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Kedves Olvasónk!
között az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora, 
illetve az MTA elnökségi tagja volt. 1992-tól professor 
emeritusi címet, illetve kutatóprofesszori megbízást 
kapott. 

1970-ben megválasztották a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező, 1979-ben rendes tagjává. Taggá 
választása után a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, 

illetve a Tanulás életen át (TÉT) 
akadémiai elnöki bizottság tagjai 
közé került be. 1994-ben pedig 
megválasztották a Magyar Peda-
gógiai Társaság elnökévé. Több 
esszét írt a tudományos ismeretter-
jesztés fontosságáról. 

Számos kitüntetései közül az 
Akadémiai Díjat megkapta már 
1961-ben, az Állami Díjat 1988-
ban. Életútja elismeréseként Szé-
chenyi-díjat kapott 2007-ben, de 
magáénak tudhatta a 2002-ben az 
oktatási minisztertől kapott Eöt-
vös József-díjat is.

A Szerkesztőség

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat történetének 
egyik meghatározó alakjától vettünk búcsút a közelmúlt-
ban. Életének 91. évében, 2013. február 3-án elhunyt 
Ádám György professzor, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia rendes tagja, aki 1978-
1990 között a TIT elnöke volt. A 
pszichofiziológus, az MTA Biológiai Tu-
dományok Osztályának tagja a tudo-
mánynépszerűsítés legjelesebb hazai kép-
viselői közé tartozott.

Nagyváradon született. A Pázmány Péter 
Tudományegyetem Orvosi Karán szerzett 
orvosi diplomát 1949-ben. 1950-től a Bu-
dapesti Orvostudományi Egyetem (későb-
bi Semmelweis Orvostudományi Egye-
tem) Élettani Intézetének munkatársa lett. 
1967 és 1992 között az ELTE általa alapí-
tott Összehasonlító Élettani Tanszékének 
vezetője, 1970 és 1972 között az MTA Pszi-
chológiai Intézet igazgatója, 1972 és 1978 
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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 számok a 
szótagszámok és 
a bet_k összege.

ERPSÍTÉS

Válasz: M
Az északnyugat–
délkeleti irányú 
sávokban a háttér és 
az ábra színe egyezik 
meg;
Az északkelet–
délnyugati irányú 
sávokban az ábra 
formája azonos;
Az észak–déli 
sávokban az ábra 
kerete ugyanolyan.

HAJRÁ

Válasz: Kórház 
Az SMS szövege: 
kislányom született
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Melyik szám van letakarva? 

Hogyan folytatódik a sorozat? 

Melyik hárombet_s szó egészíthetQ ki 
hét másik szóvá a megadott 

végzQdésekkel?
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 SürgWsségi szimuláció

Embert helyettesítő modelle-
ket, tesztbábukat eddig leg-
inkább közlekedésbiztonsági 
filmek forgatásán vagy autók 
töréstesztjénél használtak. A 
Semmelweis Egyetem (SE) 
Aneszteziológiai és Intenzívterá-
piás Klinikájának január 31-én 
megnyílt Szkill- és Szimulációs 

Laboratóriuma által beszerzett élet-
hű bábuk azonban az orvosképzést 
segítik, számos sürgősségi kórkép 
szimulálásával. Dr. Fritúz Gábor, a 
Centrum vezetője hangsúlyozta, 
hogy a gyakorlatok során megszer-
zett tudás nem helyettesíti a klinikai 
munkát, ám lehetővé teszi, hogy 
a medikusok begyakorolhassanak 
olyan készségeket, például a véna-
szúrást, mellkaspunkciót vagy a lé-
legeztetést, amelyek birtokában fel-
készültebben állhatnak a betegágy 
mellé. Talán nem szükséges magya-
rázni, hogy egy egyszerű vérvétel is 
számos kellemetlenségnek teszi ki a 
beteget, ha gyakorlatlan kézzel vég-
zik.

Az új központban két felnőtt és 
egy csecsemő – úgynevezett magas 
hűségű – bábu mellett az újraélesztés 
gyakorlására alkalmas további kilenc 
modell és számos testrészeket szimu-
láló torzó áll az oktatók rendelkezé-
sére. A Kútvölgyi úti kórház labo-
ratóriumában további két, szintén a 
legmodernebb technikával felszerelt 
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Y bábut helyeztek üzembe. Egy 
hasonló, de kevésbé fejlett 
rendszert 2009 óta alkal-
maztak az orvosi egyetemen, 
akkor azonban még a magas 
szintű lélegeztetésre képes 
bábuk paramétereit is manu-
álisan kellett az oktatóknak 
beállítaniuk.

A most átadott modellek 
egy internet alapú szoftver 
segítségével működnek, és a 
beprogramozott adatoknak 
megfelelően reagálnak a hall-
gatók beavatkozásaira. Az 
operátor szobából irányítva, 
mikroporton keresztül „vála-
szolhatnak” kérdésekre, pislognak, 
„lélegeznek” és „vérnyomásuk” 
van. Fontos, hogy a gyakorlati ta-
pasztalatszerzés e tanulási folyamat-
ban ezentúl nem véletlenszerű, azaz 
nem attól függ, hogy a medikus 
találkozik-e egy adott helyzettel, 
avagy éppen rosszul lett-e valaki, 
amikor gyakorlata van, és akad-e 
olyan oktató, akinek van ideje, ka-
pacitása elmagyarázni, mi történik. 
Orosz Gábor, az Aneszteziológiai 
és Intenzívterápiás klinika orvosa 
a technikai részletekről szólva azt 
emelte ki, hogy a hallgatók munká-
járól minden esetben videofelvétel is 
készül, amelyet a rendszer a bábun 
történt beavatkozások adataival 
együtt, vezeték nélküli kapcsola-
ton keresztül a projector-szobában 
lévő számítógépre továbbít. Így az 

óra végén az oktatók a medikusok-
kal együtt akár kockáról kockára ki-
elemezhetik a történteket. Mint azt 
Orosz Gábor elmondta, jelenleg tíz-
egynéhány különböző eset programja 
futtatható, amelyeket jórészt a klini-
ka orvosai írtak a kórélettani, gyógy-
szertani és biokémiai adatok betáp-
lálásával. A kaland-játékprogramok-
hoz hasonlíthatók ezek a „küldeté-
sek”, csak itt nem ellenséges csapatok 
érkezését szimulálja a program, ha-
nem például a vérvesztéses sokk mi-
att beadott gyógyszeradagra reagálva 
vérnyomásesést, szívritmusváltozást 
generál.

A hallgatókat tehát valódi betegek 
életének veszélyeztetése nélkül lehet 
döntési helyzetbe hozni, így gyako-
rolhatják be az életmentő beavatko-
zásokat vagy a gyógyszerek hatásait. 
Az amerikai fejlesztésű egészségügyi 
bábuk belsejében előre kiképzett csa-
torna van például a mellkas becsö-
vezéséhez. A gyártók arra is odafi-
gyeltek, hogy a dréncső bevezetése 
a valósághoz hasonló erőkifejtést 
igényeljen, és még egy kis döcce-
nés is érezhető legyen, amikor a cső 
a mellkasba ér. A rekeszek színes 
folyadékokkal tölthetők fel, így a 
megfelelő program elindításával ar-
tériás vagy vénás vérzés szimulálha-
tó. Természetesen ez csak akkor áll 
el, ha a hallgató a megfelelő nyomás-
pontokra fejt ki erőhatást. A régeb-
bi típusok egy nagy kompresszorral 
voltak összekötve, amit az új model-
lekbe már lekicsinyítettek és a bábu 
testén belül helyeztek el. Vezetékek 
tehát már nem lógnak ki a testből, 
a bábu a bekapcsolás után beszívja 
a környezeti levegőt, a kompresszor 
nyomás alá helyezi a rendszert, így 
szimulálja a légzőmozgásokat. 
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és Mustard a Mars két becsapódási krá-
terekkel borított területén (Nili Fossae 
és Nilosyrtis) összesen 4000 ilyen jellegű 
hosszabb-rövidebb alakzatot vizsgált 
meg a NASA Mars Reconnaissance 
Orbiter- (MRO-) szondájának nagy-
felbontású felvételein.

A sziklagerincek egymáshoz ké-
pest való elhelyezkedése összhang-
ban áll azzal a feltételezéssel, hogy 
az alakzatok a becsapódások során 
kialakult repedések nyomvonalait 
követik, és olyan területeken ta-
lálhatók, ahol a környező kőzetek 
részben vas- és magnéziumtartal-
mú agyagásványokból állnak, ame-
lyeknek a keletkezéséhez szintén víz 
szükséges. 

Tovább erősíti a feltételezést, hogy 
a zegzugos kiemelkedések erősen 
erodálódott területeken figyelhetők 
meg, ahol a környező puhább kőze-

Kozma Borbála, a SE Anesz-
teziológiai és Intenzívterápiás Kli-
nikájának klinikai oktatási me-
nedzsere arról is beszámolt, hogy 
az Ernő utcában működő központ 
három helyiségének bővítését is 
tervezik a későbbiekben. Mindez 
a jelenlegi eszközpark hatékonyabb 
kihasználását és több évfolyam be-
vonását tenné lehetővé. A SE új 
Szkill- és Szimulációs Központjá-
ban működő bábuk a megtévesz-
tésig élethűen képesek az élettani 
folyamatok bemutatására. A sür-
gősségi ellátás számtalan „vészhely-
zeti” szituációjából talán az égési 
sérülés az egyetlen, amelynek ellá-
tása nem gyakorolható rajtuk, mi-
vel bőrelváltozásokat nem tudnak 
produkálni. Hasonlóan bárányhim-
lősek sem tudnak lenni – az orvos-
tanhallgatók legalább ezt a néhány 
fejezetet kihagyhatják a felkészü-
lésből, amikor az újfajta ambuláns 
vizsgára készülnek.

kővágó angéla

 Megkövült vízfolyások

A marsi becsapódási kráterek 
alján látható, csővezeték-há-
lózatra emlékeztető zegzugos 
sziklagerincek hajdani felszín 
alatti vízáramlatok megkövült 
maradványai lehetnek – állítják 

amerikai kutatók. A már korábban 
felfedezett furcsa felszíni alakza-
tok alig néhány méter szélesek, ám 
közülük soknak a hossza több száz 
métert is elér. Eredetükre eddig nem 
volt magyarázat.

Most Jack Mustard, a Brown Egye-
tem geológusprofesszora és tanítvá-
nya, Lee Saper, a Geophysical Rese-
arch Lettersben megjelent cikkükben 
felvetik, hogy ezeknek a jelenleg 
kiemelkedő képződményeknek a 
helyén eredetileg a becsapódás által 
megrepesztett kéreg repedései hú-
zódtak. Utóbbiakban a felszín alatt 
vízfolyások áramlottak, s lassacskán 
olyan kőzet-hordalékkal töltődtek 
fel, amelynek anyaga keményebb 
volt a környező sziklákénál. A ké-
sőbbi évmilliók során az erozió a 
puhább kőzetek java részét elhordta, 
s így a repedésekben lerakódott ke-
ményebb ásványból megkövesedett 
gerincek fokozatosan kiemelkedtek. 

A hipotézis ellenőrzése céljából Saper 
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teket a szél lepusztította, miközben a 
repedésekben lerakódott keményebb, 
az erózióval szemben ellenállóbb ás-
ványok gerincként kiemelkedtek.

Mindezt egybevéve arra lehet kö-
vetkeztetni, hogy ezeken a terüle-
teken a felszín alatt vízfolyások és 
esetleg élet kialakulására alkalmas 
feltételek lehettek.

A kutatók szerint a Gale-kráterben 
tevékenykedő Curiosity-rover to-
vábbi vizsgálatai is segíthetnek a 
feltételezés megerősítésében. „Itt is 
láthatók hasonló alakzatok, bár inkább 
kisebbek, tehát nem feltétlenül hasonló 
eredetűek, de érdemes lesz mintát ven-
ni és megvizsgálni az alkotó kőzetek 
kémiai összetételét, amire a marsjáró 
laboratóriumnak lesz is lehetősége” – 
mondta Mustard. 
Forrás:  http://news.brown.edu/

pressreleases/2013/01/marswater

Egy becsapódási kráter, a Nilosyrtis 3D-s képe csQvezeték-hálózatra emlékeztetQ jellegzetes 
sziklagerincekkel, amelyek a felszín alatti vízfolyások fosszilizálódott maradványai lehetnek

KÉP: NASA MARS RECONNAISSANCE ORBITER

Egy hasonló hálózat felülnézeti képe (balra) és a terület vázlata az alakzatok jelölésével
KÉP: NASA MRO; MUSTARD LAB/BROWN UNIVERSITY

fedQkQzet

1 km1 km

fedQkQzet

fedQkQzet agyagásványok

agyag- 
ásványok

gerincek

gerincek
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A versenyt az oroszok indították azzal, hogy 1959. 
január 2-án a Hold közelébe juttatták a Luna 1-űr-
szondát. 1959. október 4-én a Hold Földről nem 

látható túlsó oldala felett elrepült a Luna 3, és fényképeket 
is készített róla. Az első sima leszállás is az oroszoké volt, 
1966. január 31-én a Luna 9 érte el szomszédunk felszínét. 
Az amerikai program célja űrhajósoknak a Holdra jutta-
tása volt. A megvalósítása során összesen hat alkalommal 
landoltak űrhajósok a Holdon 1969. július 16-a és 1972. 
december 7-e között. Ebben az időszakban az orosz Luna-
sorozat 24, a Zond-sorozat 8 űrszondájának és az ameri-
kai űrkutatás 26 űrhajójának volt célja a Hold. Ezek közül 
az orosz Zond űrszondák feladata az orosz emberes űr-
utazások előkészítése volt. 

A 2000 utáni tíz évben összesen öt űrszonda (egy-egy 
amerikai, indiai, kínai, európai és japán) programjában sze-
repelt a Hold kutatása. A tervezett orosz holdprogramban a 
többszöri halasztás után a jelenlegi tervek szerint 2015-ben 
fog indulni a Hold kutatására a Luna-Resource nevű szon-
da, majd a Luna-Glob. A felbocsátandó Luna-Glob kísérlet-
ben az orosz űrkutatás égi szomszédunkat svéd, svájci, finn, 
japán, kínai és magyar együttműködésben fogja kutatni. 
Oroszország űrnagyhatalom, és a résztvevő országok szá-
mára, még a japán és kínai űrkutatásnak is kitűnő tudomá-
nyos lehetőség ez a kooperáció az orosz hordozórakétán a 
műszereik számára biztosított helyekkel. Magyarország kis 

Ú J  O R O S Z  d R S Z O N DA  A  H O L D R A

MAGYAR RÉSZVÉTEL  
A HOLDKUTATÁSBAN

Az Amerikai Egyesül Államok és a Szovjetunió között számos területen, így az erkutatásban is erWs 
verseny folyt az 1990 elWtti években. A két nagyhatalom közti vetélkedés kiemelt területe volt a Hold 
kutatása. Azóta már más a „motorja” égi kísérWnk tudományos vizsgálatának, de az biztos, hogy 

Holdunk kutatása ezzel a versengéssel indult.

országként önálló űrhajóval, rakétával nem tud bekapcso-
lódni az űrkutatásba, de a nemzetközi és az európai együtt-
működés résztvevőjeként a magyar tudomány is bekapcso-
lódhat a Naprendszer tanulmányozásába.

Problémás égitest
Milyen körülmények fogadják a Holdon az űrszondát vagy 
az űrhajósokat? A Hold átmérője a földinek 27%-a, tömege 
a Földiének 1/80-ada, a gravitáció a földinek a hatoda. A fe-
lületén nincs a földi értelemben értelmezett időjárás. A ti-
zennégy napos holdi nap során akadálytalanul éri a napsu-
gárzás, a hőmérséklet 120 Celsius-fokig emelkedhet, a ti-
zennégy földi napig tartó holdi éjszaka során pedig -200 
Celsius alá süllyed egyes helyeken. A felszínt nem védi sem-
mi a kozmikus sugárzástól, az extrém napkitörésektől és a 
becsapódó meteoritoktól. A földi atmoszféra helyett abszo-
lút vákuum közeli a nyomás. A holdkutatás legújabb ered-
ményei arra utalnak, hogy a Hold a stratégiai jelentőségű 
ritka földfémekben gazdag. Ezen fémek legnagyobb készle-
tei Kínában találhatóak és a világpiaci szükségletek 95%-át 
innen látják el. Ma még sci-finek tűnik, de ezen elemek ki-
emelt stratégiai jelentősége miatt számos terv készült holdi 
kitermelésükre.

Ez az intézetünkben fejlesztett kapcsolóüzem_ tápegység  
alakítja át a leszállóegységen  

a fedélzeti 27 V-ot a m_szerek által igényelt szint_re

Földi ellenQrzQ-berendezés, ami lehetQvé teszi az _rszonda  
teljes rendszere nélkül a tudományos berendezések fejlesztését  

és tesztelését
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Hold felszínéről induló rakétahajtóművek, a Nap felkelése és 
nyugvása során előidézett hőmérsékleti ingadozás hatása a 
kőzetekre, a Hold kérgében fellépő szeizmikus folyamatok 
és a Nap, Föld, Hold tömegvonzása által keltett árapály jel-
legű hatás. A Holdon mérhető szeizmikus jelenségek elem-
zésével a Hold belső szerkezete vizsgálható.

