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Kedves Olvasónk!
Tanítási időben hétköznap 16 óra előtt csak előre be-

jelentett csoportoknak tartunk előadást, amelyhez 
egyéni látogatók is csatlakozhatnak. A 3 dimenziós 
filmvetítéseinkre előzetes bejelentkezés szükséges!

További információkért látogassa meg honlapunkat: 
www.planetarium.hu.

A TIT Budapesti Planetárium programjai 2013 március 1- 
június 15 között a következők:

HétfR Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat

9:30 A Nap családja Süni és a csillagok A Nap családja Süni és a csillagok A Nap családja Süni és a csillagok

11:00 Választható A FöldrRl 
a csillagokig Választható Az élet bolygója: 

a Föld Választható A Nap családja

13:00 Az élet bolygója: 
a Föld Választható ^rkalandozások Választható A FöldrRl 

a csillagokig
Csodálatos 

Univerzum 3D

14:30 Bolygóközi 
társasutazás

Csodálatos 
Univerzum 3D

Az évszázad 
üstököse?! Leszállás a Marsra ^rkalandozások

16:00 Az évszázad 
üstököse?!

Égiekkel játszó 
földi lelemény Az égbolt csodái A Nap családja A világ_r 

meghódítása 3D

17:00 Csodálatos 
Univerzum 3D

A Hubble 
Univerzum

A világ_r 
meghódítása 3D Földönkívüliek

( 4-9 éves gyerekeknek ajánljuk,  6-9 éves gyerekeknek ajánljuk,  10 éves kortól ajánljuk,  14 éves kortól ajánljuk, 
 a csoportok a teljes kínálatunkból választhatnak m_sort)



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

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

GONDOLKODÁST SERKENTQ IQ-TORNA

INDÍTÁS

Válasz: KOR
Az így keletkezett 
szavak: KORC 
KORCS, KORÁN 
KORHOL, KORMOS 
KORLÁT, KORTY, 
KORDÉ és KORPA.

ERPSÍTÉS

Válasz: 19
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A 7. héten bemutatott 
fejtörQk megoldása:
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Bergengóciában mesefilmet forgatott Felli Nimród a híres bergengóc 
filmrendezQ. Az egyik jelenethez statisztákat keresett, egyrészt 
140 cm magasakat, másrészt 190 cm magasakat. A statiszták 

honoráriuma 6 BT(bergengóc tallér) volt. 

A jelenethez szükséges apró statiszták már megvoltak, ám a 
hórihorgasak nem, pedig azoknak már 10 BT-t is kínáltak. Így 
összejött ugyan egy pár, de még mindig nem elegendQ. Felli 

Nimród régi barátja, Bergenstad polgármestere, kisegítette Qt és 
megparancsolta a testQrsége szálas tagjainak, hogy vegyenek 

részt a forgatáson, ráadásul ingyen. A magasak 40 százaléka volt a 
testQrség tagja.

Milyen összeget kapott az összesen 2240 statiszta?

A x B = C + D

A B

C D

Hogy néz ki az éji sötétben rejt z  sorozatelem?

K O S Á R

Az ábrák bet k körvonalainak 
az alsó részét adják ki.
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 Masat-1 Homesat

Az űrkutatás iránt érdeklődők 
hamarosan akár saját erkélyükről 
vagy kertjükből is vehetik az első 

magyar műhold, a 2012. február 13-án 
pályára állított Masat-1 jeleit. A BME 
Villamosmérnöki és Informatikai Ka-
rának Elektronikus Eszközök Tanszé-
ke és a Szélessávú Hírközlés és Villa-
mosságtan Tanszék hallgatói és oktatói 
közös fejlesztésében elkészült űreszköz 
több, mint egy éve napi rendszeresség-
gel küldi az adatcsomagokat. Ezeket  
a Műegyetem E épületének tetején 
látható antennarendszer segítségével 
továbbítják a földi állomás szerverére.
A világ minden tájáról 170 rádió-

amatőr követi nyomon Masat-1-et, 
azonban, mint azt Dudás Levente, a 
műhold kommunikációs alrendsze-
réért felelős vezető mérnök elmondta, 
számos középiskola jelezte, hogy a fi-
zika és a csillagászat oktatása során ők 
is szeretnék kihasználni a kis műhold 
működésében rejlő lehetőségeket. A 
probléma megoldására az elmúlt né-

hány hónap során kifejlesztettek egy 
egyszerű elektronikai elemekből ösz-
szeállítható USB-s vevőt, amelynek 
leírását néhány héten belül közzé teszik 
a projekt honlapján (www.cubesat.
bme.hu). A nyomtatott áramköri lap-
ra néhány forrasztással kell majd a 
kondenzátorokat, ellenállásokat, te-
kercseket rögzíteni, de a csapat tagjai 
felhasználóbarát, komplett készüléket 
is összeállítanak. Szükség lesz még egy 
fa lécre és egy mérőszalagra, amelyet 
a honlapon olvasható útmutató alap-
ján kell feldarabolni és a léchez rögzí-
teni. Ezután a kész eszközt egy laptop 
USB-portjához csatlakoztatva már 
csak a műhold következő áthaladását 
kell megvárni, és az antennát forgatva 
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megkeresni a jelek forrását.
A Masat-1 elnyújtott elliptikus pá-

lyán kering a Föld körül, melynek 
Föld közeli pontja jelenleg 300 km, 
a legtávolabbi helyzetben azonban 
eléri a 1255 km-t is. A pálya síkja az 
Egyenlítővel 70-71 fokot zár be, így 
miközben a műhold kering a Föld 
körül, bolygónk kiforog alóla. Ezért 
az adatok lesugárzása minden nap 
negyed órával korábban várható, 
március elején a délutáni első áthala-
dás négy és öt óra közé esik. A szon-
da keringési ideje 100 perc körüli, de 
a bolygó mozgása miatt a műhold 
nem mindig emelkedik a Magyar-
országról látható horizont 
fölé. Masat-1-et tehát nem 
könnyű megtalálni. A meg-
figyeléshez olyan ingyenesen 
letölthető predikciós szoft-
ver adhat segítséget, mint pl. 
az Orbitron, és a JSatTrack 
műholdkövető vagy maga a 
vevőszoftver, amely képes a 
szonda aktuális helyzetét és a 
következő időszak áthaladá-
sait kiszámolni. Hasonló elő-
rejelzést a Masat-1 honlapján 
is közzétesznek a kutatók.
Természetesen a megfi-

gyeléshez a belvárosi utca-
szint nem a legmegfelelőbb 
terep, a Gellért-hegyen 
vagy jobb híján egy eme-
letes ház tetején több esély 
van a sikeres megfigyelésre. 
A kisműhold 2012. márci-
us 8-án készítette az első 
fényképeket a világűrből. 
A 640×480-as felbontású 
kamera ugyan nem éri el 
a mobiltelefonokban lévő 
eszközök minőségét, azon-

ban ettől nagyobb felbontású képek 
készítése nagyságrendekkel növelné 
meg a letöltéshez szükséges időt. A 
hazánk felett napi öt-nyolc alkalom-
mal elhaladó műholdról minden perc 
első 45 másodpercében lehet adatot 
letölteni 625 bit/sec sebességgel. A 
földi vezérlőállomásokról gyakran 
küldenek késleltetett letöltésre pa-
rancsot a Masat-nak, így Amerikától 
Japánig számos rádióamatőr segíti a 
szakemberek munkáját azzal, hogy 
az éppen náluk történt áthaladások 
alatt érkező adatokat, pl. a fotók mo-
zaikrészleteit továbbítják a budapesti 
központba a vevőszoftver segítsé-

Az elsQ magyar m_hold

A Masat felvétele  
bolygónkról

Az USB-vevQ
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Kepler-űrtávcső által katalogizált boly-
gójelöltek között 95 vörös törpe körül 
keringő jelöltet talált, ebből megbe-
csülte, hogy a vörös törpék mintegy 60 
százalékának lehetnek a Neptunusznál 
kisebb bolygói. Ezeknek persze még a 
mérete és a napjától való távolsága is 
viszonylag széles határok között válto-
zik, alaposabb vizsgálat alapján közülük 
három bizonyult valóban a lakható zó-
nába eső Föld-szerű bolygónak. Ebből 
adódóan a vörös törpék 6 százaléka 
bírhat hasonló bolygókkal. Számításba 
véve a Nap közelébe eső vörös törpék 
népességeloszlását is ebből megbecsül-
hető, hogy a hozzánk legközelebbi 
ilyen bolygó 13 fényéven belül található.
Az ilyen világok persze meglehetősen 

különbözhetnek a miénktől. Mivel a 
csillag kis tömege miatt a lakható zóna 
is hozzá közelebb található, egy ilyen 

gével. Az eddig elkészített mintegy 
150 kép negyedét ilyen módszerrel 
állították össze. A csapat tagjai azt 
remélik, hogy a Dudás Levente és 
a BSc-s hallgató Pápay Levente által 
kifejlesztett USB-s vevő segítségével 
még több érdeklődő bekapcsolódik a 
jelfeldolgozásba. Amikor a műhold 
nem kap külön utasítást fotózásra, a 
Masat-1 198 telemetria csatornán saját 
állapotát és környezetét leíró fizikai 
mennyiségek adatait sugározza. Ezek 
többek között az akkumulátor töl-
töttségéről, hőmérsékleti értékekről, 
a Nap és a Föld aktuális elhelyezke-
déséről, bolygónk gravitációs térerős-
ség vektoráról vagy éppen mágneses 
térerejéről adnak tájékoztatást. Szin-
tén a projekt honlapján teszik közzé 
azt a demodulátor programot (az elő-
zőekben már említett vevőszoftvert), 
amelyet a laptopra feltöltve a lehívott 
jelek értelmezhetők. Az oktatásban 
felhasználva ezeket pl. olyan grafiko-
nok készíthetők, amelyekből a diákok 
jobban megérthetik az elektronikai 
vagy űrbéli jelenségeket. 

kővágó angéla

 Föld-szere bolygók  
a szomszédunkban?

A NASA Kepler-űrtávcsövének 
nyilvánosan is elérhető adatbá-
zisának elemzésével a Harvard-
Smithsonian Asztrofizikai Köz-
pont (CfA) csillagászai arra a 
következtetésre jutottak, hogy 

a vörös törpe csillagok mintegy 6 
százalékának lehetnek Föld-szerű, a 
lakható zónába eső bolygói. Figye-
lembe véve, hogy a Tejútrendszer-
ben a vörös törpék a leggyakoribb 
csillagok, az eredmény úgy is meg-
fogalmazható, hogy a hozzánk leg-
közelebbi Föld-szerű bolygó nagy va-
lószínűséggel 13 fényéven belül – csil-
lagászati léptékben tehát a közvetlen 
szomszédságunkban – található. A 
számukra is meglepő eredményről a 
kutatók az Astrophysical Journalban 
közöltek cikket. 
A vörös törpék a Napnál hűvösebb, 

halványabb csillagok: egy átlagos vörös 
törpe átmérője egyharmada, fényessé-
ge ezredrésze a Napénak. A Föld fel-
színéről szabad szemmel egyetlen vö-
rös törpe sem látható. Galaxisunkban 
minden négy csillagból három vörös 
törpe, így benne legalább összességé-
ben 75 milliárd vörös törpe található. 
Courtney Dressing, a CfA csillagásza a 
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exobolygó nagy valószínűséggel kö-
tött keringésű, azaz mindig ugyan-
azon oldalát fordítja a csillag felé. 
Megfelelően vastag légkör és mély 
óceán azonban ennek ellenére ki-
egyensúlyozottabbá, életre alkalmassá 
tehetik a bolygó éghajlatát.

Mivel pedig a vörös törpék sokkal 
hosszabb ideig „élnek”, mint a Nap-
hoz hasonló csillagok, így bolygóik is 
hosszabb ideig létezhetnek, tehát az 
élet evolúciójának is hosszabb idő áll 
rendelkezésre. „Elképzelhetők akár 10 
milliárd éves, a Földnél sokkal öregebb 
bolygók, amelyeken ennek köszönhetően 
a miénkénél talán sokkal fejlettebb élőlé-
nyek fejlődtek ki az ottani evolúció során” 
– mondta David Charbonneau (CfA), a 
cikk társszerzője.

g. é.

Fantáziakép egy vörös törpe (a kép hátterében) körül keringQ, két holdas Föld-szer_ bolygóról

A fiatal vörös törpékrQl gyakran indulnak ki intenzív ultraibolya kitörések, azonban kellQen 
vastag légkör (és esetleges mágneses pajzs) megvédheti a felszínt ezek pusztító hatásától 

(fantáziakép) KÉPEK: DAVID A. AGUILAR (CFA)

A Masat felvétele 
bolygónkról
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Környezetünk igen sokféleképpen hathat ránk, 
amely gyakran az átörökített tulajdonságokban is 
testet ölt. A folyamatot, amelynek során az egyén 

sajátosságai a DNS információtartalmának változása nél-
kül adódnak tovább az egyes generációknak, gének „fe-
letti” (epigenetikai) öröklődésnek nevezzük. E szerint a 

génjeinkben kódolt 
tulajdonságok kife-
jeződése a minket 
érő fizikai, kémiai, 
illetve emocionális 
külső környezeti ha-
tásoktól (táplálkozás, 
gyógyszerek, hor-
monok, fertőzések, 
dohányzás, stressz) 
függő módon feje-
ződnek ki. 

Ma már több olyan életmódbeli kiváltó tényezőt is is-
merünk, amelyek okkal sorolhatók egyes betegségek ri-
zikófaktoraihoz. Erre klasszikus példa a dohányzás, 
amely körülbelül 1,3 milliárd embert érint a 
Földön. Magyarországon a dohányosok 
száma világviszonylatban különösen 
magas, hiszen a lakosság egyharma-
da aktív, 65%-uk pedig passzív 
dohányzó. Ez a káros szokás a 
tüdőrák okozta halálozások 
90-95 százalékáért, a gyulla-
dásos légúti betegségek 80-85 
százalékáért, a koszorúér-be-
tegségek 25-30 százalékáért 
felelős. A számos egyéb be-
tegség mellett a dohányzás 
hajlamosító genetikai háttér 
esetén az autoimmun betegsé-
gek kialakulási kockázatát is 
nagymértékben növeli.

Receptor kulcsszerepben
A dohányzás és az egyes betegségek kö-
zötti kapcsolat egy régóta fejtegetett, de mai 
napig aktuális kutatási téma. A dohányfüstnek több 
mint 4000 ismert komponense közül ma már az egyes 
alkotók egy részéhez ismert biológiai hatás is köthető. 

Az írás a TIT és 
a Doktoranduszok 

Országos Szövetsége 
közös kutatásismertetR 

pályázatán 

D O H Á N Y Z Á S  É S  K R Ó N I K U S  Í Z Ü L E T I  G Y U L L A D Á S

T-SEJTEK ÉS SEJTÉSEK
A közelmúlt irodalma egy olyan genetikai faktor – környezeti tényezW összefüggésérWl számolt be, 
amely szerint a dohányzás, bizonyos genetikai háttér mellett nagymértékben megemeli a krónikus 
ízületi gyulladás kialakulásának esélyét. Létezik egy sejtpopuláció, amelynek lényeges szerepe van 
a betegség kialakulásában, s feltételezzük, hogy ebben központi funkciója van az ezen sejtek sejt-

plazmájában található struktúrfehérjének.

Különösen fontosak lehetnek azok a biológiai hatások, 
amelyek a szervezet szabályzási folyamatait befolyásol-
ják. Irodalmi adatok szerint egyes dohányfüst kompo-
nensek egy olyan receptor ligandjai (a receptorhoz kap-
csolódó molekula), amely receptor az immunrendszer 
több sejttípusában megtalálható, azonban eltérő meny-
nyiségben. Fiziológiás szerepe van – szükséges a sejtben 
a specifikus gének kifejeződéséhez, a sejt éréséhez és 
differenciációjához – az immunsejtek előalakjában 
(hematopoetikus őssejt), egy speciális antigén (olyan 
molekula, amelyet az immunrendszer felismer) bemuta-
tó sejtben (dentritikus sejt) és a limfociták közé tartozó 
Th17-sejtekben.

A Th17-sejteket mintegy tíz éve írták le, nevüket az ál-
taluk termelt gyulladást kiváltó molekuláról, az 
interleukin 17 (IL-17)-ről kapták. A sejtek citoplazmájá-
ban (sejtplazma) egyéb alkotórészek mellett megtalálha-
tó az említett aril-hidrokarbon receptor (AHR) is, ame-
lyet körülbelül harminc éve jegyeztek le. Ez a receptor, a 
toxikus anyagok metabolizmusában (anyagcsere) szere-
pet játszó génátírást szabályzó faktor, amely nyugalmi 

helyzetben egy fehérjekomplexben helyezke -
dik el. Amennyiben a megfelelő molekula 

hozzákötődik, aktivált állapotba ke-
rül, így képes bejutni a sejtmagba, 

ahol a DNS megfelelő régiójához 
kötődve génátírást indukál 
(1. ábra). 

Az utóbbi években több kül-
ső környezetből származó, szin-
tetikus molekuláról (pl. do-
hányfüst alkotók, gyógyszer 
és élelmiszer származékok) 
állapították meg, hogy hatá-
sát az aril-

h id ro karbon 
re cep toron ke-

resztül fejti ki. 
Minde mellett lé-

nyeges meg említeni, 
hogy a szervezetben természetes körül-

mények között is keletkezik a receptoron ke-
resztül ható molekula. Az aril-hidrokarbon receptor 
egyik legfontosabb élettani hatása, hogy szerepet játszik 
egyes sejtek érésében és funkcionális működésében. En-
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vándorlására és funkciójára. A szervezetben az egyes 
citokinek egyensúlya biztosítja az immunrendszer meg-
felelő működését. Ha ez az egyensúly eltolódik, az a 
szervezetben a gyulladásos folyamatok dominanciáját 
okozza (3. ábra). Kiemelendő, hogy maga a gyulladás 
egy fiziológiás folyamat, amelynek a fertőzés eliminálá-
sában és a sérült szövet regenerációjában van a legfőbb 
szerepe, azonban, ha a gyulladást kiváltó tényező hosszú 
időn át fennáll, a folyamat krónikussá is válhat, amely a 
szervezet számára destruktív következményekkel jár. 

A Th17-sejtek, az emberi immunválasz egyik legfon-
tosabb sejtcsaládjába, a T-limfociták közé tartoznak. 
Felfedezésük óta több betegségben igazolták az általuk 
termelt citokinek (IL-6, IL-17, IL-21, IL-22, IL-26, tu-
mor nekrózis faktor alfa [TNF-g]) megemelkedett je-
lenlétét a gyulladásos szövetekben. Az aktivált Th17-sej-
tek által termelt citokinek a célsejtek érését és a gyulla-
dásos szövetbe történő vándorlását indukálják. Ezek a 
sejtek a gyulladt szövetben olyan molekulákat termel-
hetnek, amelyek tovább fokozzák a gyulladás folyama-
tát. Ez a folyamat, habár a szervezet kórokozók elleni 
természetes védelmi reakciója, a megfelelő szabályzás hi-
ányában káros következményekkel is járhat. Az immun-
rendszer ilyen jellegű túlműködése miatt károsodhatnak 
vagy elpusztulhatnak az egészséges sejtek és szövetek is. 
Az egyik ilyen túlműködésből adódó megbetegedés, a 
krónikus ízületi gyulladás (rheumatoid arthritis), amely-

nek kialakulásában, az utóbbi évek 
irodalmi forrásai alapján, jelentős 
szerepet játszanak a Th17-sejtek. 

Rheumatoid arthritis
A rheumatoid arthritis egy porc-, és 
csontdegradációval járó autoimmun 
kórkép. Az autoimmun betegségek-
ben a szervezet a saját alkotóelemeit 
(fehérjék, nukleinsavak, poli sza ha ri-
dok) idegenként ismeri fel és azok el-
pusztítására törekszik. Az idegennek 
vélt struktúra ellen, arra specifikus 

antitestek (ún. autoantitestek) termelésével védekezik, 
amelyek gyulladásos folyamatokat indukálnak az adott 
szervben vagy szövetben. (Ld. erről: Az immunrendszer 
békeidőben. ÉT 2012/49. 1542-1544.)

A betegség kialakulása során a szervezet ci to kin egyen-
súlya jellemzően a gyulladásos citokinek irányába tolódik 
(3. ábra), ami a synoviumban – az ízületek és az ínhüvely 
között húzódó savós hártyában – gyulladást okoz. Egész-
séges ízületben a synovium sejtszegény, mindössze a né-
hány sejtsor vastag synoviális membránt és az alatta lévő 

nek szemléltetésére jó példa a gyulla-
dást előidéző Th17- és ezeket gátló 
Treg-sejtek egyensúlyi viszonya a 
szervezetben (2. ábra). A receptor 
minkét sejttípus citoplazmájában 
megtalálható, azonban az általa ki-
váltott reakció a hozzákötődő mole-
kula típusától függ. Ennek a megfi-
gyelésnek elméleti jelentősége abban 
van, hogy az immunrendszer képes a 
megfelelő óvintézkedéseket megten-
ni annak érdekében, hogy a bekerü-
lő, vagy képződő molekula ellen a 
szervezetre káros folyamat ne alakul-
hasson ki. Abban az esetben, ha a re-
ceptor természetes ligandjai vannak 
jelen, elsősorban a Th17-sejtek akti-
válódnak, elkerülve ezzel az élelmi-
szer melléktermékek kiváltotta aller-
giát. Ellenben a szintetikus ligandok 
jelenléte főleg a Treg sejtek aktiváci-
ójának kedvez, kivédve ezzel a kör-
nyezeti toxinok által kiváltott káros immunválaszt. 
Mind emellett a Th17-sejtekben a receptor jelenléte külö-
nösen fontos, hiszen hiányában nem játszódik le optimá-
lis sejtérés, így a keletkező sejtek funkcionálisan részben 
tökéletlenek lesznek. 

Th17-sejtek szerepe  
a gyulladásban

A citokinek az immunrendszer jelmolekulái, amelyek 
hatással vannak a sejtek érésére, aktivációs állapotára, 
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kötőszövetet foglalja magába. A betegség kezdetén ez a 
membrán a sejtek osztódása miatt megvastagszik, benne új 
erek képződnek, amelyek speciális szerkezetük révén lehe-
tővé teszik a gyulladásos sejtek bevándorlását. Ez a gyulla-
dásos szövet az úgynevezett pannus, amely a porc-, és 
csontállományra húzódva azok degradációját idézi elő, ez 
nagy fájdalmakkal jár és megfelelő kezelés hiányában akár 
rokkantsághoz is vezethet (4. kép). A jelenleg alkalmazott 
terápiákkal a betegek nagy részénél, ugyan hatékonyan las-
sítható a porc és csontkárosodás, azonban a betegség oká-
nak kezelése még nem ismert.

Az autoimmun betegségek kialakulásában több gén és 
számos környezeti tényező együttes hatása játszik szerepet, 
tehát poligénes, multifaktoriális betegségek. A károsodás 
oka lehet a szöveti antigén szerkezet megváltozása, amikor 
az addig tolerált saját fehérje olyan szerkezeti változáson 
megy keresztül, ami után az immunrendszer nem ismeri fel 
újra sajátként. Előfordulhatnak azonban olyan limfocita 
differenciálódási zavarok is, amelyek végső soron a hibás 
immunszabályzás következtében ugyancsak a saját antigé-
nek elleni tolerancia elvesztéséhez vezethetnek. A genetikai 
faktorok között kiemelendők azoknak a fehérjéknek a 
génjei, amelyek magában az antigén felismerésében játsza-
nak szerepet. A külső, környezeti tényezők közül a legfon-
tosabb hajlamosító faktor a dohányzás. Dohányosok tüdejé-
ben a fehérjék olyan szerkezeti változáson mennek keresz-
tül, amely autoantitestek megjelenéséhez vezet, ezek pedig 
autoimmun betegség kialakulását indukálják. 

Kapcsolatrendszerek kutatása
Rheumatoid arthritisben mind máig kevéssé ismert azok-
nak a folyamatoknak az összefüggése, amelyek a krónikus 
gyulladás kialakulásához vezetnek. Ismerjük a betegséget 
befolyásoló külső tényezőket, a hajlamosító genetikai fakto-
rokat, a gyulladást jellemző jelátviteli útvonalakat, azon-
ban ezek konkrét összefüggése tisztázatlan. A betegség 
megelőzésében és személyre szabott terápiájában is kiemel-
kedően fontos, hogy pontosan tisztában legyünk azoknak 
a molekuláris eseményeknek az egymásra hatásával, ame-
lyek az autoimmun gyulladást kiváltják. Kutatásunk leg-
főbb célja annak a kapcsolatrendszernek a feltárása, hogy 
miként emeli a dohányzás a rheumatoid arthritis kialakulá-
sának kockázatát. Az egyes részfolyamatok közötti kapcso-
lat ismert, amely alapján feltételezzük, hogy a dohányfüst-
ben lévő molekulák a Th17-sejtekben található aril-
hidrokarbon receptoron keresztül indukálják a betegség ki-
alakulását (5. ábra).

Munkánk során a dohányzás T-sejtekre való hatását vizs-
gáljuk a dohányfüstben található aril-hidrokarbon receptor 
ligandok segítségével.  Egészséges donorokban végzett kí-
sérleteink azt mutatták, hogy a sejtek IL-17 termelésére va-
lamennyi kezelés hatással van, amely citokin központi sze-
repet játszik a gyulladás kialakulásában. Jelenleg a Th17 irá-
nyú sejtdifferenciációban betöltött szerepüket vizsgáljuk, 
egy olyan gén aktivitásának mérésével, amely csak a Th17-
sejtekre jellemző. Reményeink szerint jelenlegi és jövőbeli 
eredményeink hozzájárulnak a betegségben szerepet játszó 
folyamatok pontosabb megértéséhez és a betegség okát cél-
zó terápia létrehozásához.

BARICZA ESZTER

Kiabáló hangyabábok

Évtizedek óta ismert, hogy a hangyák feromonokkal, 
vagyis szaganyagokkal kommunikálnak: ha egy dolgozó 
felfedez egy nagy méretű táplálékforrást, gyorsan visszasiet 
a bolyhoz, és közben szagösvényt hagy maga után. A töb-
biek csápjaikkal érzékelik a feromonokat, a zsákmányhoz 
futnak, amit együttesen már haza tudnak cipelni.  Más 
hangyák élősködő legyek közeledése esetén olyan feromont 
bocsátanak ki, amitől az egész boly mozdulatlanná der-
med, így az élősködő nem talál rájuk. (Erre a pillanatra vár 
egy katicafaj, ami ilyenkor zavartalanul teheti le petéit a 
hangyák által gondozott levéltetvek közé. Máskülönben a 
hangyák megtámad-
nák a katicát.) A sérült 
hangyák által kibocsá-
tott feromonok hívó 
jelként működnek, és 
támadó hangulatba 
lovallják az összese-
reglőket. Még azt is a 
királynő által termelt 
feromon szabályozza, 
hogy a boly mikor ne-
vel újabb királynőket.

Kevesebben tudják, 
hogy sok hangyafaj 
ciripel is. A Myrmica 
nemzetség potrohán 
egy speciális tüskesor 
található. Ha ezt 
megdörzsöli a hangya a hátsó lábával, olyasféle hang 
képződik, mint amikor egy fésű fogait végighúzzuk egy 
asztal sarkán. Úgy tűnik, a hangot riadóként használják 
a hangyák, segítséget kérnek vele, ha ragadozó fenyege-
ti őket.

A kifejletlen hangyák – lárvák, fiatal bábok – kültakarója 
még puha, ezért alkalmatlan a hangképzésre. Az idősebb 
báboké viszont már elég kemény, ezért egy brit kutató-
csoport elhatározta, hogy megvizsgálja, mi a helyzet ná-
luk. Miért maradnának csöndben, ha már kifejlődtek a 
tüskéik? Egy rendkívül érzékeny mikrofon segítségével 
kiderült, hogy az idősebb bábok valóban kibocsátanak 
gyenge, pulzáló, a felnőtt hangyákéhoz hasonló, de annál 
egyszerűbb hangokat. Emberi nyelvre lefordítva azt kia-
bálják: „Segítség! Segítség!”, felnőtt társaik viszont bo-
nyolultabban fogalmaznak: „Hahó, itt vagyok! Kérlek, 
segíts! A barátod vagyok!”. Amikor a kutatók egy bábot 
megfosztottak tüskéitől, a dolgozók akkor sem törődtek 
vele többé, ha kikerült a bolyból, és valóban segítségre 
volt szüksége. A feromonok tehát önmagukban nem ele-
gendők a gondoskodás kiváltására – a hangadás képessége 
életbevágó a bábok esetében. 

kubinyi enikő

ÉT-ETOLÓGIA
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Amikor Károly – vagy ahogy 
Portugáliában hívták – Dom 
Carlos 150 évvel ezelőtt, 1863-

ban meglátta a napvilágot, a korai 
anarchisták még erőszakmentesen pró-
bálták megváltoztatni a társadalmi 
rendet. Követeléseikre nem is nagyon 
figyeltek fel az uralkodói körökben. 
Ahogy nem vettek tudomást az egyre 
szaporodó nyomornegyedekről, az 
éhező családok millióiról sem. A leg-
szörnyűbb állapotok a mediterrán or-
szágokban uralkodtak. 

Koronás haspók
Egyelőre azonban Portugáliában az 
apja halála után trónra lépő Károly-
nak sem a munkások életkörülmé-

nyei miatt fájt leginkább a feje. Miu-
tán brit követelésre kénytelen volt fel-
adni bizonyos afrikai területeket, en-
gedékenységével maga ellen hangolta 
büszke alattvalóit. A magas adók és a 
hivatali korrupció is hozzájárult az ál-
talános elégedetlenséghez. Károly, 
mintha tudomást sem vett volna az 
egyre súlyosabb pénzügyi válságról, 
továbbra is féktelenül költekezett. 
Ráadásul az egykor daliás termetű 
férfi borzasztóan elhízott, amivel a 
„vitriolos” karikaturisták kedvenc 
céltáblájává vált. Ezt a közhangulatot 
használták ki a köztársaságpártiak, 
akik kapcsolatba léptek a szabadkő-
művesekkel, a carbonari mozgalom-
mal és az anarchistákkal. 

Az egyre jobban elszaporo-
dó sztrájkokra és tüntetések-
re adott válaszul a király 
1907-ben feloszlatta a parla-
mentet, és diktatórikus hata-
lommal ruházta fel Joáo 
Franco miniszterelnököt. 
Bevezették a cenzúrát és 
korlátozták a gyülekezési 
szabadságot, mire az ellenzé-
ki vezetők elhatározták, 
hogy államcsínyt hajtanak 
végre, és kikiáltják a köztár-
saságot. 

1908. január 28-án egy be-
súgó jelentése nyomán a 
rendőrség egy fővárosi 
könyvtárban rajtaütött az 
összeesküvőkön, és sokakat 
letartóztattak közülük. Két 
nappal később Franco nyo-
mására a király statáriumot 
hirdetett, azaz az államelle-
nes bűncselekmények elkö-
vetőit tárgyalás nélkül, azon-
nal deportálták az afrikai 
gyarmatokra. Károly talán 

megsejthetett valamit további sorsából, 
mert a rendelet kihirdetését követően 
kijelentette, hogy ezzel a tettel bizo-
nyára saját halálos ítéletét is aláírta.

És valóban. A carbonarik és anarchis-
ták hónapok óta készülődtek egy fegy-
veres puccsra, melynek során meg 
akarták gyilkolni a miniszterelnököt, 
míg a királyt családjával együtt szám-
űzték volna az országból. A letartózta-
tások után azonban Károly és a trón-
örökös váltak az elsőszámú célponttá. 
A merénylet elkövetését egy nyolc fő-
ből álló akciócsoportra bízták, amely-
ből ketten a végrehajtó szerepet vállal-
ták magukra, míg a többiek lövöldöz-
ve fedezték volna őket. Manuel Buíça 
egykori katonatiszt és a nőtlen, króni-
kus tüdőbajban szenvedő Alfredo Cos-
ta újságíró tisztában voltak azzal, hogy 
kevés esélyük lesz élve megúszni a tá-
madást. Ezért mindketten elkészítet-
ték a végrendeletüket. Aztán szétosz-
tották a fegyvereket: a lefűrészelt csö-
vű Winchester-karabélyokat és a revol-
vereket. A kemény tél meg k önnyítette 
a dolgukat, hiszen bő köpenyegeik alá 

I .  K Á R O LY  M E G G Y I L KO L Á S A

KIRÁLYÁLDOZAT 
Egy kevésbé forrongó idWszakban valószíneleg népszere uralkodó lett volna. Ám I. Károly portugál 
király 1889-es megkoronázásakor Európában már szárnyait bontogatta a munkásság legszélsWsége-
sebb ideológiai irányzata. Márpedig a radikális anarchisták legfWbb céljuk, azaz az állam eltörlése 

érdekében nem riadtak vissza a koronás fWk ellen elkövetett merényletektWl sem. 

Károly Amáliával

Károly király
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miniszterelnök, aki szintén megje-
lent a fogadáson, a nyugtalanító hí-
reket hallva zárható tetejű hintót 
rendelt a családnak. Károly azonban 
ragaszkodott hozzá, hogy megmu-
tassa magát szeretett népének. Fele-
sége is aggódott, és rosszat sejtve 
kérlelte urát, hogy forduljanak visz-
sza. Ő azonban hajthatatlan maradt. 

Miután a spanyol nagykövetségen 
töltöttek néhány percet, Károly Amélia 
királynéval és két fiával, a 21 éves Lajos 
Fülöp trónörökössel és a két évvel fiata-
labb Mánuellel beszálltak a hintóba, 
amely megindult velük a palotához. 
Mögöttük egy másik kocsiban az ud-
varhölgyek és a király öccse utaztak. A 
menet előtt lovas rendőrök ügettek. 

Alig másfél kilométerre onnan a 
merénylők már elfoglalták a helyü-
ket. A hosszú, bozontos szakállal 
megáldott Buíça az emberek között 
elvegyülve a Pénzügyminisztérium 
épületénél várakozott, míg Costa 
vele átellenben, a Belügyminisztéri-
um boltíves árkádja alatt állt. A töb-
biek, José Maria Nunes, Fabricio de 
Lemos, Juan Ximenes, Joaquim 

rejthették azokat. Kezdetben gránáto-
kat is be akartak vetni, de azok sok ár-
tatlan életet követeltek volna. 

Már csak a támadásra legalkalmasabb 
helyet és időpontot kellett megtalálni. 
Végül úgy döntöttek, hogy akkor vé-
geznek Károllyal és fiaival, amikor téli 
pihenőjükről visszatérnek a fővárosba. 
A Palota tér és az Arzenál út sarkán 
akartak rajta ütni a meneten, ahol az 
árkádok alatt könnyen elrejtőzhettek, 
és ahol a királyi hintónak egy éles ka-
nyar miatt lassítania kellett. 

Céllövölde
Február 1-jén reggel, amikor Buíça 
és Costa egy utolsó megbeszélést 
tartott a Café Gelóban, az uralkodó 
és családja már készülődött, hogy az 
alentejói vadászparadicsomból visz-
szatérjenek Lisszabonba. Az út nagy 
részét vonaton tették meg, majd 
gőzhajóval keltek át a Tejo-folyón. 
Délután 5 óra körül értek a fellobo-
gózott kikötőbe, ahol azonban csak 
kevesen várták őket. A lelkesedés is 
elég gyér volt, itt-ott hangzott fel 
egy-egy „Éljen a király!”. Franco 

Monteiro, Adelino Marques és 
Domingos Ribeiro szétszóródva 
várták, hogy a támadás megkezdése 
után zűrzavart keltve fedezzék a 
menekülőket. 

Veszélyes virágcsokor
Fél hat előtt néhány perccel végre feltűnt 
a királyi hintó. A téren lézengő járókelők 
láttán Károly szólt a kocsisnak, hogy las-
sítson, ezért messze lemaradtak a lovas 
rendőröktől. Ezt a pillanatot használta ki 
Buíça. Miután a kocsi elhaladt mellette, 
előhúzta kabátja alól a puskáját, majd fél 
térdre ereszkedett, és gondosan célba 
vette az uralkodót. Károlyt nyakszirten 
találta a golyó, s eltörte a csigolyáját. A 
második lövedék a vállát roncsolta szét. 
Drótkeretes szemüvege lecsúszott az or-
ráról, szájából vér buggyant elő. Perceken 
belül halott volt. 

Ebben a pillanatban Costa is táma-
dásba lendült. Az oszlopok közül elő-
bújva felugrott a hintóra és megka-
paszkodott az oldalában. Mielőtt bárki 
feleszmélhetett volna, előkapta revol-
verét, és kétszer rálőtt a már élettelen 
Károlyra. Amália az első döbbenetből 
felocsúdva, egy imént ajándékba ka-
pott virágcsokorral vadul püfölni 
kezdte a támadó fejét, miközben így 
kiáltozott: „Nyomorult gazember!”. 
Costa azonban rá se hederítve célba 
vette Lajos Fülöpöt és lőtt. A kis kalibe-
rű golyó azonban elakadt a trónörökös 
szegycsontjában és nem okozott nagy 
kárt. A bátor fiatalember ekkor fel-
emelkedett az üléséről, és saját fegyve-
réből négy lövést adott le Costára. Mi-
után a karját eltalálta, a támadó elen-
gedte a hintót, és leugrott. Azzal azon-
ban, hogy felállt, a herceg kitűnő 
célpontot nyújtott Buíçának, aki egy-
kor mesterlövészi kiképzést kapott, és 
több versenyt is megnyert. A trónörö-
köst arcon lőtte, aki a kocsi padlójára 
zuhant, öccse egy zsebkendővel pró-
bálta elállítani a vérzést, de őt is megse-
besítették a karján. 

A királyné anyatigrisként védte fiait, 
és testével igyekezett takarni őket, 
mégis egyedül ő maradt sértetlen a tá-
madásban. Ekkor érte utol őket a má-
sodik kocsi. Az egyik udvarhölgy 
azonnal odaszaladt, hogy a királynő-
nek segítsen, ám Amália elzavarta, ne-
hogy ő is megsérüljön. 

A szám_zött Mánuel (jobb szélen),  
középen Amália 
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A kocsis a sebesültekkel a Haditengeré-
szet közelben álló fegyverraktárához 
hajtott. Végre a rendőrök is észbe kap-
tak. Leugráltak lovaikról és üldözőbe 
vették a tetteseket. A következő percben 
eszeveszett lövöldözés kezdődött, amely-
ben egy ártatlan szemlélődő életét vesz-
tette. Valószínűleg a rendőrök őt is me-
rénylőnek nézték. Közben Buíça a zűr-
zavart kihasználva igyekezett kereket ol-
dani, ám egy katona megragadta és 
leterítette. A lovas pa rancs nok, Figueira 
hadnagy kivont karddal támadt Costára, 
és súlyosan megsebesítette az arcán. Ez-
zel mindkét merénylő csapdába került, 
ám ahelyett, hogy elfogták és előállítot-
ták volna őket, a túlbuzgó rendőrök a 
helyszínen végeztek velük. 

A kormány tagjai és az anyakirályné 
is a Haditengerészet épületéhez siettek, 
ahol még látták meghalni Lajos Fülöp 
trónörököst. Mánuel végső elkeseredé-
sében Joáo Francót hibáztatta a tragé-
diáért, miközben az anyakirályné és 
Amália is elvesztett fiaikat siratták. 

A lisszaboni polgárok többségének 
fogalma sem volt a merénylet hátteré-
ről, ezért véres államcsínytől tartva be-
zárkóztak otthonaikba. A város né-
hány napra olyan kihaltnak tűnt, mint 
egy teljesen kiürített település. A nyu-
galom csak lassanként állt helyre az or-
szágban. 

A monarchia végnapjai
A meggyilkolt uralkodó és fia holt-

testét boncolás nélkül balzsamozták be. 
Ezzel szemben a halott merénylők sé-
rüléseit alaposan megvizsgálták. Costa 
testét csaknem fél tucat seb borította, 
melynek egy részét pisztolygolyók, a 
többit kardvágás okozta. Valószínűleg 
tüdőlövés végzett vele, ahogy Buíçával 
is. A pletykák szerint nem is a rend-
őrök, hanem saját társaik ölték meg 
őket. Sokan ugyanis úgy gondolják, 
hogy az összeesküvés szélesebb körű le-
hetett annál, amit a hivatalos változat-
ban állítottak, ezért kellett elhallgattat-
ni a merénylőket. Ezt a feltevést igazolja 

az is, hogy később kiderült: a fegyvere-
ket egy Franciaországba száműzött gróf-
tól, Ribeira Bravától kapták. 

Mánuelt komor hangulatban koronáz-
ták királlyá. Első intézkedéseként me-
nesztette Francót, és elrendelte a me-
rénylet hátterének teljes kivizsgálását. 
Kiderült, hogy az udvarmestert időben 
értesítették a tervezett merényletről, ám 
ő vagy nem vette komolyan a fenyege-
tést, vagy maga is segített a gyilkosok-
nak. A gyanúsítottak többsége addigra 
elhagyta az országot, így végül a király a 
megbékélés jegyében lezáratta a nyomo-
zást. A monarchiát azonban már nem 
menthette meg, két évvel később, 1910. 
október 5-én egy forradalom söpörte el.

A merénylet 100. évfordulóján portu-
gál történészek megpróbálták felgön-
gyölíteni az ügy hátterét. Ám annak el-
lenére, hogy az összeesküvők közül ké-
sőbb többen is megírták visszaemlékezé-
süket, a szakemberek a mai napig 
sötétben tapogatóznak. 

HEGEDÜS PÉTER

A halott Manuel Buíça...
A gyilkosság

... és Alfredo Costa
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Márciusban Napunk látszó égi útján délrQl észak 
felé tartva átlépi az égi egyenlítQt, ezzel meg-

kezdQdik a csillagászati tavasz. Erre idén 
március 20-án kerül sor, ez a tavaszi napéj-
egyenlQség napja. A hónap elején a nap-

pal hossza körülbelül 11 óra, a végén 
majdnem 13 óra, a Nap delelési magassá-

ga pedig 35 fokról 47 fokra nQ.

Márciusban már jól észlelhetR, hogy egyre késRbb 
sötétedik, de azért a hónap nagy részében még 

este 8 óra elRtt beáll az éjszaka. Ebben változást csak 
a nyári idRszámításra való áttérés hoz, ami idén március 
utolsó napján hajnalban történik, ezen a napon már este 9 
körül lesz csak teljesen sötét. Március 15-én este 8 órakor 
a tél fényes csillagokban gazdag csillagképei már nagyrészt 
a nyugati égbolton vannak, míg a keleti égboltot már a tavasz 
csillagképei uralják. Nyugati-északnyugati irányban még a horizont 
felett van az Rsz csillagképei közül az Androméda, a Kos, a Háromszög, 
valamint a Halak és a Cet egy része. A növekvR Hold a Kosban jár ezen 
az estén. Érdemes megfigyelni Nap által még meg nem világított felé-
nek halvány derengését, a „hamuszürke fényt”, amelyet a FöldünkrRl 
visszaverRdött napfény okoz. Délnyugati-déli irányban a téli esték sok 
fényes csillagát láthatjuk. Még magasan áll az Orion, amely majd csak 
este 11 körül kezd lenyugodni. TRle délre van a közepesen fényes csil-
lagokból álló Nyúl csillagkép. Ha az Orion övének vonalát balra lefelé 
követjük, akkor a ragyogó Szíriuszhoz, a Nagy Kutya csillagkép és 
egyben a földi éjszakai ég legfényesebb csillagához jutunk. Az Oriontól 
északnyugatra találjuk a Bikát, benne a fényes Jupiterrel. A Bikától 
északra van az ötszög alakú Szekeres a fényes Capellával, attól keletre 
pedig az Ikrek két fényes csillaga, a Castor és a Pollux látszik, melyek 
most éppen déli irányban találhatóak, akárcsak alattuk a Kis Kutya 
csillagkép fRcsillaga, a Procyon. Az IkrektRl keletre a halvány csillagok 
alkotta Rák csillagképet találjuk, melyben sötét helyrRl ködös foltként 
látszik a Jászol (M44 vagy Praesepe), egy alig 600 fényévre lévR nyílt 
csillaghalmaz. A Ráktól délre egy közepes fényesség` csillagok alkotta 
érdekes csillagalakzat jelzi az Északi Vizikígyó csillagkép „fejét”. Ez a 
csillagkép a legnagyobb terület` az égen és igen hosszú is, keleti vége 
csak éjfél felé fog a horizont fölé emelkedni. A Ráktól keletre lévR fényes 
csillag a Regulus, az Oroszlán csillagkép legfényesebb csillaga. A Nagy 
Medvét és benne a Göncölszekeret most északkeleten, már elég maga-
san láthatjuk. A szekér rúdjának ívét követve felfedezhetjük, hogy már 
felkelt az Ökörhajcsár csillagkép legfényesebb csillaga, az Arcturus is.

Hold nélküli márciusi estéken sötét helyrRl kereshetjük az állatövi 
fényt, amely a bolygóközi poron szóródó napfény. Sötétedés után nyu-
gaton a horizontról induló kúp alakú halvány fénylésként figyelhetR meg.

A csillagos  

ég március 15-én  

20 órakor

Márciusi estéken kereshetjük az állatövi fényt 

(HOWARD EDIN FELVÉTELE)
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Márciusban jut napközelbe a C/2011 L4 (PANSTARRS)-üstökös, az idei 
év elsR nagyon várt üstököse, melyet 2011 júniusában fedeztek fel a 
Hawaii-szigeteken található Pan-STARRS (Panoramic Survey Telescope 
and Rapid Response System) távcsRrendszer segítségével. Ha bejön-
nek a várakozások, akkor a március 10-e utáni napokban egy fényes, 
szabad szemmel is megfigyelhetR üstökösre számíthatunk. Az üstökö-
sök fényességének elRrejelzése azonban nehéz feladat, egy üstökös az 
elRre jelzettnél jóval halványabb vagy fényesebb is lehet. Ez az üstö-

kös pályája alapján valószín`leg elRször látogat a Naprendszer belsR 
térségeibe az Oort-felhRbRl, az ilyen üstökösöknél pedig sajnos 
gyakran megtörténik, hogy pályájuk napközeli szakaszán fényes-
ségük lassabban növekszik, mint az a korábbi fényesedés alap-
ján várható lenne. A PANSTARRS-üstökös a vártnál lassabban 
fényesedik is nagyjából tavaly december vége óta, így most a 
remélt +0,5 magnitúdós maximális fényesség helyett inkább +2-3 
magnitúdó körüli maximum látszik valószín`nek. Ez ugyan egy 
üstökös esetén még mindig fényesnek számít, de azzal együtt, 
hogy maximális fényessége idején az alkonyatban, alacsonyan 
lesz csak megfigyelhetR, jócskán megnehezítheti észrevételét. 

A PANSTARRS-üstököst tRlünk március 10-e körül lehet majd 
elRször keresni, amikor nagyjából 1 órával nyugszik a Nap után. 

10-én 30 perccel napnyugta után kb. 5 fok magasságban kereshet-
jük, 15-én kb. 11 fok magasan, 20-án pedig 14 fok magasan. Az, hogy 

mennyire lesz jól látható, nagyban függ attól, milyen fényességet 
fog elérni. Optimista becslések szerint fényessége március 10-én +0,5 

magnitúdó, 15-én +1,1 magnitúdó, 20-án +2,1 magnitúdó, 25-én +3,2 
magnitúdó és 30-án +4,1 magnitúdó lehet.

Március 22-én egy igen szoros bolygóegyüttállásra kerül sor, de 
sajnos ennek most csak elméleti jelentRsége van számunkra. A 
jelenség megfigyelése szabad szemmel semmiképpen nem lenne 
lehetséges, mert a halvány Uránusz lesz a Mars közelében, ráadá-
sul az eseményre alig 6 fokra a Naptól kerül sor. A két bolygó ezen 

a napon este 7 óra tájt mindössze 39 ívmásodperc távolságban 
látszik majd egymástól.

A Merkúr helyzete márciusban elég kedvezRtlen a megfigyelésre. A 
hónap elején a Nap közelében jár, 4-én alsó együttállásban van vele. 
Nagyjából 1 héttel ezután próbálkozhatunk keresésével a hajnali szür-
kületben. Március 11-én már 40 perccel kel a Nap elRtt, de fényessége 
csak +2,5 magnitúdó a 10,5 ívmásodperces és 9 százalékos fázisú égi-
testnek. Ezután fényessége és fázisa nR, látszó átmérRje pedig csökken, 
de a hónap további részében is kevesebb mint egy órával kel a Nap 
elRtt. Március 31-én fényessége +0,3 magnitúdó, látszó átmérRje 7,5 
ívmásodperc, fázisa pedig 50 százalékos. A Vénusz egész hónapban a 
Nap közvetlen közelében jár, nem figyelhetR meg. A Mars márciusban a 
VízöntR és a Halak csillagképekben mozog kelet felé (közben 21-22-én 
a Cetet is érinti). A hónap elején majdnem egy órával nyugszik a Nap 
után, ekkor még kereshetjük az +1,2 magnitúdós és 4 ívmásodperces 
égitestet, aztán már elvész a Nap fényében. A Jupiter folytatja elRretartó 
mozgását a Bika csillagképben. A hónap elején hajnali negyed 2 körül, a 
végén hajnali fél 1 körül nyugszik. Fényessége −2,3 magnitúdóról −2,1 
magnitúdóra, látszó átmérRje 39 ívmásodpercrRl 35,8 ívmásodpercre 
csökken március során. A Szaturnusz március elején éjjel háromnegyed 
11 felé, március végén este fél 10 felé kel. Hátráló mozgást végez a 
Mérleg csillagképben. Fényessége márciusban +0,4 magnitúdóról +0,3 
magnitúdóra, a bolygókorong látszó átmérRje 18 ívmásodpercrRl 18,7 
ívmásodpercre nR. A gy`r`rendszer kiterjedése 41 ívmásodperc körüli 
és nagyjából 19 fokos szögben látunk rá.

Március 4-én kerül utolsó negyedbe a Hold, március 11-én lesz újhold, 
március 19-én elsR negyedbe ér égi kísérRnk, végül március 27-én lesz 
telihold (a Sz`z csillagképben). A gellérthegyi Uránia Csillagvizsgálóban 
derült idR esetén márciusban is várjuk az érdeklRdRket hétfR, szerda és 
csütörtök estéken 19-21 óra között, valamint március 22-én pénteken 
este is. Március 11-én este 19 órától Dávid Gyula fizikus Tavasz az 

Uránuszon cím` elRadására is várjuk az érdeklRdRket.
LAUER ZOLTÁN

A PANSTARRS-üstökös talán a 2007-es McNaught-üstököshöz 

hasonló látvány lehet (FORRÁS: WIKIPEDIA)

A Pan-STARRS távcsQrendszer elsQ távcsöve, amellyel az üstököst 
felfedezték (BRETT SIMISON FELVÉTELE)
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gondolkozni. Így ezek a változások 
továbbiakat indukálnak, amik ké-
sőbb olyan feladatokat hoznak, ezek-
kel pedig foglalkozni kell.

Vannak olyanok is, akik vitatják az 
éghajlati változásokat – hogy ezen be-
lül mit (pl. egyáltalán nincs melegedés, 
vagy nem azért van, amiért a legtöb-
ben gondolják stb.), abban nagy a szó-
rás –, ilyen értelemben tudományos, 
de inkább tudományon kívüli vita is 
keletkezik a kérdés körül.
– Fontos, hogy a régi idők éghajlatát 
is ismerjük?
– Amit én csinálok, azt pontosan úgy 
hívják, hogy paleoklimatológia, ezen 
belül is proxy paleoklimatológia. Ez 
alatt azt kell érteni, hogy nem direkt 
éghajlati észlelésből, mérésből szár-
mazó adatokat gyűjtünk, hanem va-
lamiféle indirekt adatokat és abból 
próbálunk következtetni éghajlati pa-
raméterek múltbéli ingadozásaira. 
Egy fontos forráscsoport a biológiai 
eredetű adatok. Ahogy az élőlények 
növekednek, vannak olyanok, ame-
lyek a növekedés során valamiféle rit-
must, rendszerességet követnek, és 
vázuk valamely részén azonosítható-
ak ezek a növekedési rétegek. A leg-

egyszerűbb, ha a fákra gondolunk, 
hiszen azok évgyűrűi pont ilyen rit-
must tükröznek. Ilyen élőlények le-
hetnek még a korallok, valamint 
kagylók és még sok más élőlény váza. 
Ezek hasznos segédinformációt ad-
nak nekünk: ha a vázukban bármit 
megmérünk, például a fában az év-
gyűrűk szélességét, vagy a faanyag-
ban valami nyomelem (pl. kálcium, 
bárium) koncentrációját, és ezt együtt 
értelmezzük a növekedési informáci-
óval, akkor azt évekhez tudjuk ren-
delni. És ha ezt nemcsak az egyed 
életének az éveihez tudjuk kötni, ha-
nem naptári korokhoz is, akkor így a 
múltnak egy szakaszáról nyerhetünk 
valamilyen új információt. 

Egy másik forráscsoport a nem-bio-
lógiai eredetű adatok. Pl. tavi vagy 
barlangi üledékek szelvényein mért 
geokémiai paraméterek. Itt külön 
megemlíteném a barlangi jégüledé-
kek vizsgálatát. A barlangi jégben őr-
zött fizikai, kémiai, biológiai infor-
máció éghajlat- és környezettörténeti 
értelmezése világviszonylatban is út-
törő kutatásnak tekinthető.

A kapott eredményeket direkt mű-
szeres adatokhoz is hasonlíthatjuk, és 

– A klimatológia manapság egy po-
puláris kutatási téma, sokat foglal-
koznak vele. Mitől vált ennyire fon-
tossá?
– Gyanítom, ennek a legfőbb oka a 
globális-regionális éghajlatváltozás. 
Egyre több olyan adat, bizonyíték áll 
a rendelkezésünkre, amelyek azt mu-
tatják, hogy jelentős változások tör-
ténnek a földi éghajlati rendszerben, 
sőt még jelentősebbek várhatók. A 
hosszúívű technikai fejlődés egyik 
mozgatórugója épp az volt, hogy az 
időjárás szélsőségeinek minél kevésbé 
legyünk kitéve. Ezzel szemben még-
iscsak úgy n éz ki, hogy nem lehet tel-
jes mértékben elválni ettől a problé-
mától. Ha a környezeti rendszerben 
nagy változások várhatók, az a gaz-
dasági fejlődésre tekintve is jelent né-
mi visszacsatolást. A vélhetően bekö-
vetkező változások egy része érinti a 
társadalmat, de a társadalomnak 
vannak olyan rétegei, amelyek job-
ban kitettek ennek. Például Hollan-
diában számolnak a tengerszint emel-
kedésével, amire különböző stratégi-
ákat dolgoznak ki. Bangladesben 
azonban nincsenek ilyen módon fel-
készülve, ott csak a költözésben lehet 
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IZOTÓPOK 
AZ ÉVGYdRdKBEN

Magyarországon még nem alkalmazott módszereket sze-

retne meghonosítani a nerég BernbWl hazatérWl Kern 
Zoltán. Svájci kutatásai során lehetWséget kapott a kli-
matológia egy érdekes részterületének megismerésére. 

Az MTA Csilla gá szati és Földtudományi Kutatóközpont 
Földtani és Geokémiai Intézetében jelenleg pa leo kli ma-
to lógiával foglalkozik, ami az elmúlt kétezer évben vég-
bement változásokat vizsgálja a környezetben és az 
éghajlatban. A Len dü let program segítségével pedig egy 
bernihez hasonló labort alakíthat ki az intézeten belül.
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nem kérdés! Az, hogy néha, például 
idén télen, esik a hó, még nem el-
lenérv. De ha egy hosszabb időszak 
adatait nézzük, akkor sem kérdés, 
hogy a Földünk melegszik. A csa-
padékváltozás menete viszont már 
nem ennyire egységes a Kárpát-
medencében és a modellek szerint a 
jövőben sem lesz az: évszakos és te-
rületi eltérések is vannak.

A jövőre vonatkozó becslések ese-
tében azonban meg kell jegyeznem, 
hogy több modell is van, de ezek el-
készítése nem az én területem, tehát 
ezen a téren csak a szakirodalom-
ban olvasott eredményekre hagyat-
kozom. Ahogy látom, a nagy bi-
zonytalanságot nem is az adja, hogy 

gyengék a modellek, hanem hogy 
azok futtatásához feltételeznünk 
kell, hogy mi történik a jövőben. A 
legnagyobb kérdés, hogy az üveg-
házgázok koncentrációjával mi tör-
ténik, mert ez a kibocsátás végül is 
a földi társadalom által követett 
stratégia függvénye. Ezt viszont 
nem lehet megjósolni, csak megtip-
pelni. Ezek az úgynevezett szcená-
riók. Ha a szcenáriók nagyon szét-
tartanak, vagyis nagy a bizonyta-
lanság a tekintetben, hogy milyen 
bemeneti adatokat használjon a 
modell, akkor törvényszerűen a jö-
vőben várható éghajlatra vonatkozó 
becslések szórása is nagy lesz. 

BÁNSÁGHY NÓRA

Ez a kutatási irány egyébként itt-
hon nem volt, pedig engem nagyon 
érdekelt. Tulajdonképpen ez moti-
válta ezt az együttműködést is. Mi-
vel én faévgyűrűkkel foglalkoztam 
azelőtt is, felkeltette az érdeklődése-
met, hiszen a faévgyűrűkben mért 
stabil izotópokban további lehetősé-
gek vannak, egészen más paraméte-
rekre lehet következtetni, mást lehet 
rekonstruálni az ilyen vizsgálatok-
ból. Egy évgyűrűben nagyon sok 
mindent lehet mérni: a szélességét, 
hogy mekkorát növekedett a fa, de 
lehet sűrűséget, vagyis hogy meny-
nyire sűrű faanyagot növesztett, va-
lamint nyomelemeket a fában stb. 
Ezekkel már mind foglalkoztam. A 

faanyag stabilizotóp-összetétele egy 
további, az előbbiektől teljesen füg-
getlen információ.
– Szeretné ezt a módszert itthon is 
meghonosítani?
– Igen. A Lendület program erre 
adott lényegében lehetőséget, hogy 
kiépíthessek egy, a svájcihoz hasonló 
labort, és beszerezhessük a cellulóz 
kivonásához, mintafeltáráshoz szük-
séges laboreszközöket, gépeket. 
– Milyen kép alakult ki a mosta-
ni kutatás során a Kárpát-medence 
egykori klímájáról és van-e képe 
arról, hogy milyen lehet majd egy-
szer?
– Ami a közelmúlt változásait illeti, 
véleményem szerint a melegedés 

ha ilyenkor megfelelő egyezést talá-
lunk valamelyik környezeti (éghajla-
ti, hidrológiai stb.) változóval, akkor 
azt mondhatjuk, hogy amit a fából, 
kagylóból, korallból mértünk, az a 
meghatározott környezeti változó 
múltbéli ingadozását tükrözi. 
Amennyiben a rendelkezésünkre álló 
adatsor jó hosszú, akkor időben mesz-
szebbre tudunk visszatekinteni, mint 
amit a műszeres adatok kínálnak. Et-
től lesz ez „paleo”, hiszen az időben 
megyünk vissza.
– Másfél évig Bernben kutatott. Mi 
az, amit ott sajátított el?
– Faévgyűrűket és faleveleket vizs-
gáltunk, melynek során megtanul-
tam a cellulóz kivonás eljárását. A la-
borban, ahol dolgozhattam, sok té-
mában folyik kutatás, melyekhez kü-
lönböző berendezéseket használnak. 
Annak a csoportnak a feladata, 
amelynek én is a tagja voltam, stabil-
izotóp-elemzéseket végzett a kivont 
cellulózban. A cellulóznak mint szer-
ves anyagnak a legfontosabb alkotó-
elemei a szén, az oxigén és a hidro-
gén, ezeknek az elemeknek a stabil-
izotóp-összetételét kellett mérnünk. 

Az izotópok egy kémiai elem változa-
tai. Kémiai szempontból ugyanolya-
nok, vagyis a protonszámuk azonos, de 
a tömegszámuk különböző, így fizikai 
viselkedésük eltér. Ha a molekulák bio-
kémiai reakciókon mennek keresztül, 
vagy a környezetben fizikai hatások 
érik őket, akkor a reakció vagy folya-
mat eredményéül az izotópösszetétel 
megváltozik. A kiindulási fázisban és a 
keletkező fázisban a nehezebb és köny-
nyebb izotópok aránya különbözik. 
Vannak stabil és nem stabil, bomló (ra-
dioaktív) izotópok. Ez utóbbiakról hal-
lanak inkább többet az emberek, hiszen 
az orvostudomány vagy a haditechnika 
sokszor használja azokat. De nem csak 
bomló izotópok vannak, ahol az atom-
mag szétesik. Vannak olyan változatai 
is egy elemnek, amelyeknek különböző 
tömegszámuk van, de az atommag 
nem mutatja a bomlás jelét vagy leg-
alábbis olyan hosszú a bomlási ideje, 
hogy még nem látszik. Ezeket nevez-
zük stabil izotópoknak. A szénnél pél-
dául a leggyakoribb a 12-es tömegszá-
mú, ami stabil, szintén stabil a 13-as, a 
14-es pedig a bomló izotóp. Mi a berni 
laborban a cellulózban a 12-es 13-as 
szénarányt mértük.
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A gyermekkor elteltével is fenn-
álló beszédhiba sok esetben 
fokozatosan beépül a szemé-

lyiségbe. Befolyásolja a viselkedést, 
gondolkodásmódot. Önbizalomhi-
ányt, érzelmi kiegyensúlyozatlansá-
got, nehezített alkalmazkodóképes-
séget, szorongást és passzivitást von 
maga után. A felnőtt korú beszédhi-
bások közvetlenül érzékelhető kifeje-
zésbeli nehézségeket meghaladó mér-
tékű kommunikációs nehézségekkel, 
kapcsolatteremtési gátlásokkal, pá-
lyaválasztási és pályamódosítási gon-
dokkal küzdenek, személyes értékeik 
kibontakozása, érvényesítése korlá-
tokba ütközik. A beszédzavarok, 
kommunikációs problémák tehát – 
hasonlóan más fogyatékosságokhoz – 
hátrányos helyzetet, esélyegyenlőt-
lenséget okoznak. A beszédhibás 
egyén gondjaihoz társul még kom-
munikációs sajátosságainak és ezáltal 
személyének megítélése: a beszédhi-
bákkal kapcsolatos felvilágosítás hiá-
nya, előítéletek és a kezeléssel kapcso-
latos hiányosságok.

A leggyakrabbak
A verbális kommunikáció folyamatá-
ban a különböző beszédhangok kiej-
tési normától eltérő képzése, torzítá-
sa, felcserélése, kihagyása, a pöszeség 
az egyik leggyakoribb, s a köznapi fül 
számára nem is mindig észrevehető 
hiba.

Maga a hang képzése is lehet sérült, 
rekedt, fátyolos, levegős. A diszfóna 
gyermek- és felnőttkorban egyaránt 
kialakulhat a hang túlerőltetése, tra-
uma, légúti megbetegedések követ-
keztében. Orrhangzósnak nevezzük a 
beszédet, ha az élettani nazális rezo-
nancia kórosan eltér. Nyílt formája a 
veleszületett ajak- és szájpadhasadék 
következménye. A zárt orrhangzós 
beszéd jellemzője, hogy az orrban, 
vagy az orrgaratban levő valamilyen 
akadály miatt az m, n, ny hangok na-
zális színezete eltűnik.

Amennyiben a beszéd ritmusában 
támad zavar, a beszéd egész folyama-
ta, összhangja, szerkezete megválto-
zik. Két jellegzetes formája a hadarás 
és a dadogás. 

A hadarás nem pusztán a normális-
nál gyorsabb beszéd. A beszédritmus 
erőteljes felgyorsulása következtében 
eltorzulnak a hangok, egymásba 
folynak a szavak, szinte érthetetlen 
beszéd jön létre. A felgyorsulás klasz-
szikusan az általános iskolai felső ta-
gozatos korban kezdődik, de ezt rit-
kán veszi észre a környezet vagy pe-
dig a jó és gyors felfogóképesség, biz-
tos tudás jelének tekinti. Az 
érthetetlenség középiskolás korban 
éri el azt a fokot, amikor a beszélge-
tőpartner visszakérdez, s a hadarót el-
sősorban ez zavarja. Egyetemista kor-
ban, állásinterjúk kapcsán támad elő-
ször komoly motiváció a változásra. S 

ha ez megvan, rendszerint eredmé-
nyesen kezelhető.

A beszéd ritmusának másik jellemző 
zavara, a dadogás olyan tünetegyüttes, 
amelynek legfőbb ismérve a hangos 
beszéd folyamatosságát – a legújabb 
kutatások szerint a hangképzéshez 
szükséges levegőáram folyamát – 
megszakító görcsös jelenség. A tünetek 
megjelenését, erősödését és gyengülé-
sét a beszédhelyzetek, feszültségnövelő 
körülmények, az időjárás változásai is 
befolyásolják. A beszédfolyamatot 
könnyítő és nehezítő helyzetek száma 
rendkívül nagy. Emellett előfordul-
hatnak beszédhelyzetek vagy idősza-
kok, amikor a dadogás szinte sosem 
jelentkezik. Ugyanakkor bármikor, 
akarattól függetlenül visszatérhet. Az 
akadozások kezdetének ideje bizonyos 
kritikus életszakaszokra tehető, a kom-
munikáció kudarcai erőteljesen hatnak 
a dadogó érzelmeire, magatartására, 
egész személyiségére. Kezelése komp-
lex módon a logopédiai, pszichológiai 
és orvosi terápiák alkalmazásával, az 
egyéni tünetek alapján történik. Sike-
res korrekciójának feltétele magának a 
dadogónak, a kezelőjének és a környe-
zet együttműködése. 

Az afázia általában a felnőttkorban 
bekövetkezett, beszédközpontot érintő 
agyi trauma vagy érrendszeri betegség 
következtében fellépő kommuniká-
ciós akadályozottság. A beszéd 
két alapfunkciója közü l vagy a 

MILYEN HÁTRÁNYOKKAL 
JÁR A BESZÉDHIBA?

A kisgyermekek általánosan három éves korukra sajátítják el a 

beszédet, de a teljesen tiszta kiejtésig, a gondolatok pontos, kerek 

mondatokban való kifejezésig még hosszú út áll elWttük. A legtöbb 
felnövekvW embernek sikerül elérnie idáig. Vannak azonban olya-
nok, akiknek az artikulációja, a hangja, a beszédritmusa a késWb-

biekben is hibás marad.
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kifejezőeszköz, vagy a megértés, sú-
lyosabb esetekben mindkettő sérül. A 
beteg stabilizálódása után minél ha-
marabb megkezdődő logopédiai ke-
zelés eredményét befolyásolja a káro-
sodás helye és nagysága, a beteg élet-
kora, személyisége. A gyógyulásban 
meghatározó, hogy milyen a család 
összefogása és támogatása. 

A fentieken kívül logopédiai terápi-
ás ellátást igényelnek például a nyelési 
zavarok, a beszédmozgások koordi-
nációs kivitelezésének, a kiejtésnek a 
zavara, a dizartria, a teljes gégeeltávo-
lítás utáni speciális beszédterápia, va-
lamint az írott kommunikáció – disz-
lexia, diszgráfia – zavarainak kezelése. 

Beszédfogyatékosság
A törvényekben megjelent „fogyaté-
kos”, „fogyatékosság” meghatározás-
ban gyökeredzik a „beszédfogyaté-
kos” szó.  

De vajon fogyatékosnak nevezhe-
tő-e a felnőtt pösze, hadaró, dadogó, 
diszfóniás? Az a fiatal ember, aki 
egyetemi tanulmányait befejezve, 
diplomával és nyelvvizsgával megy el 
az állásinterjúra, jelentkezik valamely 
képességeinek és felkészültségének 
megfelelő állásra és ott meg sem tud 
szólalni? A szó hétköznapi értelmében 
természetesen nem fogyatékos, de 
kommunikációjában korlátozott, 
akadályozott. A cég HR-ese például 
visszariad a meghallgatáskor, hiszen 

szinte semmi ismerete nincs a beszéd-
hibák természetéről, eleve megkérdő-
jelezi a jelentkező képességeit, hiszen 
„beszélni sem tud”. 

A beszédhibák némelyike csak ese-
tileg megjelenő, ezek csak hátrányt 
okozhatnak, míg mások, a súlyosab-
bak, mélységesen megzavarják az 
emberi kapcsolatokat, a társadalomba 
történő beilleszkedést és az ismeret-
szerzést. S ez utóbbi már valóban te-
kinthető fogyatékosságnak. Ennek a 
fogalomnak az elfogadása elsősorban 
azért lehet fontos az érintetteknek, 
mert csak ezáltal részesülhetnek 
azokban a jogokban és kedvezmé-
nyekben, amelyeket a törvények biz-
tosítanak számukra.

Magyarországon a kommunikációs 
akadályozottság fogalma elsősorban 
a hallássérültek csoportjára vonatko-
zik, ugyanígy a kommunikációs aka-
dálymentesítés fogalma is.

A különböző beszédhibák okozta 
kommunikációs akadályozottság és 
számos következménye sem a köztu-
datban, sem a törvényalkotásban, 
sem a rehabilitációban nem szerepel a 
jelentőségének megfelelő helyen. A 
fogyatékosság szó értelmezése nehéz-
séget okoz, mert a látás-, hallás-, 
mozgássérültek, értelmi fogyatéko-
sok megközelítően tisztában vannak 
az érintetteik létszámával, a beszéd-
hibásokra vonatkozó adatok ennél 
sokkal bizonytalanabbak. A nagy fo-

gyatékos csoportokban az eltérések 
elsősorban a súlyossági fokban jelent-
keznek, a kommunikációs sérülés 
különféle eredetű kórképet és az írás-
beli kifejezőképesség zavarát foglalja 
magában, amelyek tünetei és a kom-
munikáció sikerére gyakorolt hatásuk 
nagyon különböző, eltérő mérték-
ben, más-más módon korlátozzák az 
élet minőségét, a pályaválasztást, a 
munkahelyi státuszt. A legtöbb fo-
gyatékosság állapot, amelynek válto-
zására csak ritkán lehet számítani, a 
beszédhiba – különböző mértékben 
ugyan, de – felnőtt korban is változ-
tatható. A rehabilitáció fő feladata a 
megváltozott munkaképességűek 
meglévő képességeinek fejlesztésével 
az ismételt munkaképesség elérése. A 
felnőtt beszédhibások – a rehabilitá-
ció célja szempontjából – a legígérete-
sebb csoportot alkotják.

A legtöbb fogyatékos csoport szer-
vezetekbe tömörülve megfogalmaz-
za a tagság szükségleteit és igényeit, 
és erőteljesen, demonstratívan képvi-
seli azok érdekeit. A kommunikációs 
akadályozottság alapvetően gátolja, 
hogy az érintettek önmaguk álljanak 
ki igényeik és szükségleteik mellett és 
harcoljanak értük.

A társadalom tagjainak esélyegyen-
lősége, önálló életvitele, a társada-
lomban való aktív részvételének lehe-
tősége akkor adott, ha megfelelő stá-
tuszban van, azaz olyan pozícióban, 
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pozíciók rendszerében él, amelyben 
jogai elismertek, érvényesíthetők, és 
kötelességeit vállalni tudja, teljesíteni 
képes. 

Az élet során minden embernek ele-
gendő kifejezéskészletet kell megta-
nulnia, hogy többé-kevésbé képes le-
gyen betölteni azokat a szerepeket, 
amelyeket fel kell vállalnia.

Megoldások
A kisgyermekeknek – az óvodai szű-
rővizsgálatok adatai szerint – megkö-
zelítően 20-25 %-ban van valamilyen 
beszédhibájuk. Ez a szám spontán ja-
vulás, eredményes logopédiai kezelés 
hatására jelentősen csökken. Arról a 
tényről, hogy az artikulációs-, rit-
mus-, hangképzési  zavarok felnőtt 
korban is tapasztalhatók, kevesen 

vesznek tudomást. A köztudatban 
gyakran meg sem hallott, elfogadott 
a sziszegő hangok, az r helytelen kép-
zése, és a jó értelmi képességeknek és 
a biztos tudásnak tulajdonított a fel-
gyorsult beszédtempó. Statisztikai 
adatok nincsenek a felnőtt pöszékről, 
hadarókról. A dadogással kapcsolat-
ban becsült adatokkal rendelkezünk: 
átlagnépesség 1,5-2 %-át érinti. A 
pontosabb megközelítésnek akadá-
lya, hogy míg a hadarás elfogadott 
jelenség a közösségekben, a dadogás 
egyáltalán nem az. Előítéleteket, ne-
gatív reakciókat, előfordul, hogy rej-
tett kirekesztést von maga után, ezért 
a dadogó hajlamos a visszahúzódásra, 

s mindent megtesz, hogy rejtse be-
szédbeli problémáit. Megközelítően 
pontosabb adatokkal rendelkezünk 
az afáziásokat illetően. Az Országos 
Pszichiátriai és Neurológiai Intézet 
korábbi adatai szerint évente kb. 40-
50 ezer új stroke beteg jelenik meg a 
magyar egészségügyben. Közülük 
1-2 ezer olyan személy van, akinek a 
rehabilitációjában a „beszéd és kom-
munikáció” helyreállításának, a be-
szédterápiának is helyet kellene kap-
nia, a jobb életminőség, a munkaerő-
piacra való visszatérés érdekében. 

A beszédhibásoknak – éppúgy, 
mint a fogyatékosság más típusai 
esetében – igényük van olyan szer-
vezetre, amely lehetőséget ad az ön-
szerveződésre, képviseli érdekeit, és 
amelynek keretében igénybe vehetik 

a számukra leginkább szükséges 
szol gál ta tásokat.

Ennek érdekében jött létre és dolgo-
zik az 1994. óta működő Démoszthe-
nész Beszédhibások és Segítőik Orszá-
gos Érdekvédelmi Egyesülete, amely 
célul tűzte ki a beszédfogyatékosság-
gal élő felnőttek érdekvédelmét. Az 
eltelt közel 20 év során sok-sok bead-
ványt készített mind az oktatás, mind 
az egészségügy, mind a szociális szféra 
területein a különböző országos intéz-
mények számára a beszédfogyatékos-
ság elismertetésének érdekében. Ered-
ményei ezen a téren meglehetősen so-
ványak. Más területen azonban ered-
ményesebb és sikeresebb. 

Az egyesület tájékoztatással, felvi-
lágosítással, az információáramlás 
segítésével (www.demoszthenesz.hu), 
érdekképviselettel és érdekvédelem-
mel, valamint különféle szolgáltatá-
sokkal és programokkal építi a kap-
csolatot az érintettek és segítőik, va-
lamint a társadalmi szervezetek kö-
zött. 

A szolgáltatások és programok kö-
zött szerepel a beszédvizsgálat, szű-
rőakciók, tanácsadás. Önköltséges 
terápiát ajánl a hadarás, dadogás, ar-
tikulációs zavarok kezelésére, be-
szédtechnika oktatására. Szakmai 
tovább képzéseket, konzultációkat 
szervez. Évente két olyan konferen-
ciát rendez, amelynek programjai 
mind az érintettek, mind a segítők 

érdeklődésére számot tartanak. Az 
egyesület szervezésében működik a 
Démoszthenész Thália Pódium, a 
dadogással küzdők színjátszóköre, 
valamint a DöCöGőK klubja. 

A terápiás ajánlatok közül jelenleg a 
legkiemelkedőbb a Soha többé dadogás 
tanfolyam, amelyet dr. Martin F. 
Schwartz professzor módszere alap-
ján 2010 novembere óta több mint 30 
személy próbált ki. Ezt az amerikai 
terápiát, a világ számos pontján sike-
resen alkalmazzák a logopédusok, 
minden nyelven működőképes. A 
módszer Magyarországon egyedülál-
ló, sikerét a már terápiában résztve-
vők fejlődése igazolja. A terápiáról 
részletesebben lehet olvasni a  http://
demoszthenesz.hu/soha-tobbet-dadogas/ 
honlapon, a technika bemutatása pe-
dig a YouTube keresőjében a Dé-
moszthenész Egyesület beírásával ér-
hető el.

FEKETÉNÉ GACSÓ MÁRIA 

Jelenet A király beszéde cím_ filmbQl 
– VI. György szerepében Colin Firth
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A z európai bölény (Bison bo na-
sus) egykor igen elterjedt volt: 
az Ibériai-félsziget északi ré-

szétől Skandinávia déli részén át egé-
szen a Bajkál-tóig, délen pedig a Kau-
kázusig és a Balkán-félsziget középső 
részéig fordult elő. Először Ázsiából 
tűnt el, de elterjedési területe Európá-
ban is egyre jobban zsugorodott. Föld-
részünkön elsőként az Ibériai-félsziget-
ről pusztult ki a VIII. században, majd 
Angliából és általában Nyugat-Európa 
jelentős részéről, illetve Svédországból 
is eltűnt. A középkor végére már csak 
Európa középső és keleti részein, vala-
mint a Kaukázusban maradt fenn. 

A középkori Magyarországon, külö-
nösen a honfoglalás táján még gyakori 
vadnak számított. A népesség és a mű-
velésbe vont területek növekedésével, 
az erdőterületek csökkenésével, és in-
tenzívebb használatával a Kárpát-me-
dencében is egyre ritkábbá vált. A kö-
zépkor végére valószínűleg már csak a 
Bakonyban, a Felvidéken, Erdélyben és 
talán Szlavóniában maradt fenn. Ked-
velt vadászzsákmánynak számított. A 
„legnemesebb vad” (a középkorban a 
szarvas és a vaddisznó, sőt még a med-
ve is csak közepes vadnak számított) el-
ejtése a főurak, illetve bizonyos idősza-
kokban egyedül a király előjoga volt. 

Egy-egy vadászat fényes külsőségek 
között, gyakran komoly szervezést és 
előkészítést követően zajlott le, melyet 
ma valószínüleg afféle hadgyakorlat-
nak neveznénk. Erre a célra külön 
szervezet állt az uralkodó rendelkezé-
sére. Kezdetben elég veszélyesnek, a vi-
tézség erőpróbájának számított és lóról, 
lándzsával vadászták. Évszázadokkal 
később az elkényelmesedett főurak a 
hajtókkal – melyek száma egy-egy 
ilyen vadászaton meghaladhatta a ké-
tezret – olyan helyekre tereltették az ál-
latokat, ahol biztonságos magaslatról 
lőhették le azokat. Egy napon így akár 
40 bölényt is elejthettek, vagy nevez-
zük nevén: lemészárolhattak. 

Kaukázusi vérvonal
Hogy hazánk mai területéről mikor 
pusztult ki, nem tudjuk pontosan, de 
egy 1735-ből származó összeírás még 
felsorolja a bakonyi vadak között. Leg-
tovább Erdélyben maradt fenn. Itt he-
lyenként még az újkor elején is gyako-
rinak számított. Jelenlegi információ-
ink alapján utolsó egyedét a Kelemen-
havasok környékén ejtették el 1790 
körül. Ezzel le is zárult a külön alfaj-
ként leírt kárpáti bölény (Bison bonasus 
hungarorum) története. 

Közép-Európában legtovább Len-
gyelország nagyobb erdeiben, a király 
elzárt, saját célra fenntartott vadászbir-
tokain maradt fenn. Az újkori évszáza-

A Z  E U R Ó PA I  B Ö L É N Y

A KÖZÉPKOR 
LEGNEMESEBB VADJA

Az európai megafauna máig fennmaradt képviselWi közé általában a barna medvét, a kontinens észak-
keleti peremén megjelenW jegesmedvét, a jávorszarvast, valamint az európai bölényt sorolják. 

Mind közül ez utóbbi a legnagyobb és egyben a legritkább. Kis híján kipusztítottuk. 

LegelészQ bölények a Keleti-Beszkidekben 

Psmagyar bölényvadászat (KörösfQi-Kriesch Aladár festménye)
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viharai és az orvvadászok azonban 
felülírták a megmentésre tett erőfeszí-
téseket. Az utolsó vadon élő egyed lelö-
vésekor mintegy 50 állatot őriztek a 
különféle állatkertekben.

Az európai bölény megmentésén a 
XIX. század végén és a XX. század 
elején már számos tekintélyes és befo-
lyásos szakember fáradozott. E nemes 
cél már-már presztízs értékűvé foko-
zódott: „Ha az újvilágban az American 
Bison Society meg tudta menteni az euró-
pai bölény rokonát, a bizont, miért ne lehet-
ne hasonlóképpen cselekedni az óvilág-
ban?” – írta Kurt Priemel, a Frankfurti 
Állatkert igazgatója 1916-ban. A fog-
ságban tartott bölényekről törzsköny-
vet készítettek, és legjobb tudásuk sze-
rint megtervezték a továbbszaporítási 
kísérletet. Kiválogatták a biztosan „tisz- 
ta” vérvonalú egyedeket, ami a koráb-
bi mesterséges keresztezések (amerikai 
bölénnyel, háziállatokkal) miatt elég 
komoly kihívást jelentett. 

A különböző akadályokat leküzdve 
végül kialakították a törzsállományt, 
annak szerves részét képezték a buda-
pesti állatkertből származó példányok. 
Valamennyi ma élő európai bölény erre 
a mindössze 12 egyedre vezethető visz-
sza! Ennek hatása sajnos ma is érződik. 
A „palacknyak- effektus” miatt az ál-
latok genetikai állománya nagyon ha-
sonló, megfigyelhető a beltenyészet. 
Ennek eredményeként az állatok külö-
nösen fogékonyak bizonyos betegsé-
gekre (például száj és körömfájás, gü-
mőkor vagy más néven tuberkulózis), 
illetve kevésbé tudnak reagálni bizo-

dok alatt az uralkodóktól függően a 
bölények sorsa hol jobbra, hol rosszabb-
ra fordult. A végső csapást az első vi-
lágháború alatti zűrzavar okozta, 
melynek során a német katonák (a né-
metek szerint részben az oroszok) leöl-
ték az utolsó nagyobb, a Białowiezai-
erdőben vadon élő, mintegy 600 egye-
det számláló állományt. Az utolsó len-
gyel példányt 1919-ben lőtték le.

Ekkor még éltek vadon bölények a 
Kaukázusban, de sajnos már nem so-
káig: utolsó hírmondójukat 1927-ben 
ejtették el orvvadászok. Mivel az újabb 
taxonómiai kutatások a kaukázusi bö-
lényt különálló fajként kezelik (Bison 
caucasicus), ezért az utóbbi dátum egy-
ben egy nagytestű, csodálatos faj ki-
pusztulását is jelenti. Pontosabban nem 
teljesen, mivel az állatkertekben még 
tartottak egy kaukázusi bikát, melyet 
lengyelországi nőstény bölényekkel pá-
rosítottak. Kevert genetikai állományú 
leszármazottaikat ma „síksági-kauká-
zusi vérvonal” néven illetik. 

Az állományalapító tizenkettW
A bölények védelme, megmentésük 
igénye a történelem során elég korán 
kialakult, már a XVI. században alakí-
tottak ki vadaskertet a bölény meg-
mentésére. Zsigmond Ágost lengyel 
király 1553-ban „védetté nyilvánítot-
ta” a fajt, melynek megöléséért halál-
büntetés járt. A későbbi uralkodók 
(például porosz, lengyel, orosz) ezt kö-
vetően többfelé hoztak létre védett te-
rületeket olyan erdőkben, ahol a bölény 
akkor még szabadon élt. A történelem 

nyos élőhelyi körülmények megválto-
zására. 

A megmentési program kezdetben 
nehézkesen indult, melybe a történe-
lem is beleszólt (így a második világhá-
ború), de végül sikertörténet lett belőle. 
Ma már mintegy 2 100 állat él vadon, 
illetve további 1 400 fogságban. 

A legismertebb visszatelepített, de va-
don élő populáció a Białowiezai-
erdőben található. Ez egyben a legna-
gyobb állománya az európai bölénynek 
a világon. A Lengyelország és Belo-
russzia határán húzódó területen össze-
sen mintegy 800 állat legelészik. Ebben 
a különleges, őserdőkkel tarkított táj-
ban a síksági vérvonal képviselői látha-
tók. Sokkal kevésbé ismert, de hazánk-
hoz jóval közelebb, a Kárpátokban is 
láthatók szabadon kóborló bölények. 
Ezek az állatok már a „síksági-kauká-
zusi vérvonal”-hoz tartoznak. A visz-
szatelepítés az 1980-as években kezdő-
dött a Keleti-Beszkidek ritkán lakott, 
hegyekkel tagolt, erdős területeire. Ma 
itt két populáció is él, melyek közül a 
hozzánk közelebbi, a nyugati már 
mintegy 300 egyedet számlál. 

Földrészünkön a legnagyobb
A bölény Európa legnagyobb száraz-
földi állata. Testhossza elérheti a 350 
centimétert (farok nélkül), marmagas-
sága a 200 centimétert, testsúlya pedig 
akár az 1000 kilogrammot. Fogságban 
20 éves kort is megélhet, a vadonban 
azonban ritkán éri el a 16 évet. 

Csordákban él, de nem alkot akkora 
csoportokat, mint amerikai rokona. 

BEGYE, BILIND, 
BELÉN STB.
A magyar nyelv bölény szava valószín`leg 
török eredet  ̀jövevényszó még a honfogla-
lás elRtti idRkbRl. Eredetileg a jávorszarvast 
értették alatta, mai jelentését csak késRbb 
vette fel. A jelentésváltozást azzal magya-
rázzák, hogy a dél-orosz síkságról jól ismert 
jávorszarvassal (némelyek szerint a mitikus 
„csodaszarvassal”) a Kárpát-medencében 
csak ritkán találkoztak, így az elnevezés az 
új hazában jóval gyakoribb bölényre szállt. 
A középkori oklevelekben a bölény még 
bubalus néven szerepel. KésRbbi idRkbRl 
származó népi nevek: begye, begyen, be-
gyin, bögyin, beögin, beugin, belénd, bilind, 
böling, böliny, belén. 

Az európai bölény hegyvidéki élQhelye
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Az együtt mozgó állatok száma válto-
zó, általában 8–13 egyed között válto-
zik, de láttak már 45 tagú csapatot is. 
Megfigyelhetők csak hímekből álló (ál-
talában kisebb) és vegyes csapatok is. 
Utóbbiak rendszerint idősebb, ivarérett 
nőstényekből és borjaikból állnak. A 
csordák nem családi közösségek (az 
anya-borja kapcsolat kivételével), tagja-
ik gyakran cserélődnek. Az európai bö-
lény – amerikai rokonával ellentétben – 
nem vándorol nagy távolságokra. In-
kább csak kisebb, a táplálékkínálattól 
függő kóborlásai ismertek. A hímeknek 
saját territóriumuk lehet, de ezt különö-
sebben nem védik, gyakoriak a területi 
átfedések. 

Növényevő lévén, elsősorban lágyszárú 
növényekkel (fűfélék, sások, podagrafű, 
csalán stb.) táplálkozik, de nem veti meg 
a fákat és bokrokat sem. Közülük legin-
kább a füzeket, a nyírt, a kőrist és a gyer-
tyánt kedveli. Táplálékspektrumát len-
gyel vizsgálatok alapján több mint 130 
növényfaj alkotja. Szereti a lehullott 
makkot, de ha a szükség úgy kívánja, le-
hántja a fák és bokrok kérgét is. A kuta-
tások alapján élőhelyének biomasszáját 
hatékonyabban hasznosítja, mint a házi-
asított szarvasmarhák. Egy kifejlett bi-
kának naponta 30–50 kilogramm növé-
nyi részt kell elfogyasztania (a mennyi-
ség függ egyebek között a táplálék mi-
nőségétől is). Ennek megszerzése nem 
könnyű feladat, különösen télen. A bö-
lénypopulációt limitáló egyik természe-
tes tényező éppen a télen rendelkezésre 
álló táplálék mennyisége. 

Az európai bölény kedvelt élőhelyei az 
olyan lombhullató vagy esetleg tűlevelű-
ekkel vegyes erdők, ahol az aljnövény-
zetben elegendő táplálékot talál. Az ilyen 
erdőkben kisebb-nagyobb tisztásoknak, 
fényben gazdagabb lékeknek, sűrű fiata-
losoknak is lenniük kell. Kedveli a füves 
kaszálókat, ahol sokkal egyszerűbben és 

sokkal több táplálékhoz juthat, mint az 
erdőben. A Kaukázusban élő állatok 
nyáron a fahatár feletti füves, alhavasi 
régióban találják meg a számukra leg-
kedvezőbb életfeltételeket. 

Gyepek gondozója
Az európai bölény természetes életkö-
zösségekben betöltött szerepét még ma 
sem ismerjük pontosan. Mint nagy testű 
növényevőnek, nyilván fontos szerepe 
lehetett az erdőssztyeppek dinamikájá-
nak kialakításában. Az ember terjeszke-
désével azonban éppen erről az élőhely-
ről tűnt el először, feltehetően még az 
ókorban. Eltűnését nemcsak a vadászat, 
hanem az egyre nagyobb létszámú házi-
állat-csordák táplálékkonkurenciája 
okozta. A bölény ezért a kevésbé zavart, 
akkor még hatalmas kiterjedésű erdősé-
gekbe (mint például Erdély és a Kárpá-
tok rengetegeibe) húzódott vissza. A 
cserjék és fiatal fácskák gyérítésével, a 
tisztások legelésével feltehetően intenzí-
ven hozzájárult a mozaikos erdei életkö-
zösségek kialakulásához és fenntartásá-
hoz.
  Közeli rokonának, az amerikai bölény-
nek a vizsgálatából tudjuk, hogy legelé-
sével a gyepek fajösszetételét és a nö-
vényzet mintázatát is befolyásolja. A bö-
lényeket felváltó szarvasmarhacsordák 
legelése más jellegű, és nyomukban 
megváltozik, gyakran homogenizáló-
dik a növényzet. A bölények taposása és 
speciálisan szelektív táplálkozása olyan 
növényfajoknak nyújt megtelepedési le-
hetőséget, amelyek a háziállatokkal le-
geltetett gyepekből már eltűnnek. 
  Ráadásul, ha gazdasági oldalról néz-
zük, az élőhelyükhöz évezredek alatt jól 
adaptálódott bölények a szarvasmarháé-
nál sokkal jobb hatásfokkal építik szer-
vezetükbe a tápanyagokat, és nagyobb 
hústömeget hoznak létre. Ezenfelül még 
a szélsőséges időjárási körülményekhez is 

jobban adaptálódtak, így az elhullás és a 
megbetegedések aránya is jóval kisebb. 
Mindemellett a bölények által létreho-
zott mikrohabitatok (például a taposás 
során kialakul mélyedések, amelyekben 
tavasszal megáll a víz) számos állatfajnak 
nyújtanak szaporodási vagy életlehetősé-
get. 

A beltenyészet átka
A szaporítási és visszavadítási sikerek el-
lenére az európai bölény kipusztulására 
sajnos még ma is nagy az esély! A „mo-
dern” Európában ma már csak elvétve, 
és akkor is inkább csak a keleti részeken 
találunk olyan nagyobb kiterjedésű, ter-
mészetszerű ökoszisztémákat, amelyek 
képesek eltartani ezt az egykor oly gya-
kori állatot. A ma szabadon élő populáci-
ók egymástól elszigeteltek. Még az egy-
máshoz közeli állományok esetében is lé-
nyegében lehetetlen az átjárhatóság vagy 
annak biztosítása az élőhelyek nagymér-
vű át ala  kítása miatt.

Az egyedek genetikai változatossága 
nagyon kicsi, jellemző a beltenyészet. 
Még a 12 „alapító” egyed egyébként is 
szűk spektrumú genetikai állományából 
is mindössze néhány állat genetikai állo-
mánya öröklődött át a jelenkorra. Fon-
tos genetikai információk vesztek el pél-
dául a második világháború alatti drasz-
tikus állománycsökkenés következté-
ben. Problémát okoznak a hibrid 
egyedek (például európai és amerikai 
bölény vagy szarvasmarha és európai/
amerikai bölény hibridjei), melyek gyak-
ran szintén visszavadítva élnek, olykor 
nem is túl messze a „tiszta” vérvonalú 
állatoktól. A beltenyészet következtében 
megnőtt az állatok fogékonysága bizo-
nyos betegségekre. Gyakran kevésbé el-
lenállóak a parazitákkal szemben.

Európai bölényeket ma mintegy 30 or-
szágban tartanak. Például Lengyelor-
szág és Belorusszia területén oszlik meg 
a világon létező legnagyobb, biało-
wiezainak ismert állomány, de a politi-
kai határ egyben fizikai határ is a két po-
puláció között, az átjárhatóság lényegé-
ben lehetetlen! Végül meg kell említeni 
az orvvadászatot is, mely különösen az 
orosz állományokban okoz érzékeny 
veszteségeket. 

Hogy mit hoz a jövő, nem tudjuk, de 
reméljük, hogy a felsorolt nehézségek el-
lenére sikerül megmenteni Európa leg-
nagyobb, mitikus, az erőt és kitartást jel-
képező szárazföldi állatát a kihalástól. 

RIEZING NORBERT

PihenQ bölény 
(A SZERZP ÉS SARLÓS FERENC FOTÓI)
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TIT KALMÁR LÁSZLÓ 
MATEMATIKA VERSENY

A Tudományos IsmeretterjesztW Társulat 2012/2013. tanévre is meghirdeti a TIT Kalmár László 
Matematika Versenyt. Ez Magyarország legrégebbi iskolai matematika versenye, melyen idén negy-

venkettedik alkalommal vehetnek részt a 3–8. osztályos diákok.

A 
verseny háromfordulós: helyi, megyei és országos 
szervezésű fordulókban mérik össze a versenyzők 
tudásukat.

A helyi első fordulót az iskolák házi verseny keretében 
szervezhetik meg. Ennek feladatait az ottani tanárok 
állítják össze. Helyi, házi verseny megszervezése nem 
feltétele a megyei/területi döntőn való részvételnek. 
Időpontja: 2013. február hónap.

A megyei döntő 2013. április 6-án, szombat délelőtt 
10 órakor lesz, időtartama 90 perc. Erre a nevezési díj 
Magyarországon egységesen 1 200 Ft. 

A harmadik forduló az országos döntő, melyet a ver-
senyközpont szervez Budapesten, ahová évfolyamon-
ként a legtöbb pontot elért, legjobb teljesítményt nyújtó 
versenyzőket hívjuk be. A döntőn a versenyzőnek a 
részvétel ingyenes, kísérők számára önköltséges. Idő-
pontja 2013. május 31. délután – június 1. két feladat for-
dulóval, melynek eredményét összesítve alakul ki a vég-
leges sorrend.

A verseny nyerteseit tárgyjutalommal és oklevéllel dí-
jazzuk. A nyertes diákok felkészítő tanárai is elismerést 
kapnak. Fontos tudnivaló, hogy a verseny egyik for-
dulójában sem lehet igénybe venni elektronikus segéd-
eszközöket és külső segítséget.

A verseny megyei szervezőiről folyamatosan infor-
máljuk az érdeklődőket a www.titnet.hu  ismeretterjesz-
tő portálon.

A felkészülést a megmérettetésre a Tudományos Is-
meretterjesztő Társulat folyóirataiban – az Élet és Tu-
dományban és a Természet Világában – megjelenő 
írások segítik. Ennek keretében az előző évek megyei 
döntőinek feladatsoraiból szemezgetünk. A feladatok 
megjelenését követő héten a megoldásokat is közzé-
tesszük.

Mostani számunkban a 2010-2012-es megyei dön-
tők harmadik osztályosoknak szóló feladatsorait kö-
zöljük.

Jó gyakorlást, eredményest felkészülést kívánunk!

A megyei döntQ feladatai 2010-ben
1. A matematikát kedvelő Bence kapott 14 piros almát. 
Azon gondolkodik, hogy hányféleképpen lehet három 
tányérra szétrakni úgy, hogy mind a három tányéron 
különböző számú alma legyen. Segíts Bencének! Írd le 
az összes megoldást!

(Két megoldás nem különbözik, ha csak a tányérok sorrend-
je más.)
2. Írd le azokat a két-, három- és négyjegyű pozitív 

egész számokat, amelyeknek a számjegyeit összeszoroz-
va 2-t kapsz!
3. A négyzetekbe írd be az 1, 2, 3, 4 és 5 számokat úgy, 

hogy a kisebb és nagyobb jelek igaz állítást jelentsenek!

Keresd meg az összes megoldást! 
 4. A rácsvonalak mentén a síkidomot 

bontsd fel két darabra úgy, hogy mind-
egyik 5 kis négyzetből álljon! Az egyi-
ket színezd ki! Keress több megoldást!

(Két megoldás nem különbözik, ha a ka-
pott alakzatok az egyikben ugyanolyan ala-
kúak, mint a másikban.)

5. Gondoltam egy számra, elosztottam 3-mal, majd el-
vettem belőle 1-et. Amit kaptam megfeleztem, és ez 11 

lett. Melyik számra gondoltam? Írd le a megoldás gon-
dolatmenetét is!
6. A felismert szabály szerint folytasd 5 számmal a so-

rozatot!
10; 11; 13; 17; … Írd le a szabályt!

A megyei döntQ feladatai 2011-ben
1. A 3, 4, 5, 6, 7, 8 és 9 számokat oszd két csoportba úgy, 
hogy mindkét csoportban azonos legyen a számok ösz-
szege! Írd le az összes megoldást!

(Két megoldás nem különböző, ha csak a számok sorrendje 
más.)
2. Sün Samu kétszer annyi vadalmát vitt a tüskéin, 

mint Sün Dönci. Sün Röfi eggyel kevesebbet, mint Sa-
mu. Sün Picur csak egyet bírt el, mert ő a legkisebb.

Összesen 15 vadalmát vittek haza a süngyerekek, de ki 
mennyit?

Írd le a megoldásod menetét!
3. Frédi és Béni fát fűrészelnek az erdőben. Minden fa-

hasábot 4 részre vágnak. Mennyi ideig dolgoznak, ha 12 
fahasábot vágnak fel, és egy vágás 4 percig tart?

Megoldásodat indokold!
4. Sok          alakú dominónk van.
Rajzold le a négyzetrácsos papírodra, hogyan raknád 

ki ezeket az ábrákat! Ki tudod-e rakni az összes ábrát 
ilyen dominókkal?
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A lelkész számvetése

Marilynne Robinson Puli-
tzer-díjas regényének címe 
és történetének színhelye 
bibliai: az ótestamentumi 
Bírák könyvéből ered, akár-
csak a többi hasonló földrajzi 
és más név, amelyekből szá-
mos található Egyesült Álla-
mok-szerte. Mindez azt az 
egykori történelmi légkört 
érezteti az olvasóban, ame-
lyet az Óvilág zárt rendjéből 
szabad földet, menedéket és 
megélhetést kereső ősök bib-
liai szelleme teremtett. 

Ám a Gileád nem történel-
mi regény. A történelem tö-
redékei csakúgy, mint a ki-
terjedt ország távo-
labbi vidékei,  egy 
ember emlékezeté-
ből merülnek föl. 
Ez az ember John 
Ames, a regénybeli 
városka lelkésze. Ő 
írja 1957-ben, 77 
évesen és betegen, 
élete közelítő végén. 
Hogyan alakult az 
élete, miért ilyen kicsi gyer-
meke van, vagyis a szemé-
lyes sors bonyodalmai az el-
beszélt történetekbe szőve 
merülnek föl. Lelki regény, 
de teli fölidézett eseménnyel 
vagy éppen az írás jelenében 
folyó cselekménnyel, párbe-
széddel. Az ő szemével, élete 
hét évtizedének élményeiből 
ismerjük meg a városka 
helyszíneit, embereit és kö-
zelebbről környezetét, csa-
ládját. A már nem élőket – 
szintén lelkész elődeit, apját, 
nagyapját, az első feleségét, 
a családból kiválva „Herr 
Doktor”-rá tanult és Euró-
pát járt néhai bátyját – csak-
úgy, mint az élőket. „Pap 
volt az anyai nagyapám, ahogy 
az apai is, még az ükapám is. 
[…] Ez az életforma volt a má-
sodik természetük, ahogyan ne-
kem is az. Rendes emberek vol-
tak, de ha semmi mást, azt meg 
kellett volna tőlük tanulnom, 

de nem tanultam meg, hogy 
uralkodjak magamon. Ha a 
kelleténél kicsit nagyobb harag-
ra lobbansz, vagy rosszkor, töb-
bet ártasz, mint valaha képzel-
néd” – tanácsolja kisfiának. 

Az emlékezet messze vezet 
időben és térben, vonatkozá-
si pontok a beleszűrődő tör-
ténelmi események. A fősze-
replőt apja egyszer magával 
vitte, hogy megkeressék egy 
másik államban, Kansasban 
elhunyt nagyapja sírját. De 
róla még egy gyermekkori 
emléke is fölidéződik, ami-
kor apa és nagyapa, a két lel-
kész összekülönbözik a há-
ború megítélésében saját 
élményeik folytán. Az első 

világháború kap-
csán, amikor „jöt-
tek az elhunyt fiatal 
katonák szülei, és 
kérdezték, hogyan 
engedheti meg ezt az 
Úr” – akkor azt ír-
ta prédikációjában: 
„haláluk jel nekünk, 
többieknek, hogy a 
háborús vágy maga 

után vonja a háború következ-
ményeit […], ha mi a sarlóink-
ból szablyát, kapáinkból dárdát 
csinálunk, megvetve isten aka-
ratát és kegyelmét”. 

Természetes, hogy gondo-
latai vissza-visszatérnek a bib-
liához és vallási kérdésekhez 
is, például Kálvin tanításai-
hoz, lévén protestáns testvér-
gyülekezet lelkésze. A vallási 
kérdések azonban sohasem 
más felekezetek ellenében 
bukkannak elő, hanem saját 
istenkereső töprengéseinek, 
élete mérlegének, lelkiismere-
te vizs  gá latának részeként – 
az újvilági társadalom sokszí-
nű életének ezt az oldalát is 
fölvillantva. Mindez testa-
mentuma része, melyet azért 
ír fiának, hogy „bátor emberré 
nőhess fel bátor hazádban” és 
„megtaláld a módját annak, 
hogy hasznos lehess”. (Gilead 
2012. Magvető Kiadó; 358 ol-
dal, 3490 forint) N. F. 

5. Amikor Péter 13 éves volt, akkor Erika csak 9 éves. 
2011-ben együtt 86 évesek. Hány éves lesz az idei évben 
Péter, és mennyi lesz Erika?
6. Okoska szeret lottózni, de nem mondja meg az álta-

la megjelölt számokat. A megjelölt 4 számot matemati-
kai fejtörőkben fogalmazta meg.

1. szám: A négynek 13-szorosa.
2. szám: A 80 felének a tizede.
3. szám: 45-tel több a 17 kétszeresénél.
4. szám: A háromszorasa 36.
5. szám: Az előző négy megoldás számjegyeinek összege.
Mely számokat találta el Okoska, ha a heti nyerőszá-

mok a következők: 4, 29, 30, 54, 78.

A megyei döntQ feladatai 2012-ben
1. Az idei évszám (2012) olyan négyjegyű, páros termé-
szetes szám, amelyben a számjegyek összege 5. Sorold fel 
az összes olyan háromjegyű, páros természetes számot, 
amelyben 5 a számjegyek összege!

Hány szám felel meg a feltételeknek?
2. Egy matematika szakkörön így szólt a tanító né-

ni: „Készítsetek sorozatot! A sorozat első tagja 20. A 
sorozat következő tagját úgy kaphatjátok, hogy az 
előző tagot vagy megkétszerezitek, vagy 8-cal csök-
kentitek.”

Anna is, Balázs is valamilyen sorrendben két alkalom-
mal megkétszerezte az előző tagot, és két alkalommal 
csökkