveszélyes állapotok felis-
merésére, ezek ellátására több 

fórumon kapunk tájékoztatást (pl. gép-
jármű-vezetői engedély megszerzése-
kor) de arról kevesebbet hallunk, hogy 
szokványos gyermekbetegségek esetén 
mit tehetünk gyermekünk érdekében. 
Ha tájékozottak vagyunk az alapvető 
ismeretekben, akkor baj esetén köny-
nyebben megőrizhetjük nyugalmun-
kat, nagyobb valószínűséggel hozunk 
helyes döntéseket, és nem utolsó sorban 
higgadt, magabiztos viselkedésünk a 
gyermeket is megnyugtatja. 

Világszerte számtalan tanulmány 
készült annak vizsgálatára, hogy 
krónikus betegségek gondozásakor 
a kórlefolyást mennyire befolyásolja 
a betegek tájékozottsága, együttmű-
ködése. Nem szorul magyarázatra, 
hogy mennyivel jobb életkilátása van 
annak a cukorbetegnek, aki tartja az 
előírt diétát és fegyelmezetten beadja 
az orvos által beállított inzulin injek-
ciókat. Ha érti a betegségét, akkor 
segítség nélkül tud alkalmazkodni a 
különböző körülményekhez, pl. tudja, 
hogy fokozott testmozgás esetén vagy 
több szénhidrátot kell fogyasztania, 
vagy kevesebb inzulint adnia. Ugyan-
így elmondhatjuk, hogy egy asztmás 
beteg sorsa is nagymértékben függ 
attól, hogy a betegséget elfogadva, 
megértve, az egészségügyi személy-
zettel együttműködve használja az 
előírt gyógymódokat és az életmódra 
vonatkozó tanácsokat megtartja. 

Nem készült viszont olyan felmérés, 
hogy az egyébként egészséges gyerme-
kek akut megbetegedése esetén a szülői 
magatartás mennyiben könnyíti vagy 

nehezíti meg a gyermekek 
gyógyulását, és az egészség-
ügyi személyzet leterhelését. 
Általános tapasztalat, hogy ha 
nincs meg a bizalom a gyer-
meket ellátó orvosban, akkor 
vagy feleslegesen több orvos-
nak mutatják meg a gyerme-
ket, vagy ami még rosszabb, 
a szülők egymás közt beszélik 
meg a teendőket. Ezt elkerü-
lendő fontos, hogy megis-
merjük azokat az alapvető 
egészségügyi ismereteket, 
melyek birtokában jó eséllyel 
helyes döntést hozunk arról, 
hogy mikor forduljunk szakemberhez, 
és hogy mit tegyünk addig.

Vegyünk egy egyszerű, mindennapi 
példát, a fülfájást. Mi a hazai gyakorlat? 
A gyermek füle fáj, legyen az éjszaka 
vagy nappal, hétvége, karácsony, a szü-
lők 90%-a sietve elrohan a fülészetre 
anélkül, hogy bármit is mérlegelne 
vagy tenne. Nem gondol arra, hogy a 
fülfájás valóban egy nagyon erős, kel-
lemetlen fájdalom, tehát minél előbb a 
fájdalmat kell csillapítani. Mielőtt ne-
kiindulunk megkeresni az első fül-orr-
gégészeti rendelést vagy ügyeletet, se-
gítsünk a fájdalomtól szenvedő gyer-
meken. Sokan mondják, hogy „nem 
akartam a gyereknek gyógyszert adni, 
nehogy a doktor ne tudja megállapítani 
a diagnózist”. Ez badarság. A fájdalom 
csillapítása nem késlelteti a diagnózist. 
Mivel csecsemők, gyermekek esetében 
a fülfájás leggyakrabban valamilyen 
vírus vagy baktérium által kiváltott 
felsőlégúti gyulladás (legtöbbször nát-
ha) következménye, nagyon fontos, 
hogy az orr szellőzését biztosítsuk. Ha 

még nem tud a gyermek orrot fújni, 
akkor az orrszívással segíthetünk. Egy 
felnőtt, ha náthás, van, hogy óránként 
többször fújja az orrát. Ne gondoljuk, 
hogy a csecsemőknek, gyermekeknek 
más igényük lenne. Ha kell, akár 5-10 
percenként távolítsuk el az orrváladé-
kot. Nyálkahártya-összehúzó orrcsep-
pek adásával szintén könnyíthetünk a 
kellemetlen náthás tüneteken. Minden 
légúti hurutos betegségnél nagyon fon-
tos a megfelelő folyadékbevitel, a nagy 
izgalmak közepette ne felejtsük el bő-
ven itatni a gyermeket. Ha mindezek 
mellett a gyermek megnyugszik, nincs 
csillapíthatatlan, magas láza, akkor 
ráérünk megvárni a másnapot, sem-
miképpen nem kell ügyeletre sietni. 
Természetesen a tüneti kezelés nem 
helyettesíti a szakorvos által szükséges 
beavatkozást, gyógyszerelést. Mik azok 
a jelek, amik miatt viszont azonnal or-
vosi ellátást igényelnek? A magas, csil-
lapíthatatlan láz, aluszékonyság, a fül 
mögötti terület duzzanata, pirossága.

MADARASI ANNA

EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG? • EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG? • EGÉSZSÉG=EGÉSZ- 

GYERMEKÜNK MELLETT 
A BETEGSÉGBEN – OKOSAN

SzülQként ki ne érezte volna már az aggodalmat beteg gyermeke láttán? Ám nem mindig tud-
juk eldönteni, hogy a tünetek, a gyermek panaszai valóban betegség jelei-e. Ha igen, akkor 

mennyire súlyosak, mikor kell orvoshoz fordulni, mit tehetünk, míg eljutunk az orvoshoz.
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A z agyalapimirigy-daganatok 
gyakran előforduló jóindula-
tú tumorok, amelyek számos 

komplikációt okozhatnak. A genetika 
robbanásszerű fejlődésével az elmúlt 
évtizedekben sikerült néhány gént 
azonosítani, amelyek elváltozása kap-
csolatba hozható az agyalapimirigy-
daganatok családi halmozódásával. A 
rendelkezésünkre álló múzeumi lele-
teknek (csontváz, rézkarcok, festmé-
nyek) köszönhetően a betegség évszá-
zadokkal ezelőtti előfordulásáról is 
vannak bizonyítékaink, és a modern 
technika és tudomány segítségével 
akár még egy XVIII. században élt be-
teg több száz éves csontvázának gene-
tikai vizsgálatát is el lehet végezni, és a 
páciens betegségét diagnosztizálni. A 
genetikai vizsgálatoknak köszönhető-
en azonban nemcsak ilyen típusú vizs-
gálatok elvégzésére van lehetőség, ha-
nem egy beteg családtagjainak geneti-
kai szűrővizsgálatára és a betegség ko-
rai stádiumban történő felfedezésére és 
kezelésére is.

Az emberi szervezet működését 
az idegrendszer és a hormonrend-
szer együttesen szabályozza. A 
hormonok a belső elválasztású (en-
dokrin) mirigyek által termelt ké-
miai jelátvivő molekulák, amelyek 
a véráramba kerülve egész testünk 
működését befolyásolják. Az agy-
alapi mirigy (hypophysis) – a hor-
monrendszer egyik legfőbb „irá-
nyító” szerve – az agy alapján, az 
ékcsont töröknyereg nevű részében 
helyezkedik el (1. ábra). A mirigy 
által elválasztott hormonok számos 
más mirigy működését szabályoz-
zák, mint a pajzsmirigy (thyreoidea 
stimuláló hormon, TSH), a mel-
lékvesekéreg (adrenokortikotrop 
hormon, ACTH), a petefészek és a 

here (follikulus-stimuláló hormon, 
FSH, luteinizáló hormon, LH) 
működését. Fontos szerepük van 
továbbá a tejelválasztás serkentésé-
ben (prolaktin, PRL), és a szerve-
zet növekedésében és fejlődésében 
(növekedési hormon, GH). 

Az agyalapimirigy-daganatok ál-
talában lassan növő, jóindulatú da-
ganatok (adenomák). Átlagosan 
2-10 év telik el a növekedés kezde-
tétől fogva, míg a daganat tünete-
ket okoz és felismerik. Előfordulá-
si gyakoriságuk klinikai tünetek 
alapján 1/1000 fő, de képalkotó el-
járással gyakrabban is felfedezhe-
tők. A tumor nagyfokú növekedé-
se esetén a környező struktúrák – 
mint például az agyalapi mirigy 
felett kereszteződő látóideg – nyo-
más alá kerülhetnek, ezért a bete-
gek gyakori panasza a látótérkiesés 
és a fejfájás. Egyes daganattípusok 
bizonyos hormonok túltermelődé-
sével járnak, és akár ezzel párhuza-
mosan a nyomás alá került többi 

agyalapimirigy-sejt viszont nem 
képes megfelelő mennyiségű hor-
mont termelni. Mindezek követ-
keztében a beteg hormonháztartá-
sának egyensúlya felborul. 

Családban marad…
Az esetek mintegy 5 százalékában 
az agyalapimirigy-daganat vala-
milyen öröklődő szindróma részje-
lensége. Ennek több formáját leír-
ták, a legutóbbi felismert szindró-
ma az úgynevezett familiáris izo-
lált hypophysis adenoma (FIPA). 
Ebben a betegségben a betegnek és 
családtagjainak az agyalapimirigy- 
daganaton kívül nincs más, az en-
dokrin szervet érintő tumora. A 
betegség öröklődő voltáért geneti-
kai eltérések felelősek.