Energiaforrás és magyar tápegység
A Luna-Glob indítása Bajkonurból történik Szojuz-2-1b raké-
tával. A szonda össztömege 2967 kg lesz, ebből a keringőegy-
ség indulási tömege 1657 kg, míg a leszállóegység 1261 kg.  
A tudományos berendezések súlya a keringő egységen 120 
kg és leszállóegységen 50 kg. Az orbiter Hold körüli pályára 
áll, méréseket végez és a leszálló egység és a Föld közti kom-
munikációt valósítja meg. Az MTA Wigner Fizikai Kutató-
központ Részecske- és Magfizikai Intézete (korábbi neve 
KFKI-RMKI) két feladatot lát el ebben a projektben. A leszál-
lóegység napelemekkel és RTG-vel, vagyis radioizotópos ter-
mo elekt romos generátorral (amelynek üzemanyaga plutóni-
um-oxid) biztosítja a fedélzetén lévő műszerek energiaellátását 
és védelmet nyújt a szélsőséges hőmérsékletingadozások hatá-
sával szemben. A holdi éjszaka során az RTG által szol gáltatott 
energia egy részét a leszállóegység fűtésére használja.

A leszállóegység 27 V-os egyenáramú energiaellátó háló-
zattal rendelkezik. A műszerek többsége néhány voltos há-

A tartós holdi tevékenységhez a víz nélkülözhetetlen. 
2009-ben az amerikai LCROSS (Lunar CRater 
Observation and Sensing Satellite – holdkráter-vizsgáló és 
megfigyelő műhold) űrszonda egyik feladata a víz ( jég) ku-
tatása volt a Holdon. Ezt a feladatot sajátságos módon vé-
gezte az LCROSS. Az elképzelések szerint víz jég formá-
ban legvalószínűbben a Hold sarkvidékén, a napsütéstől vé-
dett kráterek mélyén található. A Hold sarkvidékén az 
LCROSS két egysége egymást követően néhány percen be-
lül becsapódott egy kráter mélyére, 350 tonna tömegű tör-
melékfelhőt juttatva a magasba. Az első egység becsapódása 
után a második, áthaladva a porfelhőn, annak összetételét 
optikai kamerákkal és in fra spekt rométerekkel vizsgálta. Az 
eredményeket a Földre továbbította, majd a második egység 
is becsapódott. Az LCROSS adatait kiértékelve, a NASA 
igazolta a feltételezést, hogy a Hold sarkvidékén víz/jég is 
található a kráterek alján számottevő mennyiségben.  

Hogyan keletkezett?
Az orosz Luna-Glob misszió egyik célja a Föld és a Hold ke-
letkezésének kutatása. Két elképzelés van a Hold keletkezé-
séről. Az egyik szerint a Föld és a Hold egy ősi részecskefel-
hőben alakult ki, amit a Naprendszer korai időszakában por, 
részecskék és meteoritok alkottak. A másik elképzelés sze-
rint a Föld ütközött egy másik bolygóval, és az ütközés során 
a földkéregből kivált anyagból alakult ki a Hold. A keletke-
zés lehetséges módját geológiai úton fogja a Luna-Glob vizs-
gálni, szeizmológiai méréseket végezve a Holdon. A szonda 
tíz szeizmikus érzékelőből álló hálózatot juttat el a Hold fel-
színére. Az egyes szeizmikus érzékelők három szenzort tar-
talmaznak a rezgések vízszintes és függőleges irányú kom-
ponenseit mérik tizednanométeres tartományban egészen 
kis frekvenciájú, néhány tized, század Hz-től néhány-
szor tíz Hz-ig.

A Föld esetében a szeizmológiai megfigyelések 
hozzájárultak bolygónk belső felépítésének meg-
ismeréséhez. A földrengések során kiváltott rez-
géshullámok terjedése a különböző közegek-
ben bonyolult matematikai egyenletekkel ír-
ható le. A közeghatároknál a hullámok vissza-
verődve megtörnek és információkat 
szolgáltatnak a rétegek geofizikai szerkezeté-
ről. A Holdon megfigyelhető szeizmikus fo-
lyamatokat az Apolló űrhajók által telepített 
szeizmológiai hálózat nyolc éven át vizsgálta. Az 
indikált mintegy 12 ezer eseményt külső és belső 
okok idézték elő: a Holdba csapódó meteoritok, a 

A LINA berendezés részei, ami a leszállóegységen  
a magyar tápegység-kártyáról üzemel

A Luna Glob és Luna resource tervezett leszállásának helye

A Luna-Glob pályája  
a Föld és Hold között

Luna-Glob

Luna Resource
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lózatról működik, a fedélzeti 27 V-ot át kell alakítani a kér-
déses műszer által igényelt megfelelő feszültségekre. Az inté-
zetünkben fejlesztett tápegység 80%-os hatásfokkal alakítja 
át a 27 V-ot a LINA (Lunar Ions and Neutrals Analyzer) 
mérőműszer részére. A töltött és semleges részecskéket mérő 
műszer, a LINA a Luna-Glob keringő- és leszállóegységére 
is felkerül. Ez a részecskedetektor a svédországi kirunai in-
tézet vezetésével készül, és egy későbbi projektben a Jupiter 
jeges holdjainak kutatására induló szondára kerülő műszer 
repülési példánya lesz.

A tápegység fejlesztése során a speciális alkalmazás miatti 
követelmények teljesítése előírás a feladat megvalósítása so-
rán. Az alkatrészeket úgy kell megválasztani, hogy a várha-
tó kozmikus sugárzás ne okozzon bennük kárt. Az üzem-
szerű működés vákuumban megy végbe, ahol nincs lég-
áramlás, így az egyik megoldandó probléma az alkatrészek 
hűtése. Az elektromos kártyákhoz tartozó mechanikai sze-

relvények feladata az indítás során fellépő gyorsulás és a rez-
gések megfelelő csillapítása és az egyes alkatrészek felületén 
keletkező hő elvezetése a szonda falába.  Tápegységek fej-
lesztésénél komoly feladatot jelent az előírt EMC 
(Elektromagnetic compability) előírásoknak való megfele-
lés. A kapcsolóüzemű tápegység a működése során vezetett 
és sugárzott interferenciazavarokat okozhat más áramkö-
rökben, ami a mérési értékeket befolyásolhatja. Az EMC-
zajok megfelelő szint alatt tartása az áramkörtervezéssel és 
árnyékolással tartható kézben. A fejlesztés során az áramkör-
nek az elektromos teszteken kívül rázóteszteken, vákuum-
kamrában elvégezhető hőtechnikai vizsgálatokon és EMC-
teszteken is meg kell felelnie.

A másik magyar fejlesztésű berendezés egy speciális földi 
ellenőrző-berendezés, ami lehetővé teszi a párhuzamos fej-
lesztést, aminek segítségével az űrszonda teljes rendszere 
nélkül lehet tesztelni és fejleszteni a tudományos berendezé-
seket. Ez szimulálja a keringő-, valamint a leszállóegység 
kommunikációs csatornáit. Így a Luna-Globra kerülő mű-
szereken ellenőrző méréseket lehet végezni, mielőtt a tényle-
ges rendszerbe való integrálásuk megtörténne.

Az ilyen, űrkutatásban alkalmazott földi ellenőrző beren-
dezések szokásos elnevezése EGSE (Electrical Ground 
Support Equipment). Az EGSE ellenőrzi a szatellit hardver-
egységeit a fejlesztés, a szerelés és a műszerek integrálása so-
rán. A mi EGSE-nk két számítógépből áll, amelyek Ether-
net-hálózaton vannak összekapcsolva. Az egyik egy PC 
kompatibilis számítógép, a másik egy célműszer, aminek a 
központi egysége egy beágyazott processzoros egység. A 
célműszer egységének perifériái a tesztelendő eszköz elekt-
romos csatlakozó felületeihez kapcsolódnak, ellátják a vizs-
gált műszert energiával, az adatkapcsolati felületén a fedél-
zeti parancsokat szimulálva kiválasztják a megfelelő üzem-
módot és fogadják a tesztelt berendezéstől érkező adatokat, 
azokat archiválják. A magyar fejlesztésű eszközzel az operá-
tor a PC előtt ülve tudja a tesztelést elvégezni – így kiderül-
nek azok a hibák, amelyek akár az egész küldetést megaka-
dályozhatnák, tönkretehetnék.

NAGY JÁNOS, SZALAI SÁNDOR

A Hold körül keringQ egység rajza

A leszállóegység

 A Luna-Glob Orbiter és a leszálló egység rajza

napelem

pályakorrekciós 
gáztartályok

radiátor

napérzékelQ

csillagérzékelQkantenna
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1.
rész

Világhódító Nagy Szülejmán 
szultán, mint a mesében, hét-
szer indult Magyarország el-

len. Már a trónra lépését követő évben, 
1521-ben sikerrel vette be Nándorfe-
hérvárt, öt év múlva Mohácsnál mért 
megsemmisítő vereséget a középkori 

Magyarországra. Újabb három év 
múltán sikertelenül ostromolta Bécset, 
1532-ben pedig Jurisics Miklós marok-
nyi csapata Kőszegnél állította meg a 
hatalmas sereget. Országunk szívébe 
vezetett ötödik hadjáratánál Buda 
1541-es, majd Pécs, Esztergom és Szé-
kesfehérvár 1543-as megszállásával 
Magyarország 150 évre az Oszmán Bi-
rodalom legészakibb tartománya lett. 
A kivételes uralkodó utolsó, hetedik 
hadjáratát 1566-ban Szigetvárnál Zrí-
nyi Miklós és a sors állította meg. 

Két tez között
Szülejmán az egykori selyemút men-
tén, a különböző kultúrák, nyelvek és 
vallások olvasztótégelyének számító, a 
Fekete-tenger déli partján fekvő 
Trabzonban született 1495 körül. Iráni, 
kaukázusi, velencei, genovai kereske-
dők járták a várost, így ez a rendkívül 
színes korai környezet meghatározó 
volt egész uralkodására. Fiatalon 
Magnésia, az ókori Krőzus mesés kin-
csű Lüdiája kormányzója lett. Már ek-
kor kitűnt kiváló szervezőkészségével, 

igazságszeretetét és szigorúságát pedig 
a hanyag és lelkiismeretlen tisztviselők 
csakhamar a saját bőrükön tapasztal-
ták. Ha a birodalom érdekeiről volt 
szó, nemcsak mással, de saját magával 
és családjával szemben sem ismert kí-
méletet. Hogy a későbbi trónviszályt 
elkerülje, legkedvesebb feleségétől, 
Roxelanétól született Szelim fia kivé-
telével megölette többi ágyasától való 
gyermekeit. 

Apja, I. Szelim halála után 1520-ban 
ő lett a szultán, és elődeivel szemben 
nyugat felé próbált terjeszkedni. Egyik 
fő célja a Habsburg-ház hatalmának 
megtörése volt, ezért kötött szövetsé-
get I. Ferenc francia királlyal. Szeren-
csétlenségünkre a szárazföldön a két 
hatalom közé szorult Magyarországon 
át vezetett az út Bécs felé, ezért tért 
vissza többször hatalmas seregével, mi-

közben flottája kiszorította a riváliso-
kat a Földközi-tengerről is. 

Uralkodása világtörténelmi jelentő-
ségét hódításai mellett államszervező 
tevékenysége alapozta meg. Művelt, 
több nyelvet beszélő, az újítások iránt 
fogékony uralkodó volt, aki szigorúan 
ellenőrizte a hivatalnokokat, ugyanak-
kor ügyelt az ipar, a kereskedelem és a 
földművelés fejlesztésére, szabályozásá-
ra, miközben számos törvényt hozott a 
közállapotok javítására is. Az Oszmán 
Birodalom Szülejmán uralkodása alatt 
élte fénykorát, még ellenségei is a Nagy 
vagy Dicső jelzővel illették. Népe 
azonban leginkább az al-Kanuni, Tör-
vényhozó Szülejmán néven említette 
rendkívül nagy tisztelettel. Nálunk 
érthető módon vesztes csatáink, a há-
borúkban feldúlt ország miatt még a 
legutóbbi időkig is a törökökkel riogat-

H O L  VO LT  N A G Y  S Z Ü L E J M Á N  S Z I G E T V Á R I  S Í R E M L É K E ?

A VILÁGHÓDÍTÓ
Az utóbbi években több híradást is hallhattunk arról, hogy magyar–török régészcsoport kutatja Nagy 
Szülejmán szultán valaha Szigetvár környékén álló síremléke romjait. A feltárások, különbözW felmé-

rések azonban nem hozták meg a várt eredményt.

 Esterházy Pál 1664-es felmérése a türbét 

körülvevQ palánkról 

SegítQ Boldogasszony  
1770 körül épült turbéki temploma  

ma is fontos búcsújáró hely
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ről, amelyet a nagy hársfa alatt álló sát-
rában ástak el, a halott szultánt pedig 
kiültették a fa alá – éppen mintha 

szemmel tartaná hadinépét. Zrínyi 
Miklós szeptember 7-i kirohanásával a 
vár sorsa megpecsételődött, a harc vé-

ták a gyermekeket. Pedig Nagy 
Szülejmán más vallásokkal, illetve kul-
túrákkal szembeni türelmi politikája, a 
birodalom gazdagsága olyan 
sokszínű kulturális, gazdasági és 
vallási virágzásra nyújtott lehető-
séget Magyarország meghódí-
tott területein is, mint a reformá-
ció vagy a Duna menti mezővá-
rosok parasztpolgári fejlődése. A 
török hódoltság korának múltá-
val is számos szálon futó kapcso-
latrendszer működött a két or-
szág között: elég, ha csak a Rá-
kóczi-szabadságharc bujdosóinak 
vagy az 1848-as emigrációnak 
otthont nyújtó török városokra 
gondolunk.

Aranyedényben eltemette
Még tartott Szigetvár ostroma 
1566. szeptember első napjaiban, 
amikor Szülejmán padisah, már 
túl a hetvenen, 46 év uralkodás 
után jobblétre szenderült. Evlia 
Cselebi, a nagy török utazó sze-
rint vezérei (nehogy a sereg fel-
bomoljon) titokban tartották halálát. 
„Az okos vezér, Szokoli a dolgot senkinek 
nem nyilvánította. ’A padisah egészséges’, 
mondá s miként annak előtte, hason-
lókép tette most is a szolgálatot. Szu-
lejmán khán hullájának hasát pedig 
felmetszette s indiai illatszerrel, 
ámbrával és sóval bebalzsamoztatta. 
A szívet, májat, gyomrot s más ilyen 
belső részeket arany edényben elte-
mette ezen a helyen, a hol Szulej-
mán khán sátora állott.” Ez a le-
genda a környékbeli öregek szá-
ján szinte változatlan formában 
élt tovább. Alig nőtt fel gyermek 
Szigetvár környékén úgy, hogy 
ne hallott volna a szultán belső 
szerveit tartalmazó aranyedény-

get ért. A török sereg is szedte sátorfá-
ját, és a szultán magukkal vitt tetemét 
Isztambulban helyezték végső nyuga-

lomra. Sírja fölé a ma is látható 
díszes épületet, türbét emelték. 

A trónon apját követő II. Szelim 
rendeletére Szigetvár közelében, 
a halál helyszínén még ugyanab-
ban a hónapban türbét emeltek 
„fehér márványból”. Az építkezés 
jelentőségét bizonyítja, hogy a 
munkákat az a kiváló ízléséről is-
mert Musztafa budai pasa irányí-
totta, akinek például a Rudas 
fürdő pompás épületét is köszön-
hetjük. A szent hely mellé hama-
rosan mecsetet és derviskolostort 
is építettek, a területet pedig két-
tucatnyi katonával védett pa-
lánkkal vették körül. A negy-
vennapos meditációs elvonulá-
sukról is ismert halveti rendhez 
tartozó kolostor házfőnöke, a kor 
egyik leghíresebb vallási gondol-
kodója, Ali dede sejk volt. Leghí-
resebb műve A bölcsességek pecsét-
jei; a benne felvetett kérdések 

fontosságát és időszerűségét mi sem 
mutatja jobban, minthogy az eredeti-
leg arabul írt munkát a múlt század vé-

gén újra kiadták törökül. 

Nagy hársfa alatt
A síremlék közelében lévő nagy 
hársfa egyes utalások szerint a 
keresztényeknek már korábban is 
búcsújáró helye volt. Talán ezért 
is verette fel sátrát a padisah ép-
pen alatta, hiszen Szűz Mária 
azon kevés keresztény szentek 
közé tartozik, akit a muszlimok 
is tisztelnek. Így a kétszeresen is 
szent helyet keresztények és 
muszlimok egyaránt gyakran lá-
togatták. A türbéről a területet 

A hagyomány szerint a templom Nagy Szülejmán  
türbéjére épült 

Török kori felirat Nagy Szülejmán szigetvári dzsámijának falán:  
„Minden igazhit_ férfinak és nQnek szent kötelessége a tanulás”

Az egykori dzsámi kútjánál a muszlimok rituális  
mosakodására használt medence ma a keresztény búcsúsok 

szenteltvíztartója

A templom karzatlépcsQjébe másodlagosan  
beépített török kori faragványok
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Turbéknak kezdték nevezni, a kör-
nyék forgalma pedig jelentősen meg-
nőtt. A nagy török hadjáratok első állo-
mása mindig e kegyhely volt. Még a 
legutolsó, 1683-as Bécs elleni támadás 
során is négyezer lovassal zarándokolt 
el Szülejmán sírhelyéhez és imádkozott 
a sikerért a sereg fővezére. A turbéki 
palánkot 1664. januári hadjárata során 
a szigetvári védő dédunokája, Zrínyi 
Miklós foglalta el. A környéket fel-
égette, de a síremléket nem engedte 
széthányni feldühödött katonáinak, 
mondván: „…ő nem a holtak, hanem az 
élők ellen harcol…”. 

Az erősség ekkori állapotát Esterhá-
zy Pál részletes helyszínrajzából is-
merjük. Hamarosan azonban ismét 
török kézre került a hely. Kijavították 
a károkat, a közeli faluban is újrain-
dult az élet. Erről számol be Evlia 
Cselebi, aki Szigetvárról Pécsre tartva 
1664. július 20-a körül járt a helyszí-
nen: „…alig egy óráig keletre mentünk s 
Szulejmán khán türbéjéhez értünk. (…)
Szigetvártól egy órányira van ez s a sátor 
helyén, egy magas halmon, Szigetvártól 
keletre, szőlőkkel borított sétahelyen hosz-
szúkás épület áll, mely a szigetvári mező-
ről teljesen meglátszik. A szigetváriak 
mind ide járnak s itt szórakoznak. Pa-
lánkszerű erődítmény ez, melynek észak-
ra nyíló kapuja van, árka fölött pedig fel-
vonóhídja. …Az 107. évben IV. Mo-
hammed khán fermája folytán e türbe 
erődítménye is újra igen díszes lett és az 
előbbinél ezerszeresen terjedelmesebb. 
Kerülete ezerötszáz lépés és palánkfalai, 
árkai is sokkal jobbak. Az előbbi türbe, 
dsámi, mecset, medresze, fogadó, fürdő s 
egyéb épület mind II. Szelim khántól való 
volt, ez áldott esztendőben pedig minden 
IV. Mohammed szultán alkotása lett.” 

A török kiűzésekor Turbék falu vég-
leg elpusztult, a hivatalos jelentések 
azonban arról szólnak, hogy a türbe 
sértetlen maradt. A források szerint – a 
korban általánosan elterjedt szokásnak 
megfelelően – a jezsuita szerzetesek 
Nagy Szülejmán síremlékét felszentel-
ték Szűz Mária tiszteltére, de az isten-
tiszteleteket nem ott, hanem a dzsámi-
ban tartották. Többször is misézett itt a 
baranyai katolikus délszlávokat letele-
pítő Radonay Mátyás pécsi püspök, a 
muszlimok szent mauzóleuma pedig 
sértetlen maradt egészen 1693 tavaszá-
ig. Ekkor a haditanács tudomására ju-

tott, hogy a szultán türbéjét le-
rombolták, köveit széthord-
ták. A vizsgálat kiderítette: a 
„teljesen márványból épült” em-
léket Gallo Tesch élelmezési 
tiszt bonttatta el, hogy ólom-
tetejét, tornyának ónját és 
nagy aranyozott gombját 
(mely akkora volt, hogy két 
mérő gabona belefért) eladja. 
Szigetvár kapitánya, de 
Vecchio báró levele jól érzékel-
teti, hogy a kegyhely elpusztí-
tása milyen felháborodást vál-
tott ki: „…örök szégyen, hogy e 
pompás épületet, melynek csupán 
márványkövei ezreket értek, ily 

barbár módon elpusztította…”. 
A vizsgálat befejezése után a vétkes 

tisztet arra ítélték, hogy ami még meg-
maradt a síremlék anyagának árából, 
fizesse be a kincstárnak. Így semmisült 
meg az Oszmán Birodalom egésze 
szempontjából is nagy jelentőségű kü-
lönleges építmény és zarándokhely. A 
török kiűzése után azonban mind töb-
ben látogatták a keresztény Szűz Má-
ria-kegyhelyet. Először egy fakápolnát 
építettek ide, majd 1756-ban elkészült a 
ma is álló búcsújáró templom szentélye, 
1770-ben pedig a hajója. A török idők-
re ma már csak az eredetileg valószí-
nűleg az egykori mecsetnél a muszlim 
hívők rituális mosakodásánál használt, 
kőből faragott szenteltvíztartó, a kar-
zat lépcsőjébe másodlagosan beépített 
középkori kőfaragványok és a főbejá-
ratnál elhelyezett emléktáblák hívják 
fel a figyelmet.

SZABÓ GÉZA

 PAP NORBERT

KITANICS MÁTÉ

(Két hét múlva következik: Szőlők 
között, tó partján?)

Korabeli török miniatúra a szigeti vár ostromáról

A licsi

A Dél-Kínában több mint ezer éve ter-
mesztett licsi a szappanfafélék családjá-
ba tartozik. Számos szubtrópusi éghaj-
latú területen megterem. Kína, Thai-
föld, India, Dél-Afrika, Madagaszkár 
és Ausztrália számítanak ma a legna-
gyobb termőterületének. Kínai mo-
gyoróként, kínai ikerszilvaként, vala-
mint szerelemgyümölcsként is ismert.

A 10-30 m magas, terebélyes koroná-
jú örökzöld fa dió nagyságú gyümölcse 
kerekded vagy ovális alakú. Az érett 
gyümölcs külseje pikkelyes, barnáspiros 
színű, érdes, bibircsekkel borított. A 
gyümölcshús hófehér, különleges, át-
tetsző, zselés állagú. Napjainkban 200-
nál is több fajtáját tartják számon. 

Magas C-vitamin-tartalma mel lett B-, 
E- és K-vitamin is található benne, vala-
mint jelentősebb mennyiségben foszfor, 
magnézium, kalcium és egy kevés vas, 
szelén, illetve mangán.

Francia kutatók kimutatták, hogy a 
szív- és érrendszeri megbetegedések 
megelőzésében, a koleszterinszint, va-
lamint a vérnyomás csökkentésében 
kulcsfontosságú növényi polifenolokból a 
licsi minden eddig ismert növénynél 
többet tartalmaz. Nagy fehérje- és cu-
kortartalma is növeli értékét.

Virágját, termését, levelét, kérgét, 
gyökerét sokféle módon használják a 
gyógyászatban. Jó hatással van a bél-
működésre, fájdalomcsillapító hatású, 
nagy segítség lehet megfázásos beteg-
ségek gyógyításakor, közismert im-
munerősítő hatása, továbbá hasznos 
kedélyjavító.

Az érett termés ízletes húsát legtöbb-
ször nyers gyümölcsként fogyasztják. A 
friss gyümölcshús pézsmaillatú, íze az 
ananászéra hasonlít. Hámozott és ki-
magozott, cukorral megfőzött vagy el-
tett termését salátákhoz, desszertekhez 
és süteményekhez használják. Kelet-
Ázsiában zselé, jégkrém, fagylalt, szi-
rup és egyéb édesség készül belőle. Kí-
nában és Indiában napon vagy kályhák-
ban megszárítva megaszalják, teához 
eszegetik. Ez esetben íze savanykás-
édes, leginkább a mazsoláéra emlékez-
tet. Levéből licsibort erjesztenek vagy 
likőrnek dolgozzák fel. 

MAROSI KINGA

ÉLET-M�D
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GY akran azzal nyugtat-
juk magunkat, hogy a 
fejfájásra való hajlam a 

családban öröklődik, legtöbbször az 
édesanyának vagy édesapának is gyak-
ran fáj a feje, ezért nem is érdemes a 
dologgal foglalkozni, meg kell tanulni 
együtt élni ezzel a problémával. Szülő-
ként legtöbbször az alapján döntünk, 
hogy mennyire vesszük komolyan 
gyermekünk fájdalmát, hogy a gyer-
mek milyen gyakran panaszkodik fej-
fájásra, illetve, hogy a fájdalomhoz tár-
sul-e egyéb tünet. Ezek közül a leg-
ijesztőbb, amikor a gyermek erőtelje-
sen sír, ismétődően hány vagy 
látászavar alakul ki nála.

Statisztikai adatok szerint a 3–5 éves 
gyermekek mintegy 5–8%-a panasz-
kodik rendszeresen fejfájásra, míg a 
serdülők körében ez az arány 60–70%. 
A számok hallatán először elszörnyül-
ködünk, majd a háttérben mindig va-
lami külső, tőlünk független tényezőt, 
például időjárásváltozást, káros élelmi-
szert vagy sugárhatást keresünk. Rit-
kán gondolkodunk el azon, hogy eset-
leg mi szülők is sokat tehetnénk annak 
érdekében, hogy lényegesen ritkulja-
nak vagy akár meg is szűnjenek gyer-
mekünk fejfájásos tünetei, panaszai. 
Ehhez természetesen szükség van arra, 

hogy a fejfájások jellegét, természetét, 
okait pontosabban megismerjük.

A gyermekkori fejfájásokat két főbb 
csoportra oszthatjuk: elsődleges, illetve 
másodlagos fejfájások. Az elsődleges fejfá-
jások közé tartoznak azok a fejfájások, 
amiknek a hátterében szervi eltérést 
nem tudunk kimutatni. A másodlagos 
vagy tüneti fejfájásról akkor beszélünk, 
amikor a fájdalom valamilyen egyéb 
betegség kísérő tüneteként jelentkezik. 
Az elsődleges fejfájások közé tartozik a 
migrén és a tenziós típusú fejfájás. 

A migrénes fejfájás hirtelen kezdő-
dik, erős, gyakran lüktető jellegű. A 
mozgás, a hangosabb zaj, erős, vibráló 
fény provokálja. A gyermek viselkedé-
se megváltozik, legtöbbször a játszást 
abbahagyja, nyugodt helyre vonul és 
megpróbál elaludni. Ébredés után a pa-
naszok lényegesen enyhülnek. Az ilyen 
típusú fejfájások viszonylag ritkán je-
lentkeznek, a havi 1-3 migrénes rosz-
szullét már igen gyakorinak számít 
gyermekkorban.

A tenziós fejfájás a leggyakoribb fej-
fájástípus, az összes fejfájásnak mintegy 
80%-a ide sorolható. Talán nincs is 
olyan ember, aki élete során legalább 
egyszer át ne élte volna ezt az érzést. 
Erre a típusra jellemző, hogy a tünetek 
általában nem olyan drámaiak, mint 

például a migrénben, de akár minden-
nap is jelentkezhet. A fájdalom lehet 
rövid idejű, de akár napokon keresztül 
is tarthat. Lefolyása hullámzó, éjszaka 
megszűnik, napközben a fáradtság, az 
idegesség provokálja. A mozgás, játék 
legtöbbször csökkenti a panaszokat. 
Egyéb tünet, mint például látászavar 
vagy hányás a tenziós fejfájást nem kí-
séri.

Mit tegyünk, hogyan csillapítsuk a 
fájdalmat?

A gyermekkori fejfájások kezelésé-
nek leghatékonyabb módszere a meg-
előzés, melyben a szülőkre hatalmas 
feladat hárul. A családi szokások, az 
életmód helyes kialakításával, a rossz 
megszokások megváltoztatásával a fej-
fájásos tünetek jelentősen ritkulnak, el-
tűnnek. Ez azonban tapasztalatom sze-
rint sok szülő számára nehéz feladatot 
jelent, mert gyakran fel kell venni a 
harcot egy kamaszodó gyerekkel. A 
szülők többsége ezért, bár nem szeret 
gyógyszerhez nyúlni, hamar rájön, 
hogy egy fájdalomcsillapító tabletta be-
adása sokkal könnyebb, kevesebb ener-
giát igényel, mint a megelőzés lehetsé-
ges módjait megtalálni, megvalósítani.

Kevesen tudják, hogy a rendszeresen 
alkalmazott fájdalomcsillapítóknak is 
vannak mellékhatásaik. Egyrészt a 

A GYERMEKKORI  
 FEJFÁJÁS
Alig van olyan gyermek, aki még soha nem panaszko-

dott fejfájásra. SzülWként gyakran nem tudunk ezzel a 
problémával mit kezdeni.  A legtöbbször felmerülW kér-
dés az, hogy vajon nincs-e a háttérben valami súlyos 

betegség, esetleg agydaganat. Ha ezt a lehetWséget 
kizártuk, azonnal felmerül az a kérdés, hogy valóban 
fáj-e a gyermek feje? Mikor szükséges a fájdalomcsil-

lapítás és milyen módszerrel, gyógyszerrel a legcél-
szerebb, leghatékonyabb? Mikor forduljunk orvoshoz?
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gyermek hozzászokik, hogy ha valami 
baj van, bevesz egy tablettát (ebből a 
szempontból az is mindegy, hogy való-
di gyógyszerről van-e szó, vagy vala-
milyen „természetes” készítményről), 
és ez önmagában is megoldja helyette a 
problémát. Így felnőttkorra könnyen 
gyógyszerfüggővé válhat. A másik 
gond a fájdalomcsillapító alkalmazásá-
val az, hogy ilyenkor a fejfájás valódi 
okára általában nem derül fény. Mivel 
a fájdalomcsillapítás csak tüneti terápia 
és a kiváltó ok sokáig rejtve marad, 
gyakran tapasztaljuk, hogy az életkor-
ral a tünetek formája változik (fejfájás 
helyett hasfájás, alvászavar, evészavar 
stb.). A harmadik, talán legsúlyosabb 
probléma az, hogy a rendszeresen al-
kalmazott fájdalomcsillapító maga is 
oka lehet a következő fejfájásnak. Ezzel 
a problémával a szakirodalomban és a 
hazai kongresszusokon is egyre többet 
foglalkoznak a szakemberek, de ez a 
tény a közvélemény számára talán még 
kevéssé ismert.

Akkor mit tehet egy szülő?
Nagyon sokat beszélünk az egészsé-

ges életmód fontosságáról, de talán 
mégsem eleget. Pedig az egészséges 
életmódot folytató gyermekek körében 
a fejfájások gyakorisága sokkal alacso-
nyabb. A legtöbb problémát a helytelen, 
rendszertelen táplálkozás és a mozgás-
szegény életmód okozza. Gyakran elő-
fordul, hogy bár a szülők és a gyerme-
kek egyaránt tisztában vannak azzal, 
hogy mit és hogyan kellene csinálni, 
milyen életmódot kellene folytatni, a 
megvalósítással mégis problémák van-
nak. Talán a legfontosabb és egyben a 
legnehezebb feladat a szülő számára, 
hogy ne csak elmondja gyermekének, 
hogy mit, miért és hogyan csináljon, 
hanem maga is betartsa ezeket a jó ta-
nácsokat. Nem szabad elfelejtenünk, 
hogy a gyermekek legjobban a minta 
utánzásával tanulnak. Az a magatartás-
forma rögzül legjobban, azt sajátítják el 
véglegesen, amit otthonról látnak.

Egy másik gyakori probléma, hogy a 
minket körülvevő, egyre fokozottab-
ban teljesítményorientált világban a 
szülők sokszor ráerőltetik gyermeke-
ikre a saját elképzeléseiket, elvárásai-
kat, vágyaikat. A gyermekeknek így 
nem marad elég idejük az önálló játék-
ra, kreativitásuk kibontakoztatására, 
az önálló barátkozásokra. A szülők 

gyakran elfelejtik, hogy ők is voltak 
gyerekek, és még inkább azt, hogy 
milyen gyerekek voltak. Mondhatjuk 
ugyan, hogy akkor minden más volt, 
de ez valójában csak a megváltozott 
környezetre igaz. A gyermek egészsé-
ges pszichés fejlődéséhez régen is szük-
séges volt és most is elengedhetetlenül 
szükséges az önállósodás megfelelő 
ütemben történő kialakulása. Ennek 
akadályoztatása a későbbiekben ko-
moly pszichés problémákhoz vezethet, 
melyek szintén a gyakori fejfájás tüne-
teivel járhatnak együtt.

Mikor forduljunk orvoshoz?
Mielőtt orvoshoz fordulnánk, feltét-

lenül figyeljük meg és részletesen írjuk 
le a panaszokat. Ez nagyban segíti az 
orvost abban, hogy a kiváltó okokat a 
megfelelő irányban keresse és felismer-
je. A pontos diagnózis felállításához 
szükséges vizsgálatokról is csak a tüne-
tek részletes ismerete alapján lehet dön-

teni. Ha az orvoshoz felkészülve me-
gyünk, nagymértékben hozzájárulunk 
a felesleges vizsgálatok elkerüléséhez, a 
gyors diagnózis és a megfelelő terápia 
megállapításához.

A fejfájás terápiája csak akkor lehet 
eredményes, ha a kiváltó okot felis-
merjük, és ezt kezeljük. Ez csak a 
gyermek és családjának, környezeté-
nek aktív közreműködésével lehetsé-
ges. Ha ladáktalanul forduljunk or vos-
hoz, ha: 
• a fejfájás éjszaka jelentkezik és há-

nyás kíséri;
• a korábbi fejfájások jellege megvál-

tozik;
• a fejfájáshoz súlyos kísérő tünetek 

társulnak (látászavar, hányás, izom-
gyengeség, forgó jellegű szédülés 
stb.);

• a gyermek viselkedése, magatartása 
megváltozik.

ALTMANN ANNA
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díszdoktora vagy Izsák Imre, aki a 
műhold- és rakétapályák elméletével 
foglalkozott. A jelenlegi kutatások 
Érdi Bálint vezetésével folynak, aki 
több évtizede oktatja e tárgyat. Első-
sorban a háromtest-problémával 
foglalkozik, azon belül a trójai kis-
bolygók mozgásával. Ezek az aszte-
roidák a Jupiterrel közel azonos pá-
lyán keringenek, a bolygó előtt és 
mögött átlagosan 60 fokos távolság-
ban, az úgynevezett Lagrange-pon-
tok környezetében. Egyik aktuális 

közös vizsgálatunk célja a valódi 
trójaik stabilitása 10 millió éves idő-
skálán. 
– 10 millió évre előre is meg lehet 
határozni egy égitest helyzetét?
– Nem lehet pontosan előre jelez-
ni. Részben azért, mert az integrá-
ciós módszereknek is vannak hibá-
ik, másrészt a számítógépek kere-
kítéseket végeznek, így a hibák 
minden lépésnél halmozódnak. 
Emiatt 10 millió évre előre 

– Az égi mechanika kevésbé népszerű 
terület, mint mondjuk az exobolygók 
kutatása. Ennek oka a bonyolultnak 
tűnő matematika lehet. Mi vezette 
Önt mégis ebbe az irányba?
– Mint minden gyerek, én is kíván-
csian lestem a csillagos eget és ámul-
va néztem a tévében az olyan isme-
retterjesztő filmeket, amikben űrha-
jó száguldott a bolygóközi térben, 
elhaladt a bolygók vagy a Hold mel-
lett, miközben a távolban a Nap vi-
lágított. Én is szerettem volna ha-
sonló animációkat csinálni és megis-
merni a bolygók és a távoli csillagok 
titkait. Az egyetemen Érdi Bálint ta-
nár úr kiváló előadásai irányították 
érdeklődésemet az égi mechanika 
felé. Az űrhajók, a bolygók, a hol-
dak, a csillagok mozgása és a ma-
napság divatos exobolygó-rend sze-
rek vizsgálata is az égi mechanika 
tárgykörébe tartozik, de módszerei 
számos olyan távolinak tűnő fizikai 
problémára is alkalmazhatók, mint a 
kvantummechanika.

A Tanszéken az égi mechanika 
gyökerei a múlt századra nyúlnak 
vissza. Kiváló égi mechanikusok so-
ra dolgozott itt vagy tartott szoros 
kapcsolatot a tanszékkel. Például 
Szebehely Győző, az Amerikában élt 
világhírű égi mechanikus, az ELTE 
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STABIL KÁOSZ
Az égi mechanika a csillagászatnak 

az a klasszikus ága, mely a más csil-

lagok körül keringW bolygók felfede-
zésének köszönhetWen újra rene-
szánszát éli. Dr. Süli Áronnal, az ELTE 

Csillagászati Tanszékének kutatójá-
val folytatott beszélgetésbWl kiderül, 
hogy ennek az elvontnak tenW témá-
nak rengeteg érdekes és izgalmas 

alkalmazási területe van. 

Fantáziakép a bolygók keletkezésérQl
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lumban. Sokan ráharaptak erre az 
izgalmas témára, de az az érdekes je-
lenség is megfigyelhető, hogy a sok 
ezer publikációban néhányan újra 
felfedezték a spanyolviaszt, mert 
számos effektus a kettőscsillagok ré-
vén már korábban is ismert volt.
– Milyen „kifutási” területei van-

nak még az égi mechanikának, ami-
vel szívesen foglalkozna vagy amin 
már dolgozik?
– Az OTKA posztdoktori pályáza-
tom alatt a bolygórendszerek kiala-
kulásába és dinamikai fejlődésébe ás-

tam bele magamat az elmúlt 
években. Ez különböző szakte-
rületek olvasztótégelye, hiszen a 
témának asztrofizikai, égi me-
chanikai, planetológiai és bioló-
giai aspektusai is vannak. Itt a 
kutatók számos kihívással 
szembesülnek és sok kérdésre 
nem tudnak még választ adni. 
Hogyan alakulnak ki a bolygók 
és a bolygórendszerek? Miért 
van víz a Földön és miért pont 
ennyi? A légkör összetétele és 
stabilitása mitől függ és hogyan 
fejlődött az évmilliárdok alatt? 
Miért olyan a Naprendszerünk, 
amilyen, és miért olyanok az 
exobolygó-rendszerek, ami-

lyennek tapasztaljuk? Ezen kérdések 
hátterében pedig az alapkérdés húzó-
dik meg: egyedül vagyunk-e az Uni-
verzumban?
– Mennyire gondolja egyedinek Nap
rend szerünket az ismert exobolygó
rends  zerek fényében?
– Bár még nem rendelkezünk olyan 
felbontással, amivel a miénkhez ha-
sonló méretű bolygókat találhatunk, 
de néhány földtömegnyi exobolygókat 
már felfedeztek, és a megfigyelt 
exorendszerek száma közel 700, ami-
ből 130 több bolygót is tartalmaz. Nin-
csen kétségem afelől, hogy fel fogunk 
fedezni földtömegű exo bolygót, sőt 
találunk majd olyat, amely a csillagtól 
éppen a kellő távolságban fog keringe-
ni. Azt is valószínűnek tartom, hogy a 
Naprendszerhez hasonló rendszert ta-
lálunk. Különlegesnek gondolom 
Naprendszerünket, de hogy egyedül-
álló lenne, azt nem állítom. Valószínű-
nek tűnik, hogy a bolygórendszerek 
nagy családjában egy eléggé kis létszá-
mú csoporthoz tartozhatunk.

TRUPKA ZOLTÁN

ezeket az egyenleteket, vagyis nem 
a kutatókban, hanem az egyenletek-

ben van a baj?
– Az egyenletekkel nincsen baj. A 
bolygók mozgását leíró differenci-
ál-egyenleteket pontosan, a bennük 
szereplő tömegeket jó közelítéssel 
ismerjük. A problémát a rendszer 
kaotikussága okozza. Mivel a boly-
gók pozícióit és sebességeit csak vé-
ges pontosággal ismerjük, ezért a 
pontos és a mért érték közötti kis 
hibák egy Ljapunov-idő alatt körül-
belül 3-szorosára, 2 alatt a 3×3-szo-

rosára nőnek és így tovább. A prob-
léma természetéből fakadóan a 
megoldást analitikus módszerekkel 
nem lehet megadni. Személy szerint 
ezt nem bánom, sőt éppen ez a szép 
benne. Gondolja meg, hogy a diffe-
renciálegyenletek ismeretében a 
számítógépek segítségével a megol-
dások olyan változatos világa tárul 
a szemünk elé, amit korábban el 
sem lehetett képzelni. 
– A tradicionális kutatási témák kö-

zé hogyan kerültek az exobolygók? 
– Manapság ez az egyik legdivato-
sabb terület. 1995-ben fedezték fel 
az első, Nap típusú csillag körül ke-
ringő kísérőt, amiről kimutatták, 
hogy egy fél Jupiter tömegű bolygó. 
Ez a felfedezés indította el az 
exobolygók kutatását. Az égi me-
chanika alapösszefüggései segítségé-
vel lehet a megfigyelési adatokból a 
rendszer paramétereire következtet-
ni. A kutatók szimulációkat futtat-
nak és arra kíváncsiak, hogy a meg-
határozott exobolygó-pályák való-
ban stabilak millióéves időinterval-

efemeriszeket, vagyis pontos pozí-
ciókat nem lehet megállapítani. 
Azt viszont el lehet dönteni, hogy 
egy pálya kaotikus-e, azaz valami-
lyen szabálytalan, előre nem meg-
jósolható pályán mozog-e vagy 
sem. Ez 10 millió év alatt általában 
– a káosz erősségétől függően – 
már kiderül. A bolygók mozgásá-
ról a laikusoknak a pontosság és 
kiszámíthatóság jut eszébe, miköz-
ben meglepő módon a Naprend-
szer és így a Föld viselkedése is ka-
otikus. Ez azt jelenti, hogy a boly-
gók pá lya men ti helyzetét nem 
lehet kiszámítani tetszőleges 
időre előre vagy vissza. Föl-
dünk a stabil káosz esetét va-
lósítja meg, mert numerikus 
integrálások alapján kijelent-
hető, hogy a Naptól mért tá-
volsága és pályaellipszise nem 
változik jelentősen. De azt 
nem lehet megmondani, hogy 
a pálya mentén pontosan hol 
fog elhelyezkedni millió évek 
múlva.
– A hold és napfogyatkozások 
bekövetkezésekor a Föld, a Hold 
és a Nap kölcsönös helyzete szá-

mít. Az elmondottak alapján a 
fogyatkozásokat sem lehet egy 
időn túl meghatározni? 
– Efemeriszeket talán ± 3-4 ezer év-
re lehet mondani, hiszen itt már per-
cekről, sőt másodpercekről beszé-
lünk és a bizonytalanságok idővel 
egyre nagyobbak lesznek. A hibák 
nem teszik lehetővé, hogy néhány 
ezer éves időablakon túl előrejelzése-
ket adjunk. Sok esetben a különböző 
történelmi események időpontját is 
égi jelenségek segítségével állapítot-
ták meg, tehát a Biblia előtti időket 
még be lehet azonosítani. Ki lehet 
számolni bizonyos csillagászati ese-
ményeket, Vénusz-átvonulást, fo-
gyatkozást, együttállást, de egyes 
üstökösök vagy a földközeli kisboly-
gók pályaszámítása már nehezebb 
feladat, mert ezek Ljapunov-ideje 
néhány száz év. A Ljapunov-idő jel-
lemzi a dinamikai rendszerekben két 
egymáshoz közeli helyzetből indí-
tott pálya távolodási ütemét. Kaoti-
kus pályák tipikusan exponenciáli-
san távolodnak egymástól.
– Tehát matematikai korlátok mi-
att nem lehet pontosan megoldani 

Ljapunov-féle exponens a standard-leképezés fázisterében
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A lighanem a legtöbb olvasó a 
lombiknövény szó hallatán 
lágyszárúakra gondol, s legke-

vésbé valamelyik fára. Tény, a cikkem-
ben szereplő berkenyék rokonaiból vi-
szonylag keveset szaporítottak sterilen. 
Mindazonáltal akadt példa a Kárpát-
medencei őshonos berkenyék, köztük a 
tetszetős küllemű inotai berkenye (Sor-
bus redliana) ’Herkulesfürdő’ és az al-
dunai berkenye (Sorbus borbasii) ’Burok-
völgy’ fajták mikroszaporítására. 
Mindkét berkenyét a Budai Arboré-
tumban lévő anyafákról „indították”.

Kutatásom forrásául a korábbi mik ro-
szaporítási munkálatok helyszínén, a 
Budapesti Corvinus Egyetem Dísz nö-
vénytermesztési és Dendrológiai Tan-
szék laboratóriumában fenntartott kul-
túrákat használtam fel; a lombik-berke-
nyék szaporítását, gyökérfejlesztésre va-

L A B O R N A P L Ó

BERKENYÉK – 
LOMBIKBÓL

Dísznövények sokaságát szaporítják sterilen, lombikban, hogy 

minél több egészséges, genetikailag azonos utódot hozhassanak 

létre. A mikroszaporítás több szakaszra felosztható folyamatában 

fellépW stresszhatások azonban komoly befolyásoló tényezWk. Ha 
megfelelW körülményeket teremtünk, kellW mértéke sarjadzásra, jó 
gyökeresedésre, végül a laboratóriumon kívüli, külsW viszonyokat 

nagyobb arányban túlélW növényekre számíthatunk.

ló serkentését (nyelvtörő szakszóval: a 
gyökeresítését) is ezen a helyszínen vé-
geztem. Célul tűztem ki, hogy a növé-
nyek életének erre a kezdeti időszakára 
megtaláljam a megfelelő fejlődést biz-
tosító anyagok típusát, illetve koncent-
rációját.

SerkentWszerekkel
Kísérleteimben természetes eredetű, a 
növény kondícióját javító táptalaj-kiegé-
szítők (Titavit, HUMUSR FW) alkal-
mazásával, valamint különféle ci to ki ni-
nekkel (benziladenin, ben zil ade nin-
ribozid, metatopolin, kinetin) és ezek 
társításával kívántam az adott szakasz 
követelményeinek megfelelően elegen-
dő, ugyanakkor jól fejlett, erőteljes sarjat, 
illetve fokozott gyökeresedést elérni.

A szaporítás alapja egy olyan táptalaj 
volt, amelyiben 20 g/l szacharóz jelen-

tette a szénhidrátforrást, a megfelelő 
szilárdságot 11 g/l agar biztosította, 
emellett 100 mg/l inositot és 0,05 mg/l 
indol-vajsavat is tartalmazott mind-
egyik tápközeg. A táptalajok pH-érté-
ke 5,6–5,7 volt, ezt kálium-hidroxiddal 
állítottam be. 

A gyökereztetés során szintén makro- 
és mikroelemeket, valamint egyéb ki-
egészítőket tartalmazó táptalajokra ke-
rültek a sarjak. Minden gyökeresítő kö-
zeg 30 g/l szacharózt, 11 g/l agart és 
100 mg/l inositot tartalmazott. A fo-
kozottan serkentő hatású (emelt dózisú: 
15 mg/l indol-vajsavat tartalmazó) táp-
talajon 2 napig voltak a sarjak, ezt kö-
vetően kerültek aktív szénnel és/vagy 
Titavit-, illetve HUMUS-kie gé szítésű 
közegre.

A ’Burokvölgy’ 0,75 mg/l kinetinnel (a), illetve 0,75 mg/l benziladeninnel (b) kiegészített, valamint a ’HerkulesfürdQ’ 0,5 mg/l kinetint (c), 
illetve 0,5 mg/l benziladenint (d) tartalmazó táptalajon

a b c d

TO49642
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nin és ugyanennyi me ta to po lin tápta-
laj-kiegészítő vezetett kimagasló érték-
hez, 10,23 darab sarjhoz. Legkevésbé a 
kinetin és a Titavit hatására so   kasodtak 
a sarjak. A kontrollal összehasonlítva 
mindkét berkenye hosszabb hajtásokat 
fejlesztett a különféle kiegészítők hatá-
sára, ám a legmagasabb koncentrációjú 
serkentők szinte mindig csökkenést 
okoztak. A benziladenin és a 
metatopolin a ’Burokvölgy’, a ben zil-
ade nin-ribozid pedig mindkét fajtánál 
határozott hajtásmegnyúláshoz veze-
tett: 30 milliméternél is hosszabb sarja-
kat mértem. A sarjszám és sarjhossz kö-
zött általában pozitív összefüggés mu-
tatkozott, míg a levelek hossza fordított 
arányban állt a sarjszámmal. 

A kinetin mindkettő berkenyefajta, a 
Titavit a ’Herkulesfürdő’, míg a me ta-
to po lin a ’Burokvölgy’ esetén eredmé-

nyezte a leghosszabb, 12 milliméternél 
szinte mindig hosszabb leveleket.

Gyökeresítés során a fokozottan ser-
kentett ’Herkulesfürdő’ sarjak a Ti ta vit 
-mentes (kontroll) táptalajon gyökere-
sedtek a legnagyobb, 79,31 százalékos 
arányban. A Titavit-szint növelése 
csök kentette az egyre kevesebb (5,21-
2,75 darab) gyökeret fejlesztő sarjak ará-
nyát. A HUMUSR FW használata eh-
hez képest jóval nagyobb mértékű, 
majdnem 70 százalékos gyökeresedést 
eredményezett, továbbá a leghosszabb-
ra (76,18 és 84,78 milliméterre) is az e 
kiegészítőket tartalmazó táptalajon 
nyúltak a gyökerek. 50 milliméternél 
rövidebb gyökerekhez a kontroll, illet-
ve a 4 mg/l Titavit-kiegészítés vezetett.

A másik berkenyefajtánál is az erősebb 
serkentés vezetett fokozott gyökerese-
déshez, a gyökerek minden, indol-

A tenyészeteket a laboratórium fény-
szobájában, 16 órás megvilágításon tar-
tottam, 20–25 Celsius-fokos hőmér-
sékleten. (A megvilágítási teljesítmény 
10 W/m2 volt, a gázcserét biztosító, át-
látszó fóliával lezárt lombikok polcait 
40 centiméteres magasságból világítot-
ták meg fénycsövek.) Lombikonként 2 
sarjat helyeztem el, majd 50–60, illetve 
79–95 nap elteltével megvizsgáltam, 
hogy hány sarj fejlődött ki, azok milyen 
hosszúak és mekkorák rajtuk a levelek. 
Hasonlóan számba vettem a gyökerek 
mennyiségét és hosszát, illetve magát a 
gyökerezési arányt.

A morfológiai méréseket követő na-
pokban szövettani vizsgálatokhoz ké-
szítettem elő a levélmintákat. A lom-
biknövényeken kívül a Budai Arboré-
tumban lévő fákról is vettem leveleket. 
A minták előkészítése (tisztítás, darabo-
lás, fixálás, víztelenítés, beágyazás, po-
limerizálás, faragás, metszetkészítés és 
metszetfestés), a pásztázó elektronmik-
roszkópos és a fénymikroszkópos vizs-
gálatok, fényképezések az egyetem 
Élelmiszerkémiai és Táplálkozástudo-
mányi Tanszék Központi laboratóriu-
mában történtek.

A jóból is megárt a sok
A szaporítási szakaszban a ’Burok-
völgy’ esetén 0,75 mg/l benziladenin 
fokozta leginkább a sarjképzést, az 
eredmény: 8,93 darab sarj. A ’Herku-
lesfürdő’ számára a 0,5 mg/l ben zil ade-

In vitro gyökeresített, 1,5 mg/l indol-vajsavval kezelt (balra), illetve fokozottan serkentett 

és aktív szént kapott (jobbra) ’Burokvölgy’ növények

Szövettani különbségek és eltérQ sztómák in vitro (0,75 g/l benziladenin, balra vagy kinetin-kiegészítés_ táptalajon felszaporított, középen), 
illetve szabadföldi (jobbra) körülmények között tartott ’Burokvölgy’ levelén

642
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Ami a ’Burokvölgy’ gyökeresítését il-
leti, különösen a fokozott serkentésen át 
nem esett növényeknél találtam feltű-
nően tágra nyílt, a legnagyobb indol-
vajsav szinten már torzult gáz cse re nyí-
lá sokat. Az indol-vajsav koncentráció-
jának növelése táguló sejt közötti járato-
kat, egyre kevesebb klo ro plasztiszt és 
csökkenő szőrösödést okozott. A sza-
badföldiéhez leginkább hasonlítható 
jellegzetességek a hormonmentes, ak-
tívszén-tartalmú táptalajokra helyezett 
növények leveleiben mutatkoztak.

A ’Herkulesfürdő’ gyökereztetése so-
rán főleg 2 mg/l Titavit hozzáadása 
mellett nyíltak tágasra az igen eltérő 
nagyságú gázcserenyílások. A bőrszö-
veti sejtek és sztómák alakja elsősorban 
4 mg/l Titavit hatására kerekedett ki, 
míg az egyébként minden gyökeresítő 
táptalajon a ’Burokvölgy’ növényeké-
hez képest gyérebb fonáki szőrözöttség 
az 1 mg/l-es töménység esetén volt a 
legnagyobb mértékű; olyannyira, hogy 
még a levélszínen is fejlődtek szőrképle-
tek! Összességében elmondható, hogy 
határozott szövettani különbségek mu-
tatkoztak egyrészt a lombikokból szár-
mazó és a szabadföldi eredetű levelek 
között, másrészt az alkalmazott 
táptalajkiegészítők terén.

Segít az aktív szén
Sarjszámfokozásra ugyan leginkább a 
benziladenint tartalmazó táptalajok 
váltak be, de a sarjak ilyenkor tapasztalt 
gyengébb minőségét más citokininekkel 
vagy különösen Titavit hozzáadásával 

vajsavval és/vagy aktív szénnel kiegé-
szített táptalajon általában 80 millimé-
ternél hosszabbra nőttek.

SzWrös levélszín
A kontroll táptalajon mindkét berkenye 
esetében kevésbé differenciált, tömör 
szerkezetű, nem látható vagy igen szűk 
sejtközötti járatokkal jellemezhető leve-
lek alakultak ki. Elsősorban a kinetin, a 
metatopolin és a Titavit hatására kép-
ződött több szőrképlet, főként a levelek 
fonákán (a ’Herkulesfürdő’ leveleken 
mindig kevesebb, a másik berkenyéhez 
képest).

Noha a benziladenin-ribozid és a 
benziladenin eredményeként egyrészt 
differenciáltabbá vált a levél szöveti 
szerkezete, azaz szembetűnőbben külö-
nült el a keskenyebb sejtekből álló 
paliszád (oszlopos) és a tágabb sejtközötti 
járatokkal tagolt, kerekdedebb sejtekből 
felépülő szivacsos parenchima (szövettáj). 
Másrészt az apró, zöld foltokként meg-
jelenő kloroplasztiszok száma kevesebb 
volt, mint kinetin, metatopolin és főleg 
Titavit jelenlétében. Metatopolin hatá-
sára mindkét berkenyénél tömöttebb 
szöveti szerkezet alakult ki. A ’Herku-
lesfürdő’ esetén a fejlettebb gáz cse re-
nyílások (sztómák) többé-kevésbé be is 
zárultak. A Titavit alkalmazásakor vált 
leginkább a szabadföldihez hasonlóvá a 
szöveti felépítés, azaz magas klo ro plasz-
tisz-tartalmú, határozottan elkülönít-
hető szövettájú, kevésbé kiemelkedő, 
megnyúlt és záruló sztómájú levelek 
fejlődtek.

sikerült javítani. Mivel a Titavit önma-
gában nem bizonyult elegendőnek ah-
hoz, hogy a szaporítóanyagot kellő 
mennyiségű sarj fejlesztésére késztes-
sük, ezért mellette a sarjképzést fokozó 
citokininek használata ajánlott.

Ami a gyökérképződést elősegítő be-
avatkozást illeti, a fokozott serkentés 
mindkét berkenyénél kedvező ered-
ménnyel járt, legfőképpen a gyökerek 
számát illetően. A táptalajhoz adott ak-
tív szén is jó hatásúnak bizonyult e té-
ren, a koncentrációval egyenes arány-
ban. A ’Herkulesfürdő’ esetén a gyöke-
resedés  emelt dózisú indol-vajsav nél-
kül is jó eredményt adott az aktív szén 
és indol-vajsav kiegészítésű táptalajon. 
Ettől függetlenül a fokozott serkentés 
módszerénél is egyértelműen javasolha-
tó az aktív szén használata.

A növények erőnléte és habitusa dön-
tő fontosságú az akklimatizálás szem-
pontjából. A ’Burokvölgy’ gyökérkép-
ződési folyamatában a HUMUSR FW 
ugyan nagyobb gyökeresedési arányra 
vezetett, de a gyökerek hosszát a 
Titavit kedvező mértékben csökken-
tette. A rövidebb, sűrűbb gyökérzet 
ugyanis, dacára az edzéskor elvégzett 
átültetési műveletek során fellépő sérü-
léseknek, nagyobb garanciát jelent a 
növények sikeresebb túléléséhez. Min-
dent összevetve, e két kiegészítő anyag 
együttes alkalmazása javasolt, termé-
szetesen a kísérletek során tapasztalt 
sarj- és gyökérfejlődési sajátosságok fi-
gyelembevételével.

ÖRDÖGH MÁTÉ

A ’HerkulesfürdQ’ leveleinek anatómiai sajátosságai in vitro (0,75 g/l benziladenin, balra vagy kinetin kiegészítés_ táptalajon szaporított, középen), illetve 
szabadföldi (jobbra) növény esetében (A SZERZP ÉS NAGY BARBARA FELVÉTELEI)
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A normális vagy ideális testsúlytól való eltérés mérté-
két rendszerint a testtömeg-index (BMI) segítsé-
gével számszerűsítik. A WHO adatai szerint 

2008-ban világszerte több mint 1,4 milliárd túlsúlyos (BMI ≥ 25 kg/m2) felnőtt élt, akik közül 200 mil-
lió, illetve 300 millió fölött volt a kövér 
(BMI ≥ 30 kg/m2) férfiak, illetve nők szá-
ma. Európában a túlsúlyos felnőtt lakosok 
aránya 55% körül volt, és fokozatosan nö-
vekszik. Számos vizsgálat bizonyítja az 
emelkedett BMI összefüggését különböző 
betegségek (pl. magas vérnyomás, szív- és 
érrendszeri betegségek, 2-es típusú cukor-
betegség, depresszió, bizonyos daganatok 
stb.) kockázatával.

Az elhízás és a vele kapcsolatba hozható betegségek egy-
aránt veleszületett (genetikailag meghatározott) alapokon, 

környezeti tényezők hatására alakulnak ki. 
Vagyis hiába tesszük ( joggal) 
felelőssé a mozgásszegény 
életmódot és túlzott táplálék-
felvételt, a hízásra való hajlam 
jelentős egyéni különbségeket 
mutat, és részben szerencse 

kérdése az is, hogy az elhízottak közül kiben 
alakul ki a fenti betegségek valamelyike. (Lásd 
még a témáról: Oldalanként három betűhiba - 
ÉT 2013/5. 134-137. oldal)

A cukorbetegség (diabetes mellitus) külön-
böző, vércukorszint-emelkedéssel járó beteg-
ségek gyűjtőneve. Az 1-es típus rendszerint 
gyermek- vagy fiatal korban, hirtelen jelent-
kezik, és alapja az inzulint termelő sejtek pusz-
tulása. Kialakulásának oka nem teljesen tisztá-
zott, de semmilyen összefüggést nem mutat az 
elhízással, és előfordulási gyakorisága sem vál-
tozik tendenciózusan. Ezzel szemben a 2-es tí-

pus, jellemző módon, fokozatosan alakul ki az életkor 
előrehaladtával – bár sajnos egyre korábbi életszakaszban. 
Ennek lényege, hogy a szervezet nem ad megfelelő választ 
az inzulinra (inzulinrezisztencia), és a hormont termelő sej-

tek igyekszenek ezt ellensúlyozni, 
ezért eleinte emelkedik a plazma in-
zulinszintje. E betegség előfordulása 
szoros korrelációt mutat az elhízás 
gyakoriságával, illetve mértékével, 
vagyis a jóléti társadalmakban roha-
mosan nő; és az oksági összefüggés 
nem csupán statisztikailag érhető tet-
ten. A zsír és izom arányának előbbi 
javára történő eltolódása, az alig hasz-
nált, alacsony anyagcseréjű izomzat, 

valamint bizonyos cukorfajták – pl. szacharóz (nád- vagy 
répacukor)  és annak egyik építőeleme, a fruktóz (gyü-
mölcscukor) – nagymértékű fogyasztása jelentősen növeli a 

A  T Ú LT Á P L Á LT  S E J T T V L  A  C U KO R B E T E G S É G I G

ÚJ TERÁPIÁS 
CÉLPONTOK

Miközben a Föld lakosságának nagy része éhezik, a jóléti társadal-

mak egészségügyi ellátása számára a járványszere elhízás és a 
vele járó anyagcserezavarok jelentenek egyre növekvW kihí-
vást. Ha sikerül feltérképezni az elhízáson át az akár halálos 
kórképekig vezetW utat, és megfejteni, milyen hajlamosító 
vagy védW biokémiai sajátosságok állnak az egyéni különbsé-
gek mögött, lehetWvé válhat e kóros állapotok hatékonyabb 

megelWzése és gyógyítása.

TESTTÖMEG-INDEX (BMI)
A testtömegindex (angolul: Body 
Mass Index = BMI) a leginkább alkal-
mazott nemzetközi arányszám a táp-
láltsági állapot számszer_sítése. A 
testtömeg-index kiszámításának 
képlete: BMI = testsúly (kg) / magas-
ság2 (m2)
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2-es típusú diabetes kockázatát. Érdekes és fontos megfi-
gyelés volt, hogy a törzs körüli (alma típusú) elhízás gyak-
ran együtt jár magas vérnyomással, a plazmalipidek eltéré-
seivel, vércukorszint-emelkedéssel és inzulinrezisztenciá-
val, ami végül cukorbetegséghez vezet. Annak ellenére, 
hogy nem észlelték a kortizol hormon plazmaszintjének 
emelkedését, ez a – metabolikus szindrómának nevezett – 
állapot szembeötlően hasonlít a kortizoltermelés fokozódá-
sa (vagy hasonló szteroid hormonok fogyasztása) által oko-
zott Cushing-szindrómához. A kortizol a mellékvesekéreg 
hormonja, amely fontos szerepet játszik a stressz (legyen az 
pszichés, fizikai vagy anyagcsere eredetű) leküzdésében, 
ugyanakkor hatása sok vonatkozásban ellentétes az inzuli-
néval. Számos megfigyelés támasztja alá, hogy metabolikus 
szindrómában megváltozik a sejtek kortizolmetabolizmusa, 
így a hormon hatása normális plazmaszint mellett is foko-
zódhat.

A sejtek tápanyagszenzora
A tápanyagok anyagcseréjében vezető szerepet játszó sejtek 
többnyire (pl. máj-, vázizom- és zsírsejtek) képesek a 
kortizolt saját maguk számára, 
helyben előállítani. Így a 
kortizolhatás mértéke nem csupán 
a hormon plazmaszintjétől, hanem 
jelentős mértékben a célsejtek aktu-
ális állapotától is függ. A kortizol 
lokális termelésének fontosságát jól 
mutatja, hogy azok az egerek, ame-
lyek erre nem képesek, mert a szük-
séges enzimeket mesterségesen „ki-
ütötték”, védettséget mutatnak az 
elhízással és cukorbetegséggel szem-
ben. A folyamat a sejtplazmától ala-
posan elkülönült környezetben, az 
endoplazmás retikulum (ER) nevű 
sejtszervecskében zajlik. Mivel az 
ER egyaránt részt vesz a lipidek (zsí-
rok), a fehérjék és a szénhidrátok 
anyagcseréjében, belső környezetét 
bármelyik tápanyagféleség jelenléte 
vagy hiánya befolyásolhatja.

Állatkísérleteinkben kimutattuk, 
hogy az ER kortizolmetabolizmusa 
szorosan összefügg a táplálékfelvé-
tellel: a kortizoltermelés jóllakott állapotban éri el maximu-
mát, és éhezés során fokozatosan csökken. Saját eredmé-
nyeink és más adatok alapján leírtuk azt a modellt, amely 
szerint az ER tápanyag-érzékelő szerepet tölt be a sejtek-
ben. E funkciójának fontos részét képezi, hogy külső ener-
giaforrások hiányában csökken, míg bőséges szénhidrát- 
és/vagy lipidkínálat esetén fokozódik a kortizol lokális ter-
melődése.

Túlterhelés és következményei
Az energiaforrásként hasznosítható anyagok túl nagy 
mennyisége zavart okoz a sejt működésében. Ilyenkor az 
ER a kortizoltermeléstől független, további jelátviteli fo-
lyamatokat is mozgósít a sejtfunkciók átprogramozásához. 
Akár szénhidrát-, akár lipiddömping éri a sejtet 

(glukotoxicitás, illetve lipotoxicitás), az ER működésének 
egyensúlya is felborul – kialakul az „ER-stressz” állapota. 
Ilyenkor fennakadás keletkezik a sejtszervecske fehérjeérle-
lő funkciójában, és belsejében felhalmozódnak a félig kész 
proteinek. Az egyensúly visszaállítása céljából az ER vész-
jelzéseket küld a sejt többi része felé, és ezek alaposan áthan-
golják a sejt egészének szabályozási hálózatait. A változások 
részét képezi pl. az inzulinra adott válaszkészség csökkené-
se, vagyis az adott sejt inzulinrezisztenciája is, ami szintén 
az egyensúlyt hivatott helyreállítani, hiszen csökkentheti az 
adott sejt tápanyagfelvételét. Másrészről viszont ez csak a 
probléma szőnyeg alá söprése, mert az önmagát védő sejt 
áthárítja a feleslegben kínált tápanyagok felvételének terhét 
a szervezet többi sejtjére.

Az ER által forszírozott adaptációs mechanizmusok – 
szerencsés esetben – képesek helyreállítani a normális mű-
ködést. Ha azonban a túlterhelést nem sikerül megszűntet-
ni, akkor a tartós és súlyos ER-stressz a sejt önkéntes pusz-
tulását (ún. apoptózisát) is előidézheti. Ez a végzetes gluko-/
lipotoxicitás különböző sejteket sújthat, és szerepe az elhí-
zással kapcsolatos betegségek kialakulásában, valamint szö-

vődményeinek kifejlődésében egy-
aránt bizonyított.

A normális és kóros határán
A kortizolhatás lokális modulálása 
és az ER-stresszválasz alapvető, fi-
ziológiás szerepet játszhat az anyag-
csere szabályozásában. Azonban a 
rendszer zavara (genetikai alapú, 
veleszületett adottság) – tartós táp-
anyag-túlkínálat esetén (környezeti 
tényező) – a kortizol túltermelődé-
séhez, illetve önpusztító mértékű 
ER-stresszhez vezethet. Ilyenkor 
sajnos a kóros állapot kialakulását és 
fenntartását biztosító pozitív vissza-
csatolások alakulhatnak ki. A foko-
zott mértékben termelt kortizol és 
az ER-stressz például egyaránt az 
inzulinrezisztencia kialakulásának 
kedvez. Ez viszont a vérplazma cu-
kor- és zsírsavszintjének emelkedé-
sét okozza, és így a szervezet szint-
jén tovább növeli a tápanyag-túlkí-

nálatot. Az ördögi körökből egyre nehezebb kiszakadni, és 
elvezethetnek a valódi cukorbetegséghez. Az extrém terhe-
lés alatt álló inzulintermelő sejtekben – az elhízás és cukor-
betegség előre haladása során – olyan mértéket ölthet az 
ER-stressz, ami e sejtek fokozatos pusztulását idézi elő. Ez 
is pozitív visszacsatolás, amely azt eredményezi, hogy egyre 
kevesebb inzulintermelő sejtnek kell megbirkóznia az egyre 
növekvő kihívással, így végül a 2-es típusú diabetes az 1-es 
típusúhoz hasonló, inzulinhiányos állapottá alakulhat.

A beavatkozás lehetWségei
A táplálék összetétele és a cukorbetegség közti kapcsolat 
szempontjából különösen érdekes az a megfigyelésünk, 
hogy a kortizol termelését az ER-ben a fruktóz-anyagcsere 
egyik köztiterméke is fokozni tudja. Fruktózt egyre növek-
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vő mennyiségben fogyasztunk édességek és üdítőitalok 
formájában, aminek kóroki szerepét a diabetesben már rég-
óta valószínűsítik. Korábban azt is leírtuk, hogyan járul 
hozzá a lokális kortizoltermelés az új zsírsejtek kialakulásá-
hoz. Minden jel arra utal tehát, hogy a felvett táplálék 
mennyisége és minősége ezen a ponton szorosan összefügg 
az elhízással és annak kóros következményeivel.

Az elhízásra, illetve a hozzá kapcsolódó betegségekre való 
egyéni hajlam jelentős mértékben múlhat a fent leírt táp-
anyagszenzor veleszületett érzékenységén. Ugyanakkor az 
is nyilvánvaló, hogy a szenzor kisebb mértékű túlérzékeny-
sége visszafogott és megfelelő összetételű táplálékfelvétellel, 
valamint intenzív tápanyaglebontással (fizikai aktivitás) 
kompenzálható. Mindenki az életmódja tudatos alakításá-
val tehet legtöbbet a saját egészsége érdekében. Azok szá-
mára, akik nem tudnak vagy nem akarnak a megelőzésre 
alkalmas életmódot folytatni, illetve akiknél az anyagcsere 
veleszületett rendellenessége már több mint elhízásra való 
hajlam, szükség lehet a gyógyszeres beavatkozásra. Az álta-
lunk folytatott és az OTKA által támogatott kutatás fő cél-
ja az ER tápanyagszenzor működésének minél alaposabb 
megismerése, és ezáltal annak kiderítése, hol lehet a komp-
likált rendszert a leghatékonyabban és legbiztonságosabban 
befolyásolni. 

Eredményeink hozzájárultak annak tisztázásához, hogy 
az ER enzimei hogyan működnek együtt a kortizol terme-
lésében. Azt találtuk, hogy ez a folyamat specifikusan gá-
tolható a lépéseit összekapcsoló koenzimek szintjén. Ezzel a 
módszerrel szövettenyészetekben sikeresen gátoltuk a zsír-
sejtek kialakulását. Folyamatban lévő vizsgálataink azt tá-
masztják alá, hogy a zöld tea egyik természetes hatóanyaga 
ily módon is csökkentheti az elhízás és az inzulinreziszten-
cia kialakulását. Mindezek a megfigyelések a cukorbeteg-
ség megelőzése és kezelése számára teljesen új és ígéretes 
gyógyszer-támadáspontot kínálnak, amelynek kiaknázá-
sához azonban még hosszú út vezet.

CSALA MIKLÓS

Csikkekkel az élWsködWk ellen

A város sajátos élőhely, de a madarak felveszik a kesz-
tyűt: hangosabban, magasabb frekvencián  énekelnek, 
hogy az autózaj ellenére is elérjék fajtársaikat; kihasznál-
ják az éjjeli lámpák fényét, így jóval több ideig ehetnek, 
mint vidéki rokonaik; és hasznos segítői a köztisztasági 
vállalatnak a cigarettacsikkek újrahasznosításával. Mivel 
a városi madár száraz növényi szárat, mohát aránylag 
keveset talál, de szemetet annál inkább, azzal béleli ki a 
fészkét. A szétszálazott füstszűrő puha és meleg fészek-
anyag, de mint arra mexikói kutatók rámutattak: a pa-
razitákat is távoltartja. A paraziták gyakori és kellemet-
len vendégei a fészkeknek, a madarak pedig rendszerint 
különböző, aromás illóolajokat tartalmazó növények be-
építésével próbálják csökkenteni a számukat. A városok-
ban, ahol hiányoznak ezek a növények, viszont sok a 
szemetelő dohányos, remek praktika lehet a cigaretta ro-
varölő összetevőinek (úgymint nikotin, kátrány, hidro-
gén-cianid, arzén, fenol, ammónia…) bevetése. A kuta-
tók először is igazolták, hogy a paraziták valóban kerü-
lik a használt füstszűrőt. Majd 28 házi veréb és 29 házi 
pirók fészkének átvizsgálásával megállapították, hogy 
minél több volt a csikkanyag a fészekben, annál keve-
sebb az élősködő. A történet végére persze itt még nem 
kerülhet pont, hiszen nem tudjuk, hogy az új lakberen-
dezési divat valóban a fiókák javára válik. Lehet, hogy a 
szülőket csak a puha fészakanyag csábította el, a cigaret-
ta méreganyagai pedig többet ártanak a madárcsalád 
egészségének, mint a paraziták. De ha mégis a rovarölő 
hatás az elsődleges, akkor le a kalappal: íme, az alkal-
mazkodás egy újabb ragyogó példája. 

kubinyi enikő

ÉT-ETOLÓGIA
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Hótakaró. Szelíd szavunk, a 
fagypont alatt is melegség 

társul hozzá és szépség. Az ét-
galéria fennállása alatt soha ed-
dig nem kínáltak az itthoni tá-
jak ennyit belőle, teli a téli ké-
pekkel a raktár. Katasztrofális 
állapotok helyett barátságos, 
szelíd világ bemutatásával bú-
csúzunk a hideg évszakunktól. 
Bizony nem cserélnénk le örök 
nyárra, de most már jöjjön a 
megérdemelt tavasz.

H. J.   

1

ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

1. Dr. Csontos Péter (Budapest, cspeter@

rissac.hu) – Szelíden – A  MÁV Szanatórium 

kertjében láttuk. A fiatal vaddisznót jól 

ismerik a határos utca lakói, néhány hete 

rendszeresen bejár a tágas és ilyenkor 

néptelen parkba. Látott minket, de nem fogta 

menekülQre, nyugodtan tovább turkálgatott. 

2. Csárdy László (Budapest, szamarkut@

gmail.com) – Fekete völgy fehérben

3. Haffner Krisztina (Budapest, hk010169@

freemail.hu) – Téli anziksz – Remetekertváros 

madártávlatból
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Az ÉT-galériában bárki kiállíthatja felvéte-
lét, megosztva élményét olvasótársaival. 
Kérjük, hogy a digitális képet tif vagy jpg 
formátumban 300 dpi felbontással küld-
je el az et-galeria@eletestudomany.hu 
címre. A tárgyrovatba írja: ét-galéria, és 
a kísérRlevélben mondja el, amit a felvétel 
körülményeirRl és a témáról tud. A bekül-
dR jutalma a „kiállításban” megnyilvánuló 
elismerés. 

A „hónap képe” 5000 Ft különdíjat kap.

SZABÁLYOK

3

 
4. Horváth Anikó (Tatabánya, hanna26@

freemail.hu) – Fejedelem hópalástban – 

Tatabánya megújult fQterén áll a város 
legújabb köztéri alkotása, a tavaly 

augusztusban átadott Árpád-szobor, GyQrfi 
Sándor m_ve. Íme s_r_ hóesésben.

 
5. Sereg Kata (ericbalfour17@freemail.hu) 

– Fa-család – Egy békés erdQben élnek, 
mintha ölelnék egymást.

4

5
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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

A férfiak védelmében
 
Legalább félévszázados hagyomány a 
nyugati társadalmakban az a felfogás, 
hogy a nők hátrányos, kizsákmányolt 
helyzetben vannak a családban.  Túl-
zott terheket viselnek, minden házi-
munka rájuk marad, és ezt sem pár-
juk, sem pedig a közfelfogás nem is-
meri el, nem becsüli meg. Számos 
program is indult a családi munka-
megosztás kiegyenlítésére. Körülbelül 
három évtizede egy fiatal szociológus 
Magyarországon vitatta ezt a nézetet, 
szerinte a férfiakra hárul túl sok mun-
ka és stressz, a nők elvárják az otthon 
és a megfelelő életszínvonal előterem-
tését, és ebbe a férfiak belerokkannak, 
emiatt a várható élettartamuk nagyon 
alacsony. A témából óriási vita lett, a 
felvetést különböző oldalakról támad-
ták, cáfolták, a szerzőt lehurrogták.

Mint e könyvből kiderül, a kérdést 
évek óta kutató szakember, Warren 
Farrell, a könyv írója, osztja ezt a felfo-
gást. Az ő radikális szemlélete sze-
rint ma inkább a férfiak az áldozatok, 
a feminista irányzat folyamatosan lá-
zítja a nőket, a média teljesen a 
nők hátrányos helyzetét képviseli, a fe-
minista gondolkodás megszállta a tár-
sadalomtudományokat, és most Ame-
rikában lehetetlen ennek ellentmon-
dani.

A „vasfüggöny” metafóráját kifordít-
va, Farrell szerint Amerikában és általá-
ban a nyugati civilizációban „csipke-
függöny” védi e téren az uralkodó né-
zeteket, ezek éppannyira megkérdője-
lezhetetlenek, mint a szocializmusban 
voltak az ideológiai tételek, csak a fe-
minizmus esetében a tiltás finom mód-
szerekkel, áligazságok elterjesztésével, 
folyamatos sajtókampányokkal törté-
nik. A szerző kitartóan próbálkozik 
ezek „dekonstrukciójával”, igyekszik 
sokat szerepelni a médiában és sok elő-
adást tart, de mint írja, megnyilvánulá-
sainak gyakran nem adnak teret, mint-
egy cenzúrázzák…

A könyv sajátos módon mutatja be a 
témát. Az első rész a párkapcsolati ta-
nácsadó szemszögéből közelít. Tipikus 
konfliktus, hogy a nők kifakadnak 
túlterheltségük és férjük érdektelensé-
ge miatt az otthoni feladatokkal kap-
csolatosan, s ilyenkor hangot adnak 
érzelmi álláspontjaiknak. Erre a férfi-

ak nehezen képesek. A szerző megfi-
gyelései szerint a férfiak legtöbbször 
értékelik a nők teljesítményét, de ezt 
nem tudják kifejezni, és még nehezeb-
ben képesek saját gondjaikról és azok 
megértésének igényéről beszélni. 
Kommunikációs zavar áll tehát fenn. 
A szerző ezt különböző tanácsokkal, 
gyakorlatokkal próbálja feloldani. Sze-
rinte a házasságban mindkét félnek sa-
játos alkalmakat kell teremtenie, hogy 
tudjanak beszélni arról, ami fáj és amit 
szeretnének, és meg kell változtatni 
kommunikációjukat, a másik családi 
teljesítményeit el kell ismerni. Stílusa 
„amerikaias”, azaz gyakor-
latias módon a követendő 
szabályokat pontokba szedi 
és mintegy tanítja a helyes 
viselkedést.

Bizonyos, hogy aki követi 
a könyv útmutatásait, sok-
ban képes javítani házassá-
gán, jóllehet a szerző mind-
ezt inkább bevezetésnek 
szánja, mert a könyv többi 
részében rátér valódi mon-
danivalójára, a férfiak védelmére. Alap-
vetően úgy érzi, hogy a férfiak a csa-
ládban megteszik a magukét, nagyon 
sokszor túlzottan is eleget tesznek a rá-
juk rótt kötelességeknek, és emiatt 
egyfajta lelki rabságban élnek (amely 
ellen persze gyakran lázadnak). A fér-
fiak ismert, ma is jelentős halandósági 
többletét a szerző ennek az állapotnak 
tudja be. Az élethelyzetüket a férfiak 
nem tudják verbalizálni, a stresszt nem 
tudják feldolgozni.

A szerző tételesen igyekszik bizonyí-
tani, hogy a jellegzetes női vádak igaz-
talanok, minden férfi legalább annyit 
dolgozik otthon, mint a nő. Ez a 
könyv második részének témája. A 
nők otthoni túlterhelésének egyfajta 
vádirata egy amerikai szerzőnő, 
Hochschild A második műszak című si-
kerkönyve. Farrell ennek főbb állítása-
it mint „mítoszokat” cáfolja meg. Ez 
az amerikaias sajtóformula ma nálunk 
is elterjedt (mítoszok  –  és ezzel szem-
ben a valóság…). A szerző bőven idéz 
az amerikai populáris médiából, ahol 
Hochschild állításait gyakran sarkítot-
tan idézik, például azt, hogy az átlagos 
nő évente egy hónappal többet dolgo-
zik, mint az átlagos férfi. A szerző át-
tekinti a ház körüli feladatokat, és ha-

talmas listákat állít össze arról, ami au-
tomatikusan a férfi dolga, és ami ösz-
szességében nagy terhelést jelenthet. A 
listák eléggé meggyőzők, a feladatok 
talán azért nem tudatosulnak, mert 
időbeli eloszlásuk nagyobb. A házat 
karbantartó, a hivatalos és társas csa-
ládképviseletet, ügyintézést ellátó férfi 
tehát „megszolgálna” némi elismerést. 
A szerző itt is ajánl önvizsgáló módsze-
reket, a családi feladatnapló szerinte 
mindenütt eloszlathatná a férfiak 
helytállásának kétségeit.

Ám Farrell nem áll meg itt, szerinte a 
férfiak társadalmi előnyeit (például a 

férfiak kezében lévő szerve-
zeti és társadalmi hatalmat) 
is torzítottan képviseli 
a közfelfogás és a sajtó. A 
munkahelyi és a politikai 
hatalom súlyos stressz árán 
szerezhető és tartható meg, 
ezzel szemben a nők a férfi-
akat folyamatosan rágal-
mazzák és gúnyolják a nyil-
vánosságban, míg a nőkkel 
kapcsolatos legcsekélyebb 

humor vagy kritika már „politikailag 
inkorrekt” viselkedés és a férfiak el-
nyomásának bizonyítéka. A szervezeti 
életben a nők inkább olyan előnyök-
höz jutnak, amelyek mintegy ne-
mük társadalmi hátrányát kompenzál-
ják. Az ezredforduló körül például a 
szerző szerint (aki általában sok adatot, 
sajtóközleményt idéz) a nők társadalmi 
helyzetének javítását milliárdos kor-
mányprogramok szolgálták.

Nem könnyű ismertetni és követni a 
nagyon élesen fogalmazó, de tételeit 
mindig ügyesen csomagoló és tompító 
szerző gondolatmenetét. Végső ösz-
szegzése azt követeli, hogy be kellene 
fejezni a „nemek harcát”, tisztázni kel-
lene a férfiakat, a nemek közötti kom-
munikációt nemcsak a családban, ha-
nem a közvéleményben is rendezni 
kell. Biztos, hogy a könyv magában 
rejti a „bestseller” minden kellékét, ér-
dekes megfigyelés lesz, hogy a mai 
magyar társadalomban felfigyelnek-e 
rá, fogják-e használni, akár mint vita-
indítót vagy éppen argumentációt „a 
férfiak védelmében”. (Miért nem értik 
a nők, amit a férfiak nem mondanak ki, 
avagy ki védi meg a férfiakat? 2012, Kos-
suth Kiadó, 395 oldal, 3490  forint)

 BUDA BÉLA



Illegális segítség

E rovatban is esett már szó a „láb az ajtórésben” technikáról, 
melynek alkalmazásával eredményesebben lehet rávenni az 
embereket valamely nagyobb kérés teljesítésére. A trükk lé-
nyege, hogy ha az ember először egy apró, könnyen teljesít-
hető kéréssel áll elő, akkor megnő annak a valószínűsége, 
hogy a megszólított személy a következő, jelentősebb kérés-
nek is eleget tesz majd.

A jelenség közel fél évszázada ismert; Freedman és Fraser 
1966-ban egy kísérlet során számos háziasszonyt kért meg 
arra, hogy fogadjon otthonában egy hatfős kutatócsopor-
tot, amelynek tagjai két órán át azt fogják vizsgálni, milyen 
termékeket használ a takarításhoz és a főzéshez. A megszó-
lított háziasszonyoknak csupán 22%-a egyezett bele, hogy 
fogadja a kutatócsoportot. Ám amikor Freedman és Fraser 
először arra kérte a hölgyeket, hogy válaszoljanak egy rövid 
kérdőívre fogyasztási szokásaikkal kapcsolatban, s csak ez-
után állt elő a kétórás otthoni vizsgálatra vonatkozó kérés-
sel, akkor már a háziasszonyoknak 53%-a mondta, hogy 
hajlandó fogadni a kutatócsoportot.

A „láb az ajtórésben” technika sikerét a pszichológusok ál-
talában azzal magyarázzák, hogy amikor valaki megtette 
az első, apró szívességet, akkor jó érzéssel tölti el a tudat, 
hogy lám, ő valójában segítőkész, szívélyes ember. Ilyen 
gondolati beállítódással pedig már jóval nehezebb megta-
gadni a következő kérést, hiszen az elutasítás nyomban le is 
rombolja a segítőkészségről alkotott elképzelést.

Számtalan kísérlettel igazolták a módszer hatékonysá-
gát az idők során, mégpedig szinte kizárólag olyan hely-
zetekben, amelyekben a teljesítendő nagy kérés társadal-
milag hasznos volt – például részvétel mellrákszűrésen 
–, de legalábbis nem volt benne semmi kivetnivaló. A 
Social Influence című folyóiratban csak most jelent meg 
az első olyan tanulmány, amely a technika illegális célra 
való felhasználását vizsgálta. Igaz, nem volt szó valami 
roppant nagy bűntényről, de azért mégis újdonságnak 
számított, amit Alexandre Pascual és munkatársai kiter-
veltek. A francia pszichológusok segítője, egy fiatalem-
ber, Bordeaux városának egyik utcáján azzal szólította 
meg az embereket, hogy haza akarja vinni az egyik köz-
lekedési táblát (meg is mutatta, melyiket), és arra kérte a 
járókelőket, fogják meg a létráját, amíg ő felmászik és 
lecsavarozza. A megszólított 74 ember felétől azonban 
nem mindjárt ezt kérte, hanem azt, hogy válaszoljon né-
hány közvélemény-kutatói kérdésre az EU-val kapcso-
latban.

A férfiak körében a „láb az ajtórésben” technika min-

taszerűen működött: azok közül, akiket mindjárt a létra 
megfogására kértek, 37,5% vállalta ezt, ám amikor a ké-
rést a kérdőív kitöltésével vezették be, az arány 70,6%-ra 
ugrott. A nők válaszai azonban nagyon különös, várat-
lan képet mutattak: előkészítés nélkül 55%-uk vállalta, 
hogy tartja a létrát, ám a kérdőív kitöltése után már csak 
14,3%-uk egyezett bele, hogy segédkezik a jelzőtábla el-
lopásában.

Pascual és munkatársai szerint arról van szó, hogy a 
társadalom a férfiak szabályszegései iránt jóval elnézőbb, 
így a férfiaknak nem okozott gondot annyi „vagány-
ság”, amennyit egy jelzőtábla leszerelésében való közre-
működés jelent. A nőkkel viszont más a helyzet. Amikor 
a kérdőívre adott válaszaikkal segítették a közvélemény-
kutató munkáját, megerősödhetett bennük saját jórava-
lóságuk, hasznosságuk érzése, s ez az előkészítés éppen 
hogy csökkentette a hajlandóságukat, hogy közvetlenül 
ez után törvényellenes, „nőhöz nem illő” cselekedetet 
hajtsanak végre.

MANNHARDT ANDRÁS

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Adnátok tüzet?  (SZ^CS ÉDUA RAJZA)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Élet egy antarktiszi tó jege 
alatt 

Egy amerikai kutatócsoportnak sike-
rült elsőként élő sejteket kimutatnia 

egy, a külvilágtól 800 méter vastag 
jégpáncéllal elszigetelt antarktiszi tóból 
kiemelt vízmintákban. 

A kutatóknak összesen három, 
egyenként 10 literes mintát sikerült 
venni a kontinens nyugati részén fekvő 
Whillans-tóból, amely becslések sze-
rint legalább 100 ezer éve van teljesen 
elszigetelve a külvilágtól. Az expedíció 
táborának mobil laboratóriumában el-
végzett előzetes tesztek kimutatták a 
mintákban lévő sejtek aktív oxigén-
fogyasztását és a bennük lévő DNS-t, 
ám hosszú hónapokig eltarthat még, 
amíg a mikrobiológusoknak sikerül a 
jól felszerelt laboratóriumokba elszállí-
tott mintákban élő mikrobákat azono-
sítani. 

A mintavétel során a legnagyobb 
kihívás a környezetből bekerü-
lő szennyeződések kizárása volt, 
mondta Brent Christner, a Louisianai 
Állami Egyetem mikrobiológusa, 
hozzátéve, hogy még az antarktiszi 
jég is tartalmaz mikrobákat vagy 
azok maradványait.  

Érvelése szerint azonban a min-
ták érintetlenségét bizonyítja, hogy 
a bennük kimutatott sejtek száma 
(milliterenként 10 ezer) két nagyság-
renddel (százszor) nagyobb, mint a 
fúrólyukból vett és megolvasztott jég-
mintában kimutathatóké. Továbbá, 
míg az olvadt jég kémiai összetétele 
nagyjából a desztillált vízével egyezik 
meg (azaz csak nyomokban tartalmaz 
ásványi anyagokat), addig a tó vizéből 
kiemelt mintában oldott ásványi anya-
gok koncentrációja mintegy százszor 
magasabb. 

A Whillans-tó egyike az An t ark-
ti szon feltérképezett több száz, jég-
páncéllal elzárt tónak, amelynek 
mélyén a vizet a geotermikus ener-
gia és a meder alatt lassan elcsúszó 
jégtömbök súrlódási hője tart csepp-
folyós állapotban. 

Az élő sejtek felfedezése mellett a 
mostani sikeres jégfúrás még egy meg-
lepetéssel szolgált: kiderült, hogy a ko-
rábbi szeizmikus mérésekkel szemben a 
tó jóval sekélyebb, mint vélték: nem 10, 
hanem mindössze 1,5–2 méter mély.

A tavaly év végi (antarktiszi nyári) fú-
rási szezonban valóságos véghajrá ala-
kult ki az antarktisz jégpáncélja alatti 
élet kimutatásának elsőségéért: egy brit 
csoport az Ellsworth-tó jegét próbálta 
átfúrni – eddig eredménytelenül, míg 
az orosz csoportnak a Vosztok-tóból 
vett mintáinak tisztasága kétséges.

(ScienceNews)

centiméter átmérőjű, 6,4 centi-
méter mély lyukból a felszínre 
került kőzetport a továbbiak-
ban a rover fedélzeti laboratóri-
umának CHIMRA (Collec-
tion and Handling for In-Situ 
Martian Rock Analysis) beren-
dezése fogja elemezni.

Fúróminta a Marsról 

A NASA Curiosity marsjárója a ro-
botkarja végén elhelyezett fúróbe-

rendezéssel a marskutatás történetében 
először fúrt bele egy finomszemcsés, 
üledékes fekükőzetbe ágyazott lapos, 
repedezett marsi szikladarabba. Az 1,6 

A kép közepén a Curiosity elsQ, 6,4 centiméter 
mély fúrásának nyoma a Marson, tQle jobbra 

egy azt megelQzQ, sekélyebb (2 centiméter mély) 
próbafúrás nyoma 

A fúrás helyszíne (a kép közepén) és 
tágabb környezete a a marsjáró árbócán 

lévQ kamera (Mastcam) felvételeibQl 
összeállított mozaikképen. A másik 

három, névvel megjelölt pontban 
korábban már a Curiosity különféle 

berendezései végeztek vizsgálatokat. 
KÉPEK: NASA/JPL-CALTECH/MSSS  

Az amerikai expedíció kutatótábora  
a Whillans-tónál (2011) KÉPEK: WISSARD/NSF

Az antarktiszi 

jégpáncéllal elzárt 
tavak hálózata

antarktiszi jég

Ellsworth-tó

Whillans-tó
Vosztok-tó

2 m vastag jég

Thundercloud

DrillWernecke

Brock 
Inlier

25 cm
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 ÚJABB REKORDPRÍMSZÁM. A 
pillanatnyilag legnagyobb prímszám hosszú-
sága 17 425 170 számjegy, és az University of 
Central Missouri matematikusa, Curtis Cooper 
vezetésével találták meg egy számítógépes 
hálózat segítségével. A GIMPS (Great Internet 
Mersenne Prime Search, vagyis Nagy Internet 
Mersenne PrímkeresQ) hálózat nagyjából 150 
billió számítást képes percenként elvégezni. A 
hálózat megosztottan m_ködik, és kifejezetten 
prímszámok megtalálására hozták létre. Ma-
guk a  Mersenne-prímek – amilyen a mostani új 
rekordprím is –  azok a prímszámok, amelyeket 
fel lehet írni a kettQ hatványánál eggyel kisebb 
alakban. Nagyon ritka prímekrQl van szó, eddig 
csak 48-at ismernek ezekbQl (Mersenne-prím 
például a 31, mert felírható 25-1, vagyis 32-1 
alakban).  E sajátos prímszámokat névadójuk, 
a 350 évvel ezelQtt élQ francia szerzetes, Marin 
Mersenne írta le.  Magyar Műszer az űrállo-
MÁSON. Hét ország, köztük Magyarország tu-
dósai és mérnökei készítették azt a berendezést, 
amelyet rövidesen a Nemzetközi ^rállomáson 
helyeznek üzembe. A m_szer feladata a Föld 
kozmikus környezetének és az _ridQjárásnak a 
vizsgálata lesz. A Progressz M-18M teher_rhajó 
Bajkonurból indult a Nemzetközi ^rállomáshoz. 
Ez az 50. orosz teher_rhajó, amely az _rállo-
másra tart, s kísérleti berendezéseket is szállít, 
mint most a nemzetközi összefogással megépí-
tett Obsztanovka nev_ m_szert. A m_szer 
egy eddig feltáratlan területet vizsgál: a kutatók 
arra kíváncsiak, hogy milyen hatása van a Föld 
kozmikus környezetére a magnetoszférában 
nagy sebességgel, 28 000 km/h-val száguldó 
hatalmas, 500 tonnás fémtest_ tárgy, vagyis a 
Nemzetközi ^rállomás. Emellett az _ridQjárás 
jelenségeit is vizsgálják majd, ami a földi élet 
védelmét is szolgálja. A m_szeregyüttes tervezé-
sét és építését Oroszország, azon belül a Koz-
mikus Kutatások Intézete (IKI) koordinálta. Az 
Obsztanovka m_szeregyütteshez 11 különbözQ 
érzékelQ tartozik. A m_szerek egyike az ELTE 
^rkutató Csoport m_szere, a SAS3, amely hul-
lámterjedési méréseket végez: az ionoszférában 
és a magnetoszférában terjedQ, szélessávú 
elektromágneses impulzusokat, az úgynevezett 
whistlereket vizsgálja. Utóbbiakat a villámok kel-
tik, a jelek belépnek az ionoszférába és onnan a 
magnetoszférában folytatják útjukat, ott tovább-
terjednek és megfelelQ rádiófrekvenciás vevQvel 
a villámok keletkezési helyétQl nagy távolságok-
ra is vehetQk. Megfigyelésük az ionoszférában 
zajló energiaátviteli és hullámterjedési folyama-
tok kutatását segíti elQ. 

szükség még annak megállapításához, 
melyek azok az „előkitörések”, ame-
lyek a végső robbanást közvetlenül 
megelőzik. Életük során a nagy töme-
gű csillagok ugyanis többször is produ-
kálhatnak hasonló kitöréseket. Jól is-
mert példa erre a tőlünk 7500 fényévre 
levő Eta Carinae nevű csillag, amely az 
1800-as évek közepén produkált egy 
olyan kitörést, amely a Nap tömegének 
tízszeresét kitevő gázburok levetésével 
rövid időre az égbolt második legfé-
nyesebb csillagává tette. Azóta a csillag 
megnyugodott, s ma nem tudni, vajon 
100 nap, vagy 100 ezer év múlva vár-
ható végső robbanása. 

Azonban még e bizonytalansá-
gok mellett is van esélyük a csillagá-
szoknak valós időben megfigyelni 
szupernóvarobbanást: az égbolt egyre 
nagyobb területét folyamatosan végig-
pásztázó automatizált távcsőrendszerek 
segítségével ugyanis nagy számban 
szűrhetők ki nagyon nagy tömegű (te-
hát idővel szupernóvává váló) csillagok 
előzetes kifényesedései, amelyeket ezt 
követően szemmel tartva előbb-utóbb 
szerencsével járunk – mondta Filippov. 

(ScienceNews) 

„Úgy véljük, a kifúrt anyagmennyiség ele-
gendő lesz a berendezésekben esetleg még meg-
tapadt földi szennyeződések eltávolítására és 
a kőzetpor elemzésére is” – mondta Louise 
Jandura, a NASA Jet Propulsion Labo-
ratóriumának mérnöke. A kutató, aki 
maga is részt vett a berendezés kifejlesz-
tésében, elmondta, hogy az előzetes földi 
tesztek során kipróbált fúrófejekkel több 
mint 1200 próbafúrást végeztek 20 kü-
lönféle földi kőzetmintában, hogy a lehe-
tő legalaposabban felkészítsék az eszközt 
a marsi sziklamintákkal való találkozásra.

A fúrólyukakból felszínre került, 
majd a robotkarral összegyűjtött kő-
zetpor a mintát továbbító és kezelő 
rendszerben egy- vagy kétszeres rázá-

sos szitáláson megy keresztül. Ez utób-
bi kiszűri a 150 mikronnál nagyobb 
átmérőjű szemcséket, majd az átszitált 
minták a tudományos laboratórium 
CheMin (Chemistry and Mineralogy) 
és SAM (Sample Analysis at Mars) 
anyagelemző berendezéseibe kerülnek.

A Curiosity által a Marson megfúrt 
első szikladarab a John Klein nevet kap-
ta, a mozgó tudományos laboratórium 
(Mars Science Laboratory) projekt 2011-
ben elhunyt egyik vezetőjének emlékére. 
A minta elemzésétől azt remélik a ku-
tatók, hogy az bizonyítékokkal szolgál 
a szikla vizes környezethez kapcsolódó 
eredetére, amelyre egyéb közvetett jelek 
már korábban utaltak. (NASA)

Megjósolható 
szupernóvarobbanások?

Közvetlenül a szupernóvarobbanást 
megelőzően a nagyon nagy tömegű 

csillagok olyan jelzést adnak, amelynek 
alapján megjósolható a hamarosan be-
következő robbanás, így azt valós idő-
ben figyelhetik meg a csillagászok – ál-
lítják amerikai kutatók egy, a Nature-
ben megjelent cikkben. 

Az eredmény egy 2010-ben, tőlünk 
500 millió fényévre felfedezett II-es tí-
pusú szupernóva (nagyon nagy tömegű 
csillag, az SN2010mc gravitációs össze-
omlásából eredő robbanás) vizsgálatán 
alapul. A kutatók a csillag környezetére 
vonatkozó korábbi megfigyelések ösz-
szehasonlító elemzése során figyeltek 
fel arra, hogy a csillag mindössze 37 
nappal a végső összeomlása előtt észre-
vehetően kifényesedett, ami egy, a tö-
megének századrészét kitevő gázburok 
nagy (másodpercenként 2000 kilomé-
teres) sebességgel való kilökésének volt 
tulajdonítható. Ezt a gyorsan táguló 
gázburkot aztán a csillag végső robba-
násakor szétvetett anyagtömeg alig 3 
hét alatt beérte és magával sodorta.

Az, hogy a szupernóvák végrobbaná-
suk előtt is vetnek le magukról gázbur-
kokat, nem ismeretlen jelenség, mondta 
Alex Filippenko, a Kaliforniai Egyetem 
(Berkeley) csillagásza, a kutatócsoport 
tagja. Az viszont különleges és megle-
pő, hogy ez esetben ennyire rövid idővel 
a szupernóvarobbanás előtt következett 
be, tette hozzá. Az utólagos modellszá-
mítások szerint ilyen nagy mennyiségű 
anyag kidobása közvetlenül a robbanás 
előtt százszor valószínűbb, mint a csil-
lag teljes élete során.

 További vizsgálatokra van azonban 

Az Eta Carinae (fehér folt a kép közepe táján)  
és az azt körülvevQ, az 1843-as kitörésben 

ledobott gázburokból létrejött Homunculus-köd 
a Hubble-_rtávcsQ felvételén 
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röviden

 A TENGER MADARAI

 A tengeri madarak fontos őrszemek. Ennek 
apropóján a Birdlife A tengeri madarak védelme a 
Csendes-óceán trópusi térségében címmel beszámo-
lót jelentetett meg, amelyben megjelöli a tengeri 

madarak védelmére szolgáló legfontosabb helyeket. A beszámoló bemutatja, 
hogy a tengeri madarak hogyan tájékoztatnak bennünket az óceán és a tér-
ség szigeteinek állapotáról, rámutatva az olyan emberi behatásokra, mint a 
klímaváltozás, a halászat és az agresszív fajok elterjedése.

A Csendes-óceán trópusi vidéke 62 tengeri madárfaj rendszeres élőhelye. 
Néhány faj nagyon népes és hatalmas kolóniákban tenyészik a távoli korall-
zátonyokon, míg mások alig ismertek, ritkák és nagy veszélyben vannak.  
Valamennyi tengeri madárnak védelemre van szüksége és az általuk hasz-

nált fontos helyek – legyen az a szárazföldön 
a költés helye vagy éppen tápláléklelőhely a 
tengeren – hatékony kezelésére.

A beszámolóban bemutatott 104 szárazföldi 
és 99 tengeri élőhely a madarak és más élő-
lények csendes-óceáni előfordulásának leg-
különlegesebb helyszínei közé tartoznak. A 
térségen belül azonban nagyon eltérő ezek-
nek a helyeknek az állapota: egyes helyeken 
a madárpopulációk stabilak vagy növekvők, 
míg máshol gyorsan csökken a számuk.

 A szárazföldön a legnagyobb fenyegetést az 
agresszív fajok és a madarak élelmezési célú 

levágása jelenti. A tengeren a legtöbb élőhelyet érinti a túlzott halászat és a 
szennyezés, de ezeknek a madarakra gyakorolt hatását még nem értékelik 
eléggé. A klímaváltozás növekvő veszélyt jelent a tengeri madarakra mind a 
szárazföldön, mind a tengeren. Helyi közösségi csoportok és a kormányzati 
szervezetek sikert értek el a térség néhány fontos élőhelye állapotának javí-
tásában, ami előnyére vált a tengeri madaraknak, más vadon élő fajoknak 
és a helyi lakosságnak is. A Birdlife közössége kifejezetten büszke lehet arra, 
hogy sikerült kiirtania a patkányokat Palauban, Új-Kaledóniában, a Fidzsi 
szigeteken és a Francia Polinéziában található élőhelyeken. Ezeknek az erő-
feszítéseknek köszönhetően a tengeri madarak visszatérhetnek. A követke-
ző tennivaló most az, hogy a szárazföldön és a tengeren növelni kell ezeknek 
az élőhelyeknek a védelmét, hogy a biológiai változatosság megőrzésével 
kapcsolatos vállalások is teljesülhessenek.

(www.greenfo.hu) 

 sötétben látó kísérleti 
PAT  KÁNYOK. Noha az emlQsök ereden-
dQen nem látnak az infravörös tartományban, 
a Duke Egyetem kutatói által kidolgozott 
neuroimplantátumok segítségével a kísérleti 
patkányok képessé váltak ebben a tartomány-
ban is látni. Amikor a végén jutalomfalatot tar-
talmazó labirintusba beengedték az állatokat, 
azok, miután meglátták az infravörös fényt, ka-
parni kezdték az arcukat; ez arra utalt, hogy a 
tapintást érzékelQ idegsejtjeik aktiválódtak, és 
úgy érezték a fény hatására, hogy valami hoz-
záért a bajuszukhoz. Egy hónappal késQbb az 
állatok már úgy reagáltak az infravörös fényre, 
ahogy korábban a ledes megvilágításra, azaz 
a kísérletben mindig a fényforrás felé mozog-
tak. A patkánykísérletek eredményei arra utal-
nak, hogy számos különbözQ sejttípus láthat el 
más-más feladatokat. Új neMzedék a hangszó-
rók világában. Papp Gergely szegedi 
középiskolást nevezte a Magyar Innovációs 
Szövetség az Arizonában megrendezésre ke-
rülQ ifjúsági tudományos és m_szaki versenyek 
olimpiájára, az ISEF-re. A diák a hazai 21. Ifjú-
sági Tudományos és Innovációs Tehetségkuta-
tó Versenyen Rezonanciális-tölcsér_ neodym 
hangszóró cím_ munkájával fQdíjban részesült, 
az Európai Unió Fiatal Tudósok Versenyén Po-
zsonyban pedig elnyerte a Szlovák Szabadalmi 
Hivatal különdíját. Találmányával jóval nagyobb 
hangnyomást, nagyobb érzékenységet és jobb 
hangminQséget sikerült elérnie hangszórójával, 
sQt a frekvencia átvitele is lényegesen széle-
sebb a szokásosnál. A teljesen új elrendezé-
s_, nem hagyományos elv alapján m_ködQ, 
hosszú élettartamú, szélessávú hangszórót 
máris találmányi bejelentés védi. Az egyedi 
mágneskörben két különálló lengQtekercs mo-
zog, és a légréses indukció is nagyobb, mint a 
hagyományos hangszórókban. sunyi kutyák esete a gaz-
dával. Pontosan nem tudni, hogy a ku-
tyák milyen mértékben látnak jól a sötétben, 
a kísérletek azonban bebizonyították, hogy 
különbséget tesznek az eltérQ fényviszonyok 
között. A Portsmouth-i Egyetem pszicholó-
gusai megfigyelték, hogy a kutyák nagyobb 
valószín_séggel csennek ennivalót akkor, 
amikor úgy gondolják, hogy nem látják Qket. A 
kísérletekben a négylábúak négyszer nagyobb 
valószín_séggel hagyták figyelmen kívül a ka-
pott parancsot, ha a szobában sötét volt, ellen-
tétben azzal, amikor világos helyiségben kel-
lett engedelmeskedniük. Eszerint e háziállatok 
képesek felfogni, hogy mit látnak az emberek.
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MEGJELENT A FEBRUÁRI 

TERMÉSZET VILÁGA 
Orvosi Nobel-díj, 2012 – Újraprogramozott sejt-j-
eink  Személyre szabott rákgyógyítás „A 

jövQt a magányos zsenik csak nagyon ritkán 
találják fel”– Beszélgetés Csermely Péter 

biokémikussal.  Az elsQ teljes virtuális valóság 
– Beszélgetés Rá tai Dániellel  A mikrobák 

védelmében. Kulcs szereplQk és segítQtársak  
Közelebb a Bolyai-képhez  A tapadó hó és az 

elQrejelzési kí sérletek  A magyar természetfotós 
utánpótlás  A fizikai megismerés kalandjai. 
Bölcsész természettudósok a XVIII. és a XIX. 
században  A kQpatak völgye  Hogyan 

mozogtak az ipolytarnóci Qsállatok?  Gombák 
télen  Rock és csillagok  Fél évszázad 

néhány _rhajósnQje
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VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

www.telc.hu

A Typotex jelentetett meg egy sorozatot a 7 fQb_nrQl. A bujaság kötet-
ben sokat példálózott híres nQalakok közül ötnek kérjük a nevét ((vízsz. 
1., 10., 18. és 42., illetve függQleges 12.). A megfejtQk között a kötet öt 
példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést kívánunk!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR hét csütörtö-
ke, 2013. február 28-a. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Kereszt-
rejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu).

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A rejt-
vényciklus végére e bet_k – helyes sorrendbe állítva – egy 130 éve szü-
letett, Kossuth-díjas botanikus, akadémikus nevét adják. E név beküldQi 
között értékes nyereményeket sorsolunk ki.

VÍZSZINTES: 1. Az elsR nRalak. 10. A második nRalak. 11. Drezda folyója. 
13. Koponyabeli szervvel kapcsolatos. 14. Mértékegységrendszer. 16. Vízzel 
tisztít. 17. ... Ullmann; norvég színm_vésznQ. 18. A harmadik nRalak. 20. A 
lantán vegyjele. 21. Ilyen ige is van. 23. Az Egyesült Arab Emírségek pénzegy-
ségének (dirham) hivatalos rövidítése. 24. ... Harris; USA-beli színész. 25. 
Számlát kiegyenlít. 27. TekézQ gurítja. 29. A végén elbukik! 30. Fizimiska. 32. 
Párkány közeli település a Garam torkolatánál. 33. Könyv eleje! 34. Házas-
ságkötés. 35. Stan komikustársa. 36. Helység PécstQl nem messze, neveze-
tessége a falumúzeumi bosnyák szoba. 38. A -ka képzQpárja. 39. Fény ellen-
téte. 40. Silány bor. 42. A negyedik nRalak. 44. Kietlen, sziklás sík vidék.

FÜGGQLEGES: 1. MinQsített, képesített (személy). 2. RepülQtér. 3. Ra-
gacsos anyaggal ken. 4. Igen, franciául. 5. Postscriptum (utóirat), röv. 6. 
Az Urálon túli földrész. 7. A rénium vegyjele. 8. Alpesi legelQ. 9. Olyan 
elem vagy izotóp, amelynek atommagja a belépQ neutronok hatására 
két vagy több magra esik szét. 12. Az ötödik nRalak. 15. Nervus. 19. 

Kopott, régi (pl. kastély). 22. ... Connery; skóciai születés_, Oscar-díjas 
színész. 26. Az i. e. 2. évezredben a Balkánon megtelepedett indoger-
mán nép tagja. 28. Ingoványos sík terület. 31. Település Vasvártól 10 ki-
lométerre. 37. Angyali rang! 39. ... carte; étlap szerint. 41. ErdQ szélei! 
43. Evangélikus, röv.

A 6. számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Galambfélék; gó-
lyák; gébicsek; légykapók. A Cser Kiadó Madárvonulások atlasza cí-
m_ kötetet nyerte: Balogh Istvánné (Nézsa), Fehérvári Márton (Buda-
pest), Gyuris József (Szeged), Heli István (Újhartyán), Dr. Kepenyes 
Réka (Szarva). A könyveket postán küldjük el. 

KERESZTREJTVÉNY

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. április 13.
 (Jelentkezési határidQ: 
 2013. március 11.)

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!

SAKKFANTÁZIA
Bakcsi György rovata

Az 1. feladvány 
megfejtése

Walther von Holzhausen német 
szerzQ kétlépéses feladványa 
1901-ben jelent meg. Világos 
nagyon erQs, de nem egyszer_ 
elQbbre jutni. A világos király hi-
ába közelít, a sötét bástya ked-
vére fi cánkol. A b1-en álló bás-
tya játékon kívül van, a saját hu-
szára akadályozza. Ha ez a hu-
szár ellép, két szabad helyet 
adunk, és még ellensakkokat is engedünk… De a sötét bástya lefojtása és a b1 
bástya játékba hozatala mindent megér. Ezért a megoldás 1. Ha7!, és bár nem fe-
nyegetünk semmivel, sötét lépéskényszerbe kerül. Nézzük a két ellensakkot: 1. -  
Kxa7+-ra a gyönyör_ 2. b8H! matt a válasz, 1. – Kxc7+-ra a nem kevésbé szép 2. 
bxa8H! következik. Végül 1. – Bxa7-re 2. Bc8 matt jön. Egy ilyen m_ sokakat ösztö-
nöz fejtésre, de még szerzésre is.

Az 1. sakkfeladványunk megfejtQi közül az ÉT negyedéves elQfi zetését nyerte: 
Kovács János (Priszentpéter); Németh Tihamér (GyQr); Tordai József (Miskolc) 
és Török László (Budapest). Az elQfi zetések 2013. április 1-étRl érvényesek.



írásos fogadalmat tettek, hogy 
ha sikerül újjáépíteni a várost, 
egy óriási méretű templomot 
építenek hálájuk jeléül. A foga-
dalmat végül tettek követték, 
és éppen 100 éve, 1913-ban 
kezdték meg a Dömötör-temp-
lom bontását, majd a dóm építését.

A Fekete házban március 25-ig látható, Szabadkáról 
érkező kiállítás Stettner Sebestyén impozáns oltárfest-
ményeit mutatja be: többek között Szent Györgyöt, 
Szent Mihályt és Szent Cecíliát ábrázoló olajképeket is 
láthat a közönség. Kiállítják továbbá a képek történetét 
és restaurálási folyamatát szemléltető tablókat, valamint 
a Dömötör-templom oltárának megmaradt díszét: egy 
nagyméretű Szeged-címert is.

Főhajtások címmel nyílik 
kiállítás Kubinyi Anna, 
Prima Primissima-díjas tex-
tilművész alkotásaiból a Ba-
lassi Intézetben. A hatalmas 
térben kifüggesztett, színek-
ben és formákban gazdag, 
monumentális gobelinek lé-
legzetelállítóan hatnak a láto-

gatóra. A teremtett világ szépségét dicsérő formák és a ken-
derbe szőtt ősi, erdélyi motívumkincsek tulajdonképpen fő-
hajtás az élet és eleink előtt.

Kubinyi Anna néhány hagyományos síkgobelin szövé-
se után alakította ki egyéni, csak rá jellemző technikáját. 
Munkásságában azonos súllyal szerepel a plasztikai gon-
dolkodásmód és a szövés útján létrejövő képteremtés. 
Eleinte az élet szépségeit figyelte, dicsérte. Munkái opti-
mista, színes, mozgalmas, mégis könnyed jellegűek vol-
tak. Később más témák váltak fontossá számára, mint 
például az idő, az örök mozgás, átalakulás, keletkezés és 
elmúlás, a természetben szunnyadó vagy éppen kitörni 
készülő belső energia, életerő. Ezeket a fogalmakat gya-
korta a fák és a gyökerek ábrázolásával jelenítette meg. 

Az utóbbi évtizedben, egy nagy hatású erdélyi tanul-
mányútnak köszönhetően az ősi, erdélyi motívumok fe-
lé fordult, azóta keres, kutat újabb fontos szimbólumok 
után. A magyarok ősi kultúrájának és hitének tanúosz-
lopai, a székelykapuk megszövésével hirdeti magyar 
örökségünk szépségét és gazdagságát. A tárlat március 
10-ig várja az érdeklődőket.

Az Országos Széchényi Könyv-
tárhoz tartozó Magyar Filmtörté-
neti Fotógyűjtemény gazdag anya-
gából nyílt kiállítás Filmgyári 
capriccio címmel, mely több mint 
400 standfotó reprezentatív bemu-
tatásával tiszteleg a magyar filmes 
világ nagyjai előtt. Az április 30-

ig látogatható fotókiállítás a nagy magyar játékfilmek 
rendezőit, operatőreit mutatja be munka közben ellesett 
pillanatokkal, az elmélyült koncentráció és az alkotás fo-
lyamatának különleges élményével megajándékozva a 
kiállítás látogatóit. A leghíresebb magyar filmek nagy-
jelenetei is felvillannak egy-egy képkocka erejéig, töb-
bek között a Macskajáték, a Mephisto, A Tanu és a Sze-
relem című filmek emlékezetes jeleneteibe, kulisszatit-
kaiba is bepillantást nyerhetünk. B. Müller Magda, a ki-
állítás rendezője hosszú évek munkája során gyűjtötte 
össze azon standfotósok fényképeit, akik más filmren-
dezőkkel, operatőrökkel és színészekkel dolgoztak.

Észtországban egy kivételes kezdemé-
nyezés révén az egyik erdőbe egy 
webkamera került kihelyezésre. A ka-
merán keresztül a látogatók élő képet 
kaphatnak az erdő egyik vadetetőjé-

ről, sőt annak hangjait is nyomon követhetik. Ráadásul 
egy kihelyezett lámpának köszönhetően (mely szemmel 
láthatóan nem zavarja a vadon élő állatokat) még éjszaka 
is figyelemmel kísérhetők az erdő lakói. 

A webkamerák működése az észt Oktatási Minisztéri-
um által 1993-ban alapított nonprofit szervezet, az 
EENet (The Estonian Education and Research Net-
work) támogatásával jött létre. A szervezet honlapján 
több kamera állását is nyomon követhetjük.

A kamerákat a következő linken találják: http://www.
eenet.ee/EENet/kaamerad

A szegedi Dömötör-templom festőjének 
alkotásaiból nyílik kiállítás a szegedi Fekete 
házban. Stettner Sebestyén budai piktor ké-
szítette a dóm építése miatt lebontott ba-
rokk templom oltárképeit. Stettner Sebes-
tyén Bajorországból érkezett Budára, majd 
egy festő özvegyét vette feleségül, és ő is 
piktornak állt. Több kisebb budai megbízás 
után, 1738-39-ben készítette el a szegedi 
Dömötör-templom monumentális méretű, 
háromszintes főoltárának lenyűgöző barokk 

festményeit. A dóm helyén a középkor óta templom állt 
– a Szent Dömötör-templom 1725 és 1749 között nyerte 
el végleges alakját. A szegedi nagyárvíz után a lakosok 
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY

A középkor nemes vadja
Az európai megafauna máig fenn-
maradt képviselői közé általában a 
barna medvét, a kontinens északke-
leti peremén megjelenő jegesmedvét, 
a jávorszarvast, valamint az európai 
bölényt sorolják. Mind közül ez utób-
bi a legnagyobb és egyben a legrit-
kább. Kis híján ki is pusztítottuk. 

Királyáldozat 
Egy kevésbé forrongó időszakban 
valószínűleg népszerű uralkodó lett 
volna I. Károly portugál király. Ám 
1889-es megkoronázásakor Európá-
ban már szárnyait bontogatta a mun-
kásság legszélsőségesebb ideológiai 
irányzata. 

Milyen hátrányokkal jár a 
beszédhiba?
A kisgyermekek általánosan há-
rom éves korukra sajátítják el a be-
szédet, de a kerek mondatokban 
való kifejezése hosszú tanulási fo-
lyamat. Vannak azonban olyanok, 
akiknek az artikulációja, a hangja, 
a beszédritmusa a későbbiekben is 
hibás marad.

KÖVETKEZV SZÁMUNKBÓL

A hátlapon

Schwarzlose a Don-kanyarnál

Az 1942 áprilisában a keleti frontra 
kivezényelt 2. magyar hadsereg a 
2000 kilométeres – részben vasúti, 
részben gyalogos – út után kemény 
és komoly veszteségekkel járó harco-
kat követően 1942. július elejére érte 
el a Don vonalát. A 207 000 fős 
hadsereget a lehetőségekhez mérten 
igyekeztek a legjobb felszereléssel el-
látni, ami azonban korántsem volt 
elégséges az orosz időjárási viszo-
nyok és az ekkor már nemcsak lét-
számban, hanem felszerelésben, 
fegyverzetben is előnyben levő Vö-
rös Hadsereg csapataival szemben. A 
változó szélességű, a magyar kato-
nák számára ismeretlen gázlókkal 
rendelkező folyó jobb partján em-
bermagasságú növényzet segítette 
az orosz betöréseket.   

A képen a kaposvári 10. könnyű 
hadosztály katonáit lehet látni a folyó 
jobb partján magasodó mészkősziklában 
kialakított tüzelőállásban az Osztrák–
Magyar Monarchiában  1907-től rend-
szeresített Schwarzlose-géppuskával. Az 
Andreas Wilhelm Schwarzlose konst-
ruktőr által 1902-ben tervezett fegy-
vert az I. világháború után is használ-
ták. 1931-ben új géppuskatöltényt ve-
zettek be, az így átalakított 7/31 M 
géppuskával harcoltak a katonák a 
keleti fronton is. A fegyver hátránya, 
hogy sok alkatrészből állt és bonyolult 
volt a gyártása, de legfőképpen az, 
hogy nagy hidegben befagyott a szer-
kezet. 1942 utolsó hónapjaiban, a túl-
erőben levő orosz csapatok a magyar 
géppuskaállások ellen is számos tá-
madást intéztek. Az eddig sehol nem 
publikált képet Gróf Imre készítette 
1943-ban. 

GRÓF PÉTER
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