A genetikai információ testünk 
sejtjeiben dezoxiribonukleinsavba 
(DNS) van kódolva. 
A DNS különböző 
szakaszai a gének, 
amelyek a testünk 
működéséért felelős 
fehérjéket kódolják. 
Az allél egy bizo-
nyos gén variációja. 
Az ember testi sejt-
jeiben minden gén-
ből 2 allélt hordoz, egyet, amelyet 
az anyától, és egyet, amelyet az 
apától örökölt. A DNS-ben bekö-
vetkező változást mutációnak ne-
vezzük, amely a kódolt fehérje, és 
ezáltal a sejt, illetve a szervezet 
működését befolyásolhatja. 

Míg a FIPA-val jellemezhető családok 
nagyobb részénél a betegséget okozó 
gén még nem ismert, a családok mint-
egy 20%-ában a betegséget okozó ge-
netikai eltérést finn kutatók – egy nagy 
észak-finnországi család DNS-ét vizs-

A cikk az OTKA és 
az Élet és Tudomány 

közös pályázatán 
II. díjat nyert. 

OTKA K 68660

V E L E S Z Ü L E T E T T  A G YA L A P I M I R I G Y- DA G A N ATO K

ÓRIÁSOK BIRODALMA
Szinte minden ország népmese világában szerepelnek óriások. A Biblia is megemlékezik róluk, és az 

évszázadok során az orvostudomány is rendkívüli érdeklWdést mutatott ezen betegek iránt. Újabb, az 
agyalapi miriggyel és annak daganatos elváltozásaival összefüggW kutatások azonban valódi hátteret 
adnak a népmeséknek, különösen a híres Északi Óriásoknak Finnországban, illetve az ír legendák 

óriás királyának, Finn MacCoolnak és nemzetségének. 

1. ábra: Az agyalapi mirigy elhelyezkedése 

a koponya ékcsontjának töröknyereg nev_ 
részében (az agyalapi mirigy narancssárgával 

jelölve)
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lozás növekedését okozza. A betegség elne-
vezése a görög akron („vég”) és megas 
(„nagy”) szavakból származik. Jellegzetes 
tünet az arc és a végtagok küllemének 
megváltozása, megnövekedett kéz-, láb- és 
fejméret, így a felnőtt ember cipő-, kesz-
tyű- és kalapmérete is növekedhet. További 
tünetek: erőteljesebb a nasolabialis (orr-ajak 
közötti) redő, szemöldök és a homlok erő-
teljesebbé válik, az ajkak megvastagodnak, 
a fogak eltávolodnak egymástól, fogsorzá-
ródási problémák jelentkezhetnek. Ameny-
nyiben a növekedési hormont termelő da-
ganat a csontnövekedés befejezése előtt (a 
pubertáskor előtt) fejlődik ki, úgy óriásnö-
vésről (gigantizmus) beszélünk. Az AIP-
mutációt hordozó családok közel 90%-nak 
van egy vagy több óriásnövésben szenvedő 
tagja. 

Az elmúlt években kutatólaboratóriu-
munkban számos AIP-pozitív család 
adatait gyűjtöttük össze, és a betegek kli-
nikai, valamint genetikai vizsgálatát vé-
geztük el. 2008-ban felismertük, hogy 
néhány család ugyanazt az AIP-mutációt 
hordozza és valamennyien Észak-Íror-
szágból származnak. 

Gigantikus írek irodalma
Sok orvosi tankönyvet illusztrál a híres, 
gigantizmusban szenvedő beteg, Charles 
Byrne (az „ír óriás”) 
csontvázának fényképe. 
Meglepetéssel tapasztal-
tuk, hogy ennek a beteg-
nek a szülőfaluja csak né-
hány kilométerre van 
azoktól a településektől, 
ahol a mai AIP-mutációt 
hordozó ír családok lak-
nak. Felmerült a lehető-
ség, hogy a jelenleg élő 
észak-ír családok és a 
XVIII. századi ír óriás 
közös őstől származnak, 
és ennek bizonyítására 
további kutatásokat vé-
geztünk.
Charles Byrne 1761-ben 
született a mai Észak-Íror-
szág területén. Gyermek-
ként rohamos növekedés-
nek indult és fiatal korá-
ban – több mint 2 méteres 
magasságot elérve – abból 
élt, hogy látványosságként mutogatta 
magát, először szülőföldjén, majd 19 éves 
korában Londonban telepedett le. Egy 
ebből a korból származó rézkarcon 
együtt ábrázolták egy óriás ikerpárral, 

gálva – 2006-ban leírták: az aryl 
hydrocarbon receptor interacting pro-
tein (AIP) génben található genetikai 
eltérések okozzák az agyalapi tumorok 
családi halmozódását. Napjainkig több 
mint 70 különböző AIP-mutációt talál-
tak, amely a betegség kialakulásáért fe-
lelős. Az AIP egy tumorszupresszor 
(daganat kialakulását gátló) gén, és az 
AIP-fehérjének a sejtproliferáció szabá-
lyozásában van szerepe. Ha ez a fehérje 
kórosan működik, ami a mutáció kö-
vetkezménye lehet, akkor kontrollálat-
lan sejtburjánzás indulhat meg és daga-
nat alakulhat ki. Rendszerint a csalá-
dok 2-5 tagjánál fordul elő valamilyen 
típusú agyalapimirigy- daganat. Az 
érintett családtagok általában (de nem 
feltétlenül) közeli rokonok, az érintett 
betegek 75%-a között elsőfokú rokoni 
kapcsolat van. Érdekes módon az AIP-
pozitív (AIP-mutációt hordozó) és 
AIP-negatív (eddig ismert AIP- mutá-
ciót nem hordozó) családok esetében 
más formában jelentkezik a betegség.  
Az AIP-pozitív betegek esetében a be-
tegség fiatalabb életkorban jelentkezik, 
általában növekedési hormon- vagy 
prolaktin-termelő adenoma alakul ki, 
amely nehezebben reagál a gyógyszeres 
kezelésre és a maximális tumorméret is 
nagyobb. 

Nagy vég
A növekedési hormont termelő 
agyalapimirigy-daganatok az acromegalia 
nevű betegség kifejlődéséhez vezetnek, 
amely számos szövődménnyel jár, és a halá-

akik Charles Byrne szülőfalujához közel 
eső faluban születtek, és állítólag az uno-
katestvérei voltak (2. ábra). Charles 
egészsége romlani kezdett, és 22 éves 
korában elhunyt. Holttestét John Hun-
ter, a kortárs sebész szerezte meg, és állí-
totta ki az orvosi múzeumában, ahol ma 
is látható. Modern mérések alapján a be-
teg halálakor 233 centiméter magas le-
hetett, és még növésben volt. Ennek ma-
gyarázata feltehetőleg a tumor által oko-
zott LH- és FSH-hormonok hiánya, 
ami lassult pubertást és elhúzódó növe-
kedést okozott. 1909-ben Harvey 
Cushing, a híres bostoni idegsebész, az 
agyalapimirigy-betegségek máig is leg-
ismertebb orvosa, engedélyt kapott arra, 
hogy az óriás koponyáját felnyissa és ta-
nulmányozza. Azt találta, hogy az agy-
alapi mirigy csontos alapja megnagyob-
bodott és kimélyült (3. ábra), ami feltehe-
tően a növekvő agyalapimirigy-daganat 
következménye, és ez alapján arra a kö-
vetkeztetésre jutott, hogy az óriás beteg-
ségét egy növekedési hormont termelő 
agyalapimirigy-adenoma okozta. 

Annak bizonyítására, hogy az ír óriás 
és unokatestvérei gigantizmusának 
hátterében genetikai eltérés áll, és hogy 
esetleges rokonságban van a ma élő ír 
családokkal, DNS-vizsgálatra volt 

szükség. A múzeum engedélyével eltá-
volítottuk az óriás két fogát, amelyek-
ből DNS-t vontunk ki. A genetikai 
vizsgálat eredménye azt mutatta, hogy 
a XVIII. században élő óriás ugyanazt 

2. ábra: Az „ír óriást”, Charles Byrnet és a 

szintén óriás iker rokonait ábrázoló kép (John 

Kay, National Portrait Gallery, London) [A KÉP 

FORRÁSA: CHAHAL S. ET AL., NEW ENG J MED, 2011, 

VOL. 364:43-50]

3. ábra: Charles Byrne koponyája (jobb oldalon) 

összehasonlítva egy egészséges férfi koponyájával (bal 

oldalon). A jelölés a beteg megnagyobbodott és kimélyült 

töröknyergét mutatja [A KÉP FORRÁSA: CHAHAL S. ET AL., 

NEW ENG J MED, 2011, VOL. 364:43-50]
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az AIP-mutációt hordozta, mint a je-
lenleg élő ír családok tagjai. A DNS to-
vábbi speciális vizsgálatával, amely azt 
mutatja meg, hogy bizonyos kromo-
szóma szakasz mennyiben tér el az 
egyes betegek között, azt találtuk, hogy 
a mutáció körüli nagyobb DNS-sza-
kasz is azonos a XVIII. században élt 
óriás és a jelenleg élő családok között. A 
hasonló DNS-szakasz hosszúságából 
komplex matematikai számítások se-

gítségével következtetni lehet arra, 
hogy a közös ős hány generációval ez-
előtt élhetett. A számított eredmények 
alapján valószínűleg 57-66 generáció-
val ezelőtt, azaz 1425-1650 éve élt. Ha 
ez valóban igaz, akkor számos ír óriás-
nak kellett ezen a vidéken lakni. És va-
lóban, kutatásainkat alátámasztják 
azok a fényképek, illetve csontleletek, 
amelyek óriásnövésben szenvedő bete-
gekről számolnak be Észak-Írország e 
viszonylag körülhatárolt területén. 

A gigantizmus és az acromegalia ős-
idők óta ismert betegségek, ám azt, 
hogy az agyalapimirigy-daganat és e 
betegségek között összefüggés van, 
csak a XIX. század végén ismerték fel. 
Harvey Cushing is leírta már az óri-
ásnövés családi halmozódását, érde-
kes módon éppen egy magyar szár-
mazású beteg kapcsán (4. ábra), és 
most a betegség genetikai háttere is 
igazolódik. Az öröklődő betegségek 
kutatása során fontos helyet kapott 
az agyalapimirigy- daganattal járó 
örökletes szindrómák azonosítása. 
Mindennek azért van jelentősége, 
mert megteremtette a genetikai és 
klinikai szűrővizsgálatok lehetősé-
gét, ami a betegség korai felismeré-
séhez és a súlyos szövődmények 
megelőzéséhez vezethet.

GÓTH MIKLÓS,
DÉNES JUDIT,

KORBONITS MÁRTA

4. ábra: Harvey Cushing által 1910-ben leírt magyar acromegaliás beteg képe, akinek anyai 

nagyapja óriásnövésben szenvedett [A KÉP FORRÁSA: H. CUSHING. THE PITUITARY BODY AND ITS DISORDERS, 

PHILADELPHIA:LIPPINCOTT, 1910.]

Harvey Cushing 1910-ben
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Mit tegyünk  
az elefántokkal?

 
Egy ázsiai elefántbika akár öttonnás is 
lehet, és ha feldühödik, semmi sem állja 
útját. Ha pedig nem az elefánt dühös, 
akkor az a gazdálkodó, akinek naponta 
150 kg veteményét falja fel a hatalmas 
ormányos. Srí Lankán, az Indiától délre 
fekvő szigeten a hatezer elefántból 
évente kétszáz, a 17 millió lakosból pe-
dig ötven veszti életét a súlyos konflik-
tusok miatt. Mivel az elefántok  meg-
maradt élőhelyének mindössze 16%-a 
védett, gyakran keresztezik az embe-
rek útját. A természetvédők kilövés he-
lyett a problémás elefántok áttelepítését 
javasolják nemzeti parkokba. De vajon 
sikerül-e beilleszkedniük az állatoknak 
az új élőhelyen? Erre kereste a választ 
Prithiviraj Fernando és három munka-
társa. A kutatók  12, GPS-nyakörvvel 
felszerelt elefántbika mozgását követ-
ték nyomon az áttelepítést követő há-
rom évben.

A természetvédők javaslata jónak 
tűnt, de mint kiderült, nem vált be. Da-
cára az elektromos kerítéseknek, a bi-
kák mind elhagyták a számukra kijelölt 
parkot, és sokkal több bajt okoztak, 
mint azelőtt. Míg a 12 kontroll, helyben 
maradó elefánt átlagosan 282 négyzet-
kilométeres területen mozgott, az átte-
lepítettek négyszer ekkorán. Hárman 
hazafelé indultak, öten hosszas baran-
golásba kezdtek, mindössze négy ma-
radt a környéken. Volt, amelyik nagy-
városban okozott káoszt, autókat és há-
zakat rongált meg, embereket ölt.  A 
károk miatt öt bikát lőttek ki. Noha az 
áttelepítés az elefántok életben maradá-
sát szolgálta, valójában drasztikusan 
csökkentette a túlélési esélyeiket. 

Kubinyi EniKő

ÉT-ETOLÓGIA
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V Í Z K E R E S Z T KO R  L E N N E  9 5  É V E S  P R O KO P  P É T E R

A Vajas-patak menti Kalocsán született 1918-ban, az 
első nagy világégést követő évben. Indíttatását szü-
leinek, Prokop Mártonnak és Katona Teréznek kö-

szöni, amit így fogalmaz meg: „Apám energiája és 
anyám éneklő világa összekapcsolódott bennem”. A 
természet iránti szeretete is Kalocsán, a nádassal 
kísért Vajas-patak mentén bontakozott ki, a 
dunai erdőkben, a naplementék fényeiben, 
ladikozásban, horgászás közben. Művészi 
pályája a hazai „Római iskola” mesterei, 
Aba Novák Vilmos és Kontuly Béla 
mellől indult el. Tanulmányait a buda-
pesti Képzőművészeti Főiskolán 
(1945–49) és a római Accademia 
delle Belle Arti festő szakán (1957-
1960) végezte, ahol 1960-ban 
művész-oklevelet szerzett – 
így kezdi a művészt be-
mutató dokumentálását 
Prokopp Mária művé-
szettörténész pro-
fesszor a Prokop 
Péter című, leg-
átfogóbb élet-

műkötetben. Erről a római végzettségről figyeljük meg 
azonban saját lejegyzését, kimondott fricskáját érdekesség-
ként: „A római végzettséget csak bosszúból szereztem meg, hogy lo-

bogtassam: íme, nem vagyok csak kutyamosó”. 
Ez a dac pedig a soha meg nem emészthető sérel-
méhez kapcsolódik, mivel a Főiskoláról 1949-ben, 

fél évvel a diploma előtt, felettesei visszahívták. 
Nem volt már szükség pap-rajztanárra – ami-

re korábban szánták – az egyházi iskolák ál-
lamosítása után. A meglepő döntés szárny-

szegettséget hozott számára, de alkotási 
kényszere nem hagyta nyugodni: fa-

metszésbe fogott, így a lelki összeom-
lástól megmenekült.

Aztán egy – egész életére kiható 
– nagyon csábító és merészen ki-

hívó invitálást kapott atyai 
pártfogójától, Belon Gellért-

től. Felkérte a sükösdi rk. 
templom oltárképe mö-

götti 100 m2-es falfe-
lület freskójának el-

készítésére. Lázas 
tervezőmunka 

A nyugati emigráció fontos alkotó mevész alakja volt Prokop Péter: festW, író, 
aki itthoni és nemzetközi szinten is jelentWs életmevéért megkapta a Magyar 
Köztársaság Lovagkeresztje kitüntetést. Tez Tamás költWvel ápolt barátsá-

gáról lapunkban tavaly Wsszel, október 23-a kapcsán olvashattak (ÉT 2012/42. 
1326. oldal). Ezúttal életpályája fW állomásait idézzük fel születésének 95., 

halálának 10. évfordulóján.

NEM LETTEM  
CSAK KUTYAMOSÓ
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kez dődött rögtön, a kartonok papírbeszerzésé-
től a szűk terekben való vázlatolással, de fél év 
kemény tervezőmunka után a szénrajzos 
együttes elkészült. Az így bemutatott ter-
vet azonban a kiérkezett egyházművé-
szeti bizottság elvetette. A plébános, 
Belon Gellért szívóssága azonban 
mégis elindította a megvalósítást. A 
művet 1950-ben fel is avathatták. 
Kopp Jenő, a Fővárosi Képtár 
igazgatója lelkes kritikát írt a 
sükösdi freskóegyüttesről. 
„Ezt érlelje tovább, tekintet nél-
kül a gáncsoskodókra” – szólt 
az elismerés, amely nagy 
erőt adott a Mesternek 
a sok meg nem értés 
elviselésére.

Mélykút. A mély-
kúti évek alatt kö-

tött életre szóló barátságot az idősebb Tűz 
Tamás és a fiatalabb Csanád Béla költők-
kel. „Itt készítettem freskóterveket Tűz 
Tamásnak szákszendi, valamint a hegy-
kői és egyik bajai templomnak is”– írja. 
„Legszebb emlékeim fűződnek hozzá-
tok” – emlékezik egyik hazalátogatása-
kiállítása alkalmával ezekre az évekre.

Szenden három mennyezetfreskót – 
kb. 70 négyzetméternyit – és az ablakok 
mellé, közé hat nagy fali seccót festett a 
Fellner Jakab tervezte barokk templom 
boltozatára.

„Váratlanul rájöttem, hogy nemcsak ecsettel, de tollal is ki 
tudom mondani gondolataimat. Óriási felfedezés!” – emlé-
kezik írói indulására. Később összesen 14 kötetet, mintegy öt-
ezer oldalt jelentetett meg.

1957. január 3-án a kalocsai Nagytemplom előtt Belon Gel-
lért – meglátván őt – szinte rákiáltott: „Te még mindig itt 
vagy?”– először meglepődött, de a segítő szóra hallgatva az-
tán harmadnap már átlépte a határt. „Három hónapig ott 

voltam a szerbeknél – írta –, ott a barakkban hatszáz 
körüli férfi volt egy teremben, emeletes ágyak, szal-
mazsákok, és az volt kiírva az ajtó fölé: „Kanlak”! 

„Rómában a Via Giulia-i Intézetbe kerültem, ahol 
sok munkám is született.”  Aztán a Szent István 

zarándokház következett, mindenesi felada-
tokkal, a telekkereséstől a felépítésig: be-

rendezés, kertgondozás, házi miséző. 
Ezért van ott a legtöbb alkotása.

„Róma, ez a váratlan világ átváltozta-
tott! – vallotta. – Enélkül értelmetlen 

maradt volna minden otthoni pró-
bálkozásom. Nem a diploma, ha-

nem a légkör! Beosztottság nél-
küli szabadságom. Koloncok 

nélkül élhettem a szépnek.
Lángoló színeim azon-

ban a szülőföldeméi” 
– nyilatkozta.

Róma művé-

szete jelentette a legnagyobb élményt 
számára. Michelangelo Sixtus-ká pol ná-
ját például így látta: „Erő, Energia, Hit és 
Elhivatottság, Szépség, Jóság és őszinte Igaz-
ság megjelenítése a színek és a formák festői 
szimfóniájában.”

A római Pápai Magyar Intézet kápolná-
jának freskói és táblaképei sikerei nyomán 
kapott Prokop meghívást az Egyesült Ál-
lamokba, az indianai South Bendbe, a 
magyarok 1949-ben épült templomába 
freskók és oltárképek készítésére. Három 
nyarat töltött ott 1962–64 között, de ősz-

szel mindig visszatért Rómába. 
Első magyarországi kiállítása szülővárosában, Kalocsán 

volt, 1978-ban. Ezt aztán több tucat tárlat, könyvbemutató 
követte még a római évei alatt, majd 1999-es hazatelepülésé-
től haláláig. Több ezer képét, s a freskóit örökül hagyta szü-
lőhazájának, gazdagítva kulturális örökségünket és példázva 
töretlen magyarságát és hazaszeretetét is. 

DOBROVA TIBOR ANTAL

FVBB ALKOTÁSAI  
A VILÁG KÖRÜL
Róma: Prima Porta, Leucai nQvérek temp-
lomának belsQ kialakítása és berendezése 
(1969) 
Egyesült Államok: Ohio-Toledo templomában 
a szentély feletti félkupolában 150 m2-en 
Árpád-házi szentek – Magyarok Nagyasz-
szonya cím_ festmények. (1973) 
Genazzano: Jótanács Anyja kegyhely, 
Bellesini kápolna üvegfala. (1974)
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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

Páncéltörőkutyák 
és kártérítés  

A páncéltörQkutyák kiéheztetett 
ebek voltak a hátukra erQsített robba-
nóanyaggal. Az lett volna a dolguk, 
hogy – élelem után kutatva – az el-
lenséges tankok alá rohannak és fel-
robbantják azokat (persze saját ma-
gukkal együtt). A szovjetek vetették 
be Qket a második világháborúban a 
németek ellen. Állítólag jól is ment 
minden addig, amíg egy falka meg 
nem zavarodott és nem futott szerte-
szét, nem válogatva ellenség és „ba-
ráti” katonák között. Ehhez hasonló 
valódi képtelenségeket gy_jtött egy-
be Steve Crawford Furcsa, mégis 

igaz cím_ könyvében. Szinte hihetet-
len, mi minden fordulhat elQ egy há-
borúban, 1795-ben például Mainz 
mellett egy osztrák sereg megadta 
magát a franciáknak, mert nem volt 
pénze kifi zetni a rajnai átkelést.

Az osztrák-magyar hadsereg más 
furcsaságával is helyet kapott a gy_j-

teményben: soknemzetiség_ monar-
chia lévén, a hadseregben a XIX. 
században tíz hivatalos nyelv létezett 
(német 25%, magyar 23%, cseh 
13%, szerb-horvát 9%, lengyel 8%, 
ukrán 7%, román 7%, szlovák 4%, 
szlovén 2%, olasz 1%), amikor pedig 
a tartalékosok behívására kénysze-
rültek, a helyzet tovább romlott. 
(Nagyapám például úgy esett olasz 
fogságba az elsQ világháborúban, 
hogy kellemesen elkvaterkáztak az 
idegen katonákkal, mire rájöttek, 
hogy az olasz ellenféllel barátkoz-
nak.) A hadseregben valódi bábeli 
z_rzavar uralkodott olykor.

A halálosan bizarr jelenségek közé 

tartozik, amikor egy katona halálát 
saját társa okozza. A kötet egy né-
met bombázó repülQgép esetét idézi, 
amely egyetlen felszállása során két 
saját rombolót küldött az Északi-ten-
ger fenekére 1940-ben.

Persze nem maradhatnak ki a le-
gek sem: a leghosszabb háború 118 
éven át tartott és a punok vívták a ró-
maiakkal, a legrövidebb háború 
mindössze 45 perc alatt lezajlott 
Nagy-Britannia és Zanzibár között 
1896-ban.

Jókat lehetne nevetni a kötetben 
felidézett történeteken, ha nem állná-
nak mindezek mögött értelmetlen 
halálok, így inkább elborzasztanak 
az esztelenségek.

Számomra a legmorbidabbnak 
mégis az t_nik, hogy a második vi-
lágháborúban – és most Afganisz-
tánban is – fi zetnek kártérítést bizo-
nyos körülmények között civilek ha-
láláért. A második világháborúban 
Észak-Afrikában akkor fi zettek, ha a 
csapatmozgások miatti balesetek-
ben civileket ért halálos tragédia 
vagy sérültek meg értéktárgyak. 
Íme a tarifa: egy fi úért 15 000 frank, 
egy tevéért 25 000 frank, egy sza-
márért 10 000 frank, egy lányért 
500 frank kártérítés járt. Ma Afga-
nisztánban egy halálért 2000 dollárt 
fi zetnek állítólag... (Furcsa, mégis 

igaz. 2012. Athenaeum, 190 oldal, 

3490 forint)

-J-

Megfigyelések 
a bennünk élő 

evolúcióról
   
A modern ember – valószín_leg a tu-
dományok haladása miatt – erQsen, 
idQnként kizárólagosan biológiai 
szemlélet_. A csodálatos biológiai  
rendszer képének alapja minden bi-
zonnyal az evolúció elmélete. Ez 
még olyan tudósok számára is igaz-
ság, akik a teremtésben hisznek, hi-
szen az élQ anyag alkalmazkodó és 
egyben önfejlesztQ kibontakozása 
akár lehet egy teremtett világprog-
ram része is, akkor is különleges, és 
a rá vonatkozó sok tudományos adat 
miatt lehet magyarázó elv. Nem cso-
da tehát, hogy napjainkban Darwin 

„szupersztár”, szinte posztmodern 
próféta, korszer_ Orfeusz, aki bioló-
giai lényünk alvilágába képes elve-
zetni bennünket.

Ez tükrözQdik a belga – fl amand 
– szerzQ, Mark Nelissen humánbi-
ológus, evolúciós pszichológus si-
kerkönyvébQl, amelyet most a ma-
gyar olvasó is kézbe vehet. A szer-
zQ nagyon népszer_ a holland 
nyelv területén, folyamatosan sze-
repel a sajtóban és az elektronikus 
médiában. Valószín_leg ez a köny-
ve is valamilyen sorozatának köz-
lése, ugyanis 37 olyan fejezetbQl 
áll, amely majdnem azonos terje-
delm_ (4–4,5 oldal), és az egyes 
fejezetek között nincs tartalmi kap-
csolat, összefüggés, hacsak az 
nem, hogy minden történet egy-
egy megfi gyelési epizód.

A szerzQ él a világban, tudományá-
nak megfelelQen fi gyeli az embere-
ket, és egy-egy jelenségen elgondol-
kodik, rendre megtalál benne valami 
evolúciós megnyilvánulást, valamit, 
ami a fejlett gerincesekben szemmel 
láthatóan a faj túlélését, a természe-
tes kiválasztódás sikerét szolgálta. 
Több történetben az a keret, hogy a 
dolgot elmagyarázza a feleségének, 
aki elQbb kételkedik, de azután elfo-
gadja tudós férje érveit. Gyakran  né-
hány fejezet után elQkerül újra egy-
egy téma vagy valami ahhoz hason-
ló. Ez is arra mutat, hogy a szerzQ-
nek valamiféle rovata lehet valamely 
médiumban, és rendszeres feladatát 
az elmúlt egységnyi idQszak élmé-
nyeibQl állítja össze. Úgy, mint a régi 
kolumnisták szokták a lapokban, pél-
dául a mi Mikszáthunk, aki éveken át 
tudósított a parlamenti ülésekrQl 
anélkül, hogy az átlagember számá-
ra unalmas témáknál, magánál a po-
litikánál idQzött volna – helyette in-
kább a jellemeket és az emberi vi-
szonyokat mutatta be.

A szerzQ fejezetei ilyen módon kis 
esszék, rövid olvasmányok, melye-
ket akár elalvás elQtt is kézbe lehet 
venni. Mindegyikben van valami po-
én, tanulság. FQ tématerület a nemi-
ség és a csoporthoz, csordához tar-
tozás, illetve az ezzel együtt járó ve-
télkedés és agresszió. A tanulság 
mindig kézenfekvQ. A férfi ak – mint 
ez a hétköznapokban megfi gyelt 

urak viselkedésébQl kit_nik – kere-
sik a fi atal nQk fi gyelmét és vonzó-
dását, hiszen a promiszkuitás, a 
„mag” szórása, a minél fi atalabb, 
életerQsebb nQk keresése fontos a 
túlélés szempontjából. Az idQsebb 
nQk is kapnak fi gyelmet, hiszen az 
utódot felnevelQ – esetleg már sze-
xuálisan nem annyira vonzó – nQ tá-
mogatása a sok gondozásra szoru-
ló ivadék miatt fontos. 

Gyakori témája a szerzQnek a 
kommunikáció, azt fQleg a csoport-
hoz való alkalmazkodás és az ag-
resszió visszafogása miatt tartja ér-
dekesnek. Ezért preferált a társas 
életben a mosoly, a nevetés ugyan-
akkor már agresszió hordozója le-
het, ez pedig következményekkel 
járhat.

Ilyen és hasonló a fejezetek csat-
tanója, a szerzQ gyakran szellemes 
és szórakoztató a kis tanulmányok-
ban. Egy fejezet címe: A darwiniz-

mus boldogít. Itt a szerzQ szinte „ars 
poeticáját” – és nyílván a könyv kis-
sé „térítQ” jellegét – indokolja. Egy 
olvasó megköszönte neki közlemé-
nyeit, mondván, hogy Qt a darwiniz-
mus megismerése boldoggá tette. 
Érti belQle az élet dolgainak logiká-
ját, belsQ rendjét, ez pedig meg-
nyugvással, boldogsággal tölti el.  
Aki érdeklQdik a humán evolúció 
iránt, annak érdemes ezt a fajta 
„boldogulást” is megpróbálnia. 
(Darwin a szupermarketben. Az 

evolúció hatása mindennapi visel-

kedésünkre. 2012. Typotex Kiadó, 

189 oldal, 2600 forint)

BUDA BÉLA
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A kötelezW legkisebb munkabér

Magyarországon 1989 óta létezik a minimálbér intézménye, 
így hazánk azon 20 uniós ország egyike, ahol törvény vagy 
nemzeti ágazati egyezmény határozza meg a legkisebb mun-
kabér mértékét. Hét uniós tagországban – Ausztriában, Cip-
ruson, Dániában, Finnországban, Németországban, Olasz-
országban és Svédországban – nem létezik a kötelezően meg-
állapított minimálbér jogintézménye. Több ország esetében 
pedig csak bizonyos ágazatokra, szakmákra – tehát szűk kö-
rű foglalkoztatotti rétegre – korlátozódik a legkisebb mun-
kabér. Az Európai Bizottság – a foglalkoztatás növelését kö-
zéppontba helyező – gazdaságösztönző stratégiájának 
(Towards a job-rich recovery) részeként annak megfontolá-
sát kérte a tagállamoktól, hogy garantáljanak egy megfelelő 
és fenntartható mértékű minimálbér szintet többek között a 
szegénység elleni küzdelem és a jobb munkahelyi körülmé-
nyek létrehozása érdekében. (A Bizottság szerint a foglalkoz-
tatottak több mint 8%-a nem kap annyi bért, ami elegendő 
lenne ahhoz, hogy kikerüljenek a szegénységi küszöb alóli 
szintről.)

A rendelkezésre álló legfrissebb, 2012. júliusi adatok alapján 
a minimálbér euróban meghatározott havi összege 148 (Bul-
gária) és 1801 (Luxemburg) euró között mozgott. A 12,1-sze-
res nominális különbség 5,3-szeresére módosul, amennyiben 
vásárlóerő-paritáson (Purchasing Power Parities – PPP) szá-
molunk. A vásárlóerő-egységben (PPS) megadott kötelező 
legkisebb minimálbér két szélsőértéke Romániához (276) és 
Luxemburghoz (1478) kötődött. Hazánkban ez a mutató 518 
PPS volt, ami a horvátországival azonos, és a rangsorban a 
középmezőny végéhez tartozott. Szűkebb régiónkon belül 
kiemelkedik Szlovénia, itt a minimálbér összege (914 PPS) 
felzárkózott a fejlettebb nyugat-európai országokéhoz. 2005 
júliusához képest a minimálbér összege Bulgáriában, Len-
gyelországban, Lettországban és Romániában nőtt legin-
kább (alacsony szintről), mértéke 64–90%. Magyarországon 
is számottevő, 43%-os emelkedés történt, ezen belül az utolsó 
évben 19%-os. A válság által leginkább érintett időszakban 
(2008 és 2010 között) – ha csekély mértékben is, de – nőtt, 
vagy szinten maradt a minimálbér összege. Az elmúlt két év 
alatt ugyanakkor Észtországban és Litvániában kisebb mér-
tékű, Görögországban viszont jelentős (21%-os) csökkenés 
következett be. Ennek hatására a hellének állama volt az 
egyedüli a 20 tagország között, ahol az elmúlt hét év alatt 
mérséklődött (5%-kal) a kötelező legkisebb munkabér. 

Magyarországon a minimálbér 2001–2002. évi nagyará-
nyú (két év alatt duplájára, 25,5 ezer forintról 50 ezer forint-
ra történő) emelése után 2003–2011 között ennél kisebb mér-

tékű, 3–10%-os növekedés következett be, és annak bruttó 
átlagkeresethez viszonyított aránya stabilan 35–37% között 
mozgott. A kötelező legkisebb munkabér összege 2012. ja-
nuár 1-től 93 ezer forint lett, ez jelentős, 19%-os emelést jelen-
tett az előző évihez képest. Emellett 2006-ban bevezették az 
ún. szakmai (vagy garantált) minimálbér rendszerét, amit a 
szakképzettséget igénylő foglalkozások körében alkalmaz-
tak. 2012. január 1-jétől ennek összege 108 ezer forintot tett 
ki, ami 15%-kal meghaladta az egy esztendővel korábbit. 

A megállapított minimálbér összege számtalan adó- és já-
rulékfizetési kötelezettség alapegységét képezi. Ehhez viszo-
nyítják többek között a társas és egyéni vállalkozó járulékfi-
zetési kötelezettségét, vagy egyes cafetéria-elemek adható 
mértékét. 2002 és 2008 között a minimálbér adómentes volt. 
2009-től ismét adóköteles, ami az adójóváírás miatt csupán 
minimális adóterhet jelentett. 2012. január 1-től az adójóvá-
írás megszűnésével – a korábbiakhoz képest jelentősebb – 
adófizetési kötelezettség terheli a kötelező legkisebb munka-
bért. A minimálbér összegének optimális meghatározása 
összetett feladat. A túl magas minimálbér elvileg csökkent-
heti a munkaerő-keresletet, illetve nem legitim megoldások 
alkalmazására ösztönöz (ilyen például a teljes munkaidős 
munkavégzés részidősként történő elszámolása), ellenben 
azokon a területeken, ahol a minimálbér jelenti a bércentru-
mot, annak rendszeres emelése hozzájárul a munkavégzésből 
származó jövedelem „kifehérítéséhez”.

KELEMEN NÓRA
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MegrendelhetR a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletágánál
Tel.: 06-80-444-444, fax: 06-1-303-3440, levélben: MP Zrt. Hírlap 
Üzlet ág, Budapest 1008, e-mail: hirlapelofizetes@posta.hu, továbbá szemé-
lyesen a postahelyeken és a kézbesítôknél.

ElQfizetési ár 2012-re belföldre: 1/4 évre 3000 Ft, 1/2 évre 6000 Ft, 1 évre 12 000 Ft

A minimálbér január 1-jei összege és annak a bruttó átlagkeresethez 

viszonyított aránya 

a minimálbér havi összege                    a bruttó átlagkereset
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Barna törpék – 
kWzetbolygókkal

CSillagászok az ALMA- (Atacama 
Large Millimeter/submillimeter 

Array) rádiótávcső-hálózattal most első 
ízben figyeltek meg milliméteres mére-
tű szilárd porszemcséket egy barna tör-
pe körüli porgyűrű külső pereménél. 
(Emlékeztetőül: a barna törpék túl kis 

tömegű félbemaradt csillagok, ame-
lyekben a nukleáris fúzió nem tud bein-
dulni.) A porszemcsék hasonlók azok-
hoz, amilyenek az újszülött csillagok 
körül visszamaradt, jóval sűrűbb 
protoplanetáris korongokban is megfi-
gyelhetők. A meglepő felfedezés kihí-
vás a bolygókeletkezési modellek szá-
mára, és azt sugallja, hogy a Földhöz 

hasonló kőzetbolygók még az eddig 
feltételezettnél is gyakoribbak lehetnek 
a Világegyetemben. 

Az említett modellek szerint a 
kőzetbolygók a csillagok körü-
li protoplanetáris korongokban lévő 
mikroszkopikus, finom homokszem-
csékhez hasonló porrészecsék véletlen 
ütközései során összetapadó, egyre 
nagyobbra növekedő kőzetrögökből 
állnak össze. Ám eddig úgy vélték, 
hogy a barna törpék körüli, jóval rit-
kább porgyűrűkben részben a részecs-
kék közti nagyobb távolságok, részben 
nagyobb sebességük miatt az ütköző 
porszemcsék nem tudnak összetapad-
ni és így növekedni. Ha ez nagyritkán 
mégis megesik, a nagyobb szemcséket 
a barna törpe gravitációja a belső öve-
zet felé vonzza. 

„Azt ugyan egyelőre nem tudhatjuk, 
hogy idővel a most megfigyelt milliméte-
res szemcsék tovább tudnak-e növekedni, s 
így végül bolygóvá válni, ám eddig azt sem 
gondoltuk, hogy egyáltalán ilyen méretű-
vé tudnak növekedni – mondta el Luca 
Ricci, a Kaliforniai Műszaki Egyetem 
(CalTech) csillagásza, a felfedezésről 
az Astrophysical Journal Letters-ben 
beszámoló cikk egyik szerzője. – A 
nagyra nőtt szemcsék mellett a gyűrűben 
hűvös molekuláris gázt (szén-monoxidot) 
is sikerült kimutatni: barna törpe körül ez 
szintén eddig páratlan felfedezés.”

Az 5000 méter magas chilei fenn-
síkon fekvő Atacama-sivatagban 
épülő ALMA rádiótávcső-rendszerét 
a tervek szerint jövőre fejezik be, és 
összesen 66 interferometrikusan ösz-
szekapcsolt rádiótávcsőből fog állni, 
amelyekkel néhány milliméteres és 
annál rövidebb rádióhullámhosszakon 
figyelhető meg a Világegyetem. 

A vizsgált barna törpe a Kígyótartó 
(Ophicus) csillagképben látható Rho-
Oph 102, tömege a Nap tömegének 
mindössze 6 százaléka (a Jupiterének 
60-szorosa). Mivel belsejében a nuk-
leáris fúzió nem indult be, sugárzása 
lényegében a gravitációs összehúzó-
dásból felszabaduló hősugárzás, vörö-
ses színű és jóval halványabb, mint a 
csillagoké.

 (ESO)

Tucatnyi fermion  
elegendW

Régóta foglalkoztatja a kutató-
kat, vajon hány anyagi részecske 

létezik a természetben. A részecske-
fizika standard modellje szerint a 

részecskék két nagy csoportba so-
rolhatók: a Világegyetemben látha-
tó anyagot felépítő anyagi részecs-
kék (fermionok) és a köztük erőha-
tásokat közvetítő erőtér-részecskék 
(bozonok). A Higgs-bozon felfede-
zésével immár valamennyi, a stan-
dard modellben szereplő részecskét 
sikerült kimutatni. De felmerülhet 
a kérdés, nincsenek-e további, a 
standard modellben nem szereplő 
részecskék? Ezt vizsgálták a Karls-
ruhei Műszaki Egyetem (KIT), a 
CERN és a Humboldt Egyetem 
kutatói. Eredményükről a Physical 
Review Letters-ben számoltak be.

Minden, amit anyagként ma-

gunk körül látunk, felépíthető a 
standard modell 12 elemi fermion 
építőkövéből. „Ez azonban még 
nyitva hagyja annak lehetőségét, hogy 
létezhetnek további építőkövek is, 
amelyeket még nem láttunk. Vannak 
olyan elméleti modellek is, amelyek 
ilyeneket feltételeznek, például a so-
kak által kedvelt szuperszimmetria-
elméletek egyenesen megduplázzák a 
számukat – mondta Ulrich Nierste, 
a KIT professzora.

Bizonyos közös tulajdonságok 
alapján a standard modell a 12 
fermiont három, egyenként négy 
részecskéből álló csoportba, úgy-
nevezett generációba sorolja. A 
kozmikus sugárzáson, illetve az 
óriásgyorsítókon kívül a természet-
ben nagy mennyiségben csupán az 
első generáció tagjai jelennek meg, 

Fantáziakép a barna törpe körüli porgy_r_rQl

Fantáziakép a gy_r_ben kimutatott 
mikroszkopikus porszemcsékrQl

A CERN egyik óriásdetektora (CMS), amely 
meghatározó szerepet játszott  
a Higgs-bozon kimutatásában
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ezek: az elektron, az elektron-neut-
rínó, továbbá a neutront és a pro-
tont felépítő u- és d-kvarkok. 

„Vajon mi célból létezik a második és 
a harmadik generáció, ha a természetnek 
alig van rá szüksége? És lehetséges-e, hogy 

még további generá-
ciók is léteznek?” – 
teszik fel a kérdést 
a cikk társszerzői, 
Martin Wiebusch 
és Otto Eberhardt. 
Végül ez az 
egyetlen kérdés, 
amelyre tényleges 
választ is adnak: 
„Pontosan három 
fermion-generáció 
létezik!”

Ezt a következ-
tetést a világon 

ma működő két legnagyobb óri-
ásgyorsító, az LHC és a Tevatron 
eddig felhalmozott adatainak sta-
tisztikai elemzéséből vonták le. 
Különösen nagy szerepet kaptak az 
elemzésben a Higgs-bozon kimuta-

tása céljából lefolytatott kísérletek 
adatai. 

A bizonyítás gondolatmenete azon 
alapul, hogy valamennyi részecské-
nek a Higgs-bozon ad tömeget. Mi-
vel az eddigi kísérletekben egyetlen 
eddig ismeretlen fermiont sem ész-
leltek, ez azt jelenti, hogy ha léte-
zik is ilyen, annak tömege nagyobb 
az eddig ismert fermionokénál, 
azaz náluk erősebben hat kölcsön a 
Higgs-bozonnal. Ez a kölcsönhatás 
viszont úgy módosítaná a Higgs-
bozon tulajdonságait, hogy az már 
ellehetetlenítené a felfedezését. 
Mindezek alapján a kutatók szerint 
99,99999 százalék (azaz 5,3 szigma) 
biztonsággal kizárható egy negye-
dik fermion-generáció létezésének 
lehetősége. 

(Physorg.com) 

Kik indulhatnak? − Egyénileg 
vagy kétfős csapatba szerveződve 
pályázhat minden 1992. október 1. 
és 1999. augusztus 31. között szü-
letett fiatal. Egyetemisták, főis-
kolások közül csak elsőévesek ve-
hetnek részt a versenyen, akkor, 
ha a munkájukat az egyetem, fő-
iskola megkezdése előtt elkezdték. 
Pályázhatnak határon túli magyar 
fiatalok is.
Mit lehet nyerni?

I. díj: havi 30 000 Ft-os ösztöndíj 
egy évig
II. díj: havi 20 000 Ft-os ösztöndíj 
egy évig
III. díj: havi 10 000 Ft-os ösztöndíj 
egy évig

a fiatalok szakmai, tudományos 
továbbfejlődésének támogatására.

A legfiatalabb díjazott megkapja a 
Siemens Zrt. 100 000 Ft-os, egyösz-
szegű Junior Ösztöndíját is. A leg-
jobb pályamunkát beadott határon 
túli pályázó a Magyar Innovációs 
Szövetség egyösszegű, 100 000 Ft-
os ösztöndíját kapja meg. 

Az első és második helyezett fiata-
lokat segítő egy-egy tanár egyszeri 
100 000 Ft-os ösztöndíjban részesül.

Az Ifjúsági Tudományos és Inno-
vációs Tehetségkutató Verseny 1-3. 
helyezettjei a felsőoktatási intézmé-
nyek döntése alapján 20 többlet-

pontot kaphatnak a felvételi folya-
mán.

A legjobb három pályázat lehe-
tőséget kap 2013. szeptember 17-
22. között Prágában, az EU által, 
rendezendő „Fiatal Tudósok Ver-
senyén” való részvételre, ahol to-
vábbi értékes pénz- és 
különdíjakat (3500-
7000 euró) nyer-
het. A kiválasztott 
tehetséges fiatalok 
további nemzetközi 
versenyen, utazáso-
kon vehetnek részt, 
többek között pl. a 
nagy teljesítményű 
és felhasználóbarát 
számítástechnikai 
projektet kidolgozó 
pályázók közül 2 fő a 
Google zürichi köz-
pontjába látogathat.
Mivel lehet nevezni? Pályázni 

lehet műszaki, természettudomá-
nyi, informatikai, környezetvédel-
mi, valamint matematikai terület-
ről bármilyen innovatív alkotással, 
találmánnyal, kutató vagy fejlesz-
tő, ill. tudományos munka ered-
ményével. Beadható bármilyen 
egyéb versenyre vagy pályázatra 
készített pályamunka, ill. műszaki 
alkotás is.

Hogyan kell jelentkezni? − A 
kidolgozandó vagy megoldandó 
feladat max. 2 oldalas vázlatát doc 
formátumban kell eljuttatni e-mail-
ben 2013. január 7-én, 15 óráig 
beérkezően, a következő címre: 
innovacio@innovacio.hu. 

A nevezésnek tar-
talmaznia kell: a 
kiválasztott kutatási 
vagy fejlesztési témát, 
a megoldásra irányuló 
javaslatot, az elérendő 
célt, a konkrét meg-
valósítás módját, to-
vábbá: a résztvevő(k) 
nevét, születési idő-
pontját, lakcímét, te-
lefonszámát, e-mail 
címét, nyelvtudását; 
iskolájának (mun-
kahelyének) nevét és 
címét; a konzulens 

vagy felkészítő tanár nevét, lakcí-
mét, e-mail címét és telefonszámát. 
A pályázattal kapcsolatban ér-

deklődni lehet a Magyar Innováci-
ós Szövetség címén: 

tel.: 430-3330; 
e-mail: innovacio@innovacio;  
honlap: www.innovacio.hu;

levelezési cím: 
1036 Bp., Lajos u. 103.) 

22. Ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutatóverseny (2012/2013-as tanév) 

TALÁLD FEL MAGAD!

A fermionok három generációjának részecskéi: a leptonok (elektron, 
müon, tau és a hozzájuk kapcsolódó neutrínók), továbbá a hadronokat 

felépítQ hat kvark. (A részecskék jele mellett az elektromos töltés 
értéke)

1. generáció                           2. generáció                          3. generáció

a hétköznapi anyag                kozmikus sugárzás               gyorsítók (és a Nagy Bumm?)
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REHABILITÁLT FÖLDTERÜLETEK

 A leromlott és kopár földterületek újrahasz-
nosítására vonatkozó nemzetközi mozgalom – 
közismert nevén a Bonni Kezdeményezés, amely-

nek az a célja, hogy 2020-ra 150 millió hektár földet állítson helyre – újabb 
lendületet kapott a Dohában folyó ENSZ Klímatalálkozón azáltal, hogy 
El Salvador és Costa Rica 1-1 millió hektár helyreállítására vállalt kötele-
zettséget.

„A kormányok és az emberek elér-
hető megoldásokat sürgetnek a ben-
nünket érintő legnagyobb veszélyek, 
így a klímaváltozás elhárítására. A 
Bonni Kezdeményezés a természethez 
kapcsolódó megoldás, ezért is vívta 
ki a világ figyelmét.” – mondja Julia 
Marton-Lefevre, a GPFLR progra-
mot koordináló IUCN főigazgatója. 
„Bár az eddig elért eredmény csodála-
tos, a globális célunkat csak akkor ér-
hetjük el, ha továbbra is olyan kötele-
zettségvállalások születnek, mint ami-
lyet Costa Rica és El Salvador tett.”

Mára 20 millió hektárra van for-
mális kötelezettségvállalás, India 10 millióra tett szándéknyilatkozatot, to-
vábbi 20 millió hektár várható a „A népek és erdők közép-amerikai szövet-
sége” (Meso American Alliance of Peoples and Forests) részéről, így elér-
hetővé válik a meghökkentő 50 millió hektáros kötelezettségvállalási szint. 

„Ha a következő 10 évben helyreállítanánk 150 millió hektár földterületet, ak-
kor az 11-17%-kal járulhatna hozzá a károsanyag-kibocsátásunk mérsékléséhez, 
és az érintett helyi és nemzeti gazdaságokba évente több mint 80 milliárd dollárt 
pumpálna” – állítja Stewart Maginnis, az IUCN, Nature Based szekciójának 
nemzetközi igazgatója. 

(www.greenfo.hu)
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Versenyre fel!

A 2012/2013–as tanévben a Verseny-
bizottság 37. alkalommal hirdeti 

meg a Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és 
Környezetvédelmi Tanulmányi Versenyt.

A pontos versenykiírás 
az Oktatási Közlönyben 
jelent meg. A versengés-
ben hazánk, valamint 
Szlovákia, Románia, 
Horvátország és Szlové-
nia magyar tannyelvű kö-
zépiskoláinak nyelvi elő-
készítő (nulladik), kilen-
cedik és tizedik osztályos 
tanulói vehetnek részt. 

A versenyre a tanulók az 
iskolában a szaktanáruknál jelentkezhet-
nek 2013. január 10-ig. Az iskolai forduló 
2013. február 4–8. között kerül lebo-
nyolításra. A megyei (területi) fordulóra 
2013. március 20-án kerül sor a megyei 
(területi) szervező által kijelölt helyen. Az 
országos döntő 2013. május 10–12. kö-
zött lesz Mosonmagyaróváron a Nyu-

gat-Magyarországi Egyetem Mezőgaz-
daság- és Élelmiszer-tudományi Karán.

A verseny ismeretanyagát az Élet és Tu-
domány, valamint a TermészetBÚVÁR 
című folyóiratokban a tanév során szep-
tember elejétől április közepéig megjele-

nő jelzett cikkek adják. A kije-
lölt cikkek címeit folyóiratunk 
hátsó borítójának belső olda-
lán tesszük közzé. A verseny 
minden fordulójában szere-
pelhetnek Kitaibel Pál életével 
és munkásságával, valamint 
hazánk környezet- és termé-
szetvédelmével kapcsolatos 
kérdések.

A felkészülésben segítségül 
szolgál még a verseny honlap-

ja: http://www.kitaibelverseny.hu.
Ugyanitt találhatják meg a kijelölt cik-

kek közül azokat is visszamenőleg, ame-
lyek 2012. szeptember 1. és 2013. január 
1. között jelentek meg. 

Minden jelentkezőnek jó felkészülést és 
versenyzést kíván a 

Versenybizottság 

Új lajhármakifajokat 
azonosítottak

A hatalmas szemekkel a világba bámu-
ló borneói lajhármakinak (Nycticebus 

menangensis) páratlan módon mérgező a 
harapása a főemlősök között. Ez sem 
védi meg azonban egyedeit az illegális 
kereskedelemtől: a befogott állatokat 
vagy házikedvencként vagy orvosi cé-
lokra árusítják.

A Missouri Egyetem kutatói most 
megállapították, hogy az eddig egyet-
len fajnak vélt borneói lajhármaki va-
lójában négy önálló fajba sorolható, 
ami azt is jelenti, hogy az eddig is ve-
szélyeztetettnek tartott állatok még az 
eddiginél is nagyobb védelemre szo-
rulnak. „Ráadásul a négy faj területileg is 
elkülönülten él, vagyis sokkal kiterjedtebb 
élőhelyre van szükségük, és a fennmara-
dásukhoz szükséges állományok létszá-
mát is át kell gondolni – mondta Rachel 
Munds, a kutatócsoport vezetője. A há-
rom új lajhármakifaj, az N. bancanus, N. 
borneanus és a N. kayan csak kisebb fizi-
kai jegyekben (termet, szőr vastagsága, 
színe, pofa) különbözik egymástól.

Természetes élőhelyükön a laj hár ma-
kik fákon élő, éjszakai életmódot folyta-
tó, főleg gyümölcsöket és rovarokat fo-
gyasztó állatok. Házi kedvencnek több 
szempontból is alkalmatlanok: mérges 
harapásuktól tartva ugyanis többnyire 
(meglehetősen kíméletlenül) eltávolítják 
a szem- és metszőfogaikat, így viszont 
nehézkesen táplálkoznak és hamarabb 
elpusztulnak. Másrészt éjszakai élet-
módjuk miatt nappali játszótársnak sem 
alkalmasak.

A házikedvencként tartott példányo-
kénál is sokkal szörnyűbb sors veszélyez-
teti a befogott lajhármakik egy részét. 
A hagyományos ázsiai gyógyászatban 
ugyanis ezeknek az állatoknak a köny-
nyét emberi szembetegségek kezelésé-
ben alkalmazzák – leírhatatlanul ke-
gyetlen a könny kinyerésének módja.

(ScienceDaily) 

Az egyik új faj, a Nycticebus kayan

KÉP: CH’IEN C LEE
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A Typotex Kiadónál jelent meg Székelyné Csuka Olga Válogatott fi lozó-
fi ai írások cím_ könyve. FQsorainkban (vízszintes 1. és függQleges 10.) 
Descartes-ot idézzük. A megfejtQk között a Typotex Kiadó öt különbözQ 
kiadványát sorsoljuk ki. Jó fejtést kívánunk!

Beküldési határidR: a lap megjelenését követR második kedd, 
2013. január 22-e (Élet és Tudomány, Keresztrejtvény, 1428 
Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu). 

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A rejt-
vényciklus végére e bet_k – helyes sorrendbe rakva – egy magyar olim-
piai bajnok, többszörös világbajnok nevét adják ki. E név beküldQi kö-
zött értékes nyereményeket sorsolunk ki.

Vízszintes: 10. KiemelkedQ sporteredmény. 11. Pozitív elektród. 12. 
Ismétlésre utaló igevégzQdés. 13. Menj! – angolul. 14. Nitrogén, ká-
lium és volfrám. 15. Japán övfokozat. 16. Ének. 17. Japán dráma. 
18. Kaukázusi falu. 19. Síkság. 20. Akadály – névelQvel. 23. 
IgevégzQdés. 24. Zenei függelék. 25. Török név. 26. Kétszer véve: 
Leoncavallo operája. 27. Házkezelési igazgatóság. 28. Hogyishívják. 
29. Ki. 30. AAA. 31. Vissza: gazdája. 32. Összevissza ölni. 33. 
Kocsmák.

FüggQleges: 1. B_ntársakkal. 2. Lassú – angolul. 3. Páratlan Agárdi. 
4. Karinthy Gábor. 5. Kegyelmet adunk. 6. Angol férfi név. 7. Meztelen 
test. 8. Gellért Oszkár. 9. SzervezQ. 15. KettQs. 16. A szolmizálás kez-
dete. 18. Papagájfaj. 19. Király – franciául. 21. Gy_lölöm – latinul. 22. 
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Kiejtett pléh. 28. Ceruza. 29. Német város. 31. SzülQ megszólítása. 32. 
NQi név. 34. Ladomerszky Margit. 35. Állami Biztosító.

A 48. számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Kotkodácsol; 

SzövQszékem; Kendermagos; Lubickoltam. A megoldást beküldQk közül 
a Tájszavak cím_ gy_jteményt (Kiss Gábor és Bató Margit összeállítása; 
Tinta Könyvkiadó – Az ékesszólás kiskönyvtára) nyerte: Deák József 
(Darány); Fodor Éva (Budapest); Molnár Béla (Szolnok); Németh 
Tiborné (Ibrány); Zsednai Pálné (Dég); A könyvet postán küldjük el.

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

www.telc.hu

KERESZTREJTVÉNY

Felszeghy Szabolcs (Debrecen, 
szabolcs.felszeghy@gmail.com) – 
Párhuzamok – cím_ képe az 51-52. 
számunkban, a 1659. oldalon jelent 
meg. Egy fa, két kerítés (egyik elég 
rozoga), egy domboldal (teljesen 
kopár), egy út (oldalnézetben, csu-
pán a peremvonala látszik), egy kis 
égbolt (háromszögnyi, feketén): ez a 
leltár. Elég szegényes, de pontosan 
elegendQ ahhoz, hogy árnyékok 
gazdagsága keletkezzen a leheletfi -
nom tónusoktól a markáns sávokig. 
Azt meg tudom magyarázni, hogy 
négy egyenes deszka miként rajzol 
a domboldalra játékosan ívelQ gör-
béket, de azt el sem tudom képzelni, 
hogyan talált a fotós a hómezQnek 
arra a kitüntetett helyére, ahonnan 
mindez ilyen pontosan szerkesztett 
geometriájú kompozícióban látszo
tt.                                            (H. J.)

A HÓNAP KÉPE DECEMBER

A TELC 19 országban ismert 

nemzetközi nyelvvizsgái, ANGOL és 

NÉMET nyelvbQl Magyarországon 
államilag elismertek. 

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

KövetkezQ vizsgaidQpontunk 2012-ben: 

• 2013. március 2.
   (Jelentkezési határidQ: 
   2013. február 18)

82 vizsgahely az ország egész 
területén. Olasz, orosz és francia 
nemzetközi nyelvvizsga.
Vizsgáinkról, vizsgára felkészítQ  
tanfolyamainkról érdeklQdjön a 
www.telc.hu honlapon.

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



A magyarországi világ-
örökségi helyszíneket be-
mutató vándorkiállítással 
nyitott újra az Örökség Ga-
léria a Forster Örökségköz-

pont aulájában. A kiállítás apropóját az idei többszörös év-
forduló adja: 40 éves a Világörökség Egyezmény és 25 éve 
kerültek fel az első magyar helyszínek – Budapest, a Du-
na-part látképe és a Várnegyed, valamint Hollókő – a Vi-
lágörökségi Listára. 10 évvel ezelőtt lett világörökség a 
Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék és a budapesti hely-
színek gyarapításaként az Andrássy út. 

A kiállított tablók bemutatják a nyolc magyarországi 
helyszín  örökségi értékeit, múltját és jelenét. A későbbi-
ekben a tárlat a világörökségi helyszíneken is látható 
lesz, az Örökség Galéria ennek a vándorkiállításnak az 
első állomása. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal át-
alakulása és a Forster Örökségközpont felállása óta ez a 
galéria első kiállítása. A tárlat május 31-ig látogatható, 
hétköznap 9 és 16 óra között a Forster Örökségközpont 
aulájában. 

Pázmány-relikviák az 
Egyetemi Könyvtárban 
címmel nyílt kiállítás Buda-
pesten az ELTE Egyetemi 
Könyvtárában, mely Páz-
mány Péter pozsonyi magán-
könyvtárának 2012-ben 
azonosított köteteit mutatja 
be. Pázmány Péter 1637. 

március 19-i halálának 375. évfordulóját ünnepelve, az Egyete-
mi Könyvtár tudományos főmunkatársa, Knapp Éva egy ál-
tala kidolgozott tudományos módszert érvényesítve a könyv-
tár történeti állományában azonosította Pázmány Péter pozso-
nyi magánkönyvtárának ide került állomány-részét. A felfe-
dezésről a nyilvánosság szeptemberben, a Kulturális Örökség 
napján értesülhetett.

A tárlat bemutatja az egyetemalapító bíboros pozsonyi 
magánkönyvtárából származó nyomtatványokat, illetve 
egyéb Pázmány-emlékeket, mint például az egyetem 
alapítólevele és Pázmány úgynevezett „jezsuita” (fekete) 
birétuma. A kiállításon láthatók még a Pázmány Péter-
nek ajándékozott aranyozott díszkötéses munkák, pél-
dául II. Ferdinánd német-római császár, magyar király 
ajándéka, a Teremtés Könyvének első fejezetéhez fűzött 
kommentár-kötete, valamint az utolsó nagy mű, a pré-
dikációk sajtó alá rendezése (megjelent Pozsonyban, 
1636) során használt tekintélyes forrásanyag könyvtárá-
ban is jelenlevő kötetei, végül pedig az 1616-tól esztergo-
mi érsekként politikai szerepet is betöltő Pázmány olvas-
mányaként szolgáló történeti, politikai, továbbá orvosi 
tárgyú nyomtatványok. A kiállítás március 29-ig várja 
az érdeklődőket.

Babazsúr – Régi idők baba-
konyhái, terítékei címmel 
nyílt kiállítás Békéscsabán a 
Munkácsy Emlékházban.  

A szenvedélyes, békéscsabai 
gyűjtő, Miklya Zoltánné saját 
gyermekkori játékaihoz szer-
zett darabjaiból – főként az 50-
es, 60-as, de néhány 30-as 
évekből – való babakonyhát, 

szobácskát, a hozzájuk illő megterített asztalokat – ba-
bákkal – rendezte enteriőrökbe. A több száz apró tárgy 
közt tucatnyi különböző mintájú, teljes hollóházi porce-
lánkészlet, működőképes varrógép és húsdaráló is talál-
ható. A pár ezer szalvétából csupán a legszebb 140 pél-
dány fért a Kisterem falaira. A fiú látogatók egy várat és 
sok szép katonát csodálhatnak meg.

A kollekció egyébként először szerepel közönség előtt, 
és remélhetőleg nemcsak a gyerekeknek, hanem az őket 
elkísérő szülőknek, nagyszülőknek is kellemes perceket 
szerez. A tárlat január 20-ig várja az érdeklődőket.

A víz létezését természetesnek vesz-
szük, pedig mind többet hallunk a 
Föld vízkészletét napjainkban egyre 
jobban fenyegető veszélyekről. A tra-
gikus ivóvízhiány, a kiszáradó tavak, 
a gyakoribb katasztrófaszerű árvizek, 
a terméketlenné váló, kiszáradt föl-
dek, az ökológiai szempontból fontos 
élőhelyek végleges eltűnése az ember 
természetkárosító tevékenységének, a 
globális felmelegedésnek a következ-

ménye. A jövőben a víz, a tiszta víz fontos stratégiai cik-
ké, a legfontosabb természeti kinccsé válhat. Földünk 
vízkészleteinek csupán 2,5-3%-a édesvíz, és ennek is 
csak elenyésző része (a teljes földi vízkészlet 0,03%-a) 
hasznosítható az emberiség számára, a többi fagyott ál-
lapotban, illetve a felszíni rétegek alatt található.

A Magyar Mezőgazdasági  Múzeum Éltető víz című 
kiállítása azt a törekvést szeretné támogatni, amely 
szemléletváltást sürget a vízgazdálkodásban és a lakossá-
gi vízhasználatban, valamint természetes vizeink foko-
zottabb védelmével takarékosabb fogyasztási szokások 
kialakítására ösztönöz. Az intézmény profiljának meg-
felelően a hangsúlyt a mezőgazdasági termelés és a víz 
kapcsolatának bemutatására helyezi. Az agrárium kü-
lönböző területein történő vízhasznosítás XVIII-XIX. 
századtól napjainkig terjedő története nemcsak agrár-
történeti szempontból érdekes, hanem jó példája a kör-
nyezetét a maga hasznára átformálni kívánó ember sike-
reinek és kudarcainak is.

A március 3-ig nyitva tartó kiállításhoz múzeumpe-
dagógiai foglalkozások is kapcsolódnak.
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ÉT-IRÁNYTd Bánsághy Nóra rovata

Mini konyha

Víz, víz, tiszta víz

Világörökségeink

Szenzáció!
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY

Mi rejtWzik az Enceladuson?
Az Enceladus egy olyan hold, amely-
nek tulajdonságai nagyon érdekesek 
a Földön kívüli élet lehetőségének 
vizsgálata szempontjából. Mindenek-
előtt az, hogy vizes környezetet felté-
teleznek a felszíne alatt, ahol akár 
szélsőséges tűrőképességű mikroor-
ganizmusok is előfordulhatnak. 

Épített reprezentáció
A Habsburg-ellenes Wesselényi-moz-
galom egyik főszereplőjeként számon 
tartott Nádasdy III. Ferenc gróf csa-
ládját teljes vagyonelkobzás is sújtotta, 
melynek dokumentálása megmaradt 
a levéltárakban. E források feldolgo-
zása révén a XVII. század egyik legje-
lentősebbnek nevezett műgyűjtemé-
nye válik rekonstruálhatóvá. 

Az Északi-sark kapujában
Alyeska „Nagy Föld”-et jelent aleut 
nyelven – ezen a néven ismerik az 
Amerikai Egyesült Államok legna-
gyobb kiterjedésű, de legkisebb népsű-
rűségű államát. Hatalmas területén 
mindössze 735 ezer ember lakik. 

KÖVETKEZV SZÁMUNKBÓL

 KITAIBEL   
E számunknak a Kitaibel Pál középiskolai biológiai 

tanulmányi verseny anyagát adó cikkei:

Az ördög karma; Csíkos szöcskeegér –Erdélyben

AJÁNDÉKOZZON 

ÉLET ÉS TUDOMÁNYT!
Lepje meg szeretteit 
az Élet és Tudomány 

változatlan árú 
elQfi zetésével, 

valamint ajándék belépQjeggyel 
az Urániába vagy 
a Planetáriumba!


2013. januártól a TIT-lapok 

elQfi zetQi árai változatlanok 
maradnak:

Élet és Tudomány: 12.000 Ft/év
(230 Ft/db)

Természet Világa: 6.480 Ft/év
(540 Ft/db)

Valóság: 6.960 Ft/év
(580 Ft/db)


Az Uránia Csillagvizsgálóban 

derült ég esetén távcsöves 
bemutató keretén belül saját 
szemével láthatja a Naphoz 

legközelebb keringQ Merkúrt, 
a fényes Vénuszt, a vörös Marsot, 
a tarka Jupitert négy legnagyobb 

holdjával együtt és 
a gy_r_s Szaturnuszt. A látogató 
nemcsak Holdunk tengereiben, 

krátereiben merülhet el, 
hanem szemtanúja lehet az éppen 

aktuális égi jelenségeknek is. 

Információ: 06-1/386-9233–es 
telefonszámon vagy a 

www.urania-budapest.hu 
oldalon.


A Budapesti Planetáriumban 

pedig nappal és borult idQ esetén 
is ragyognak a csillagok! 

M_sorainkról bQvebben 
tájékozódhat weboldalunkon 

(www.planetarium.hu), valamint 
a 06-1/263-1811, 06-1/263-0725 

telefonszámokon.

Az Élet és Tudomány a Nemzeti Kulturális Alap, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, 
az OTKA és az OTP Bank Nyrt. támogatásával jelenik meg.

PUB-I 106619
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Digitális változatban: dimag.hu 

ÉLET      TUDOMÁNYes

Tudás – h_séges 
olvasóinknak 

jövQre is idei áron

Az Élet és Tudomány elQfizetQi ára
2013-ban is változatlan:

12 000 Ft/év (230 Ft/lapszám)
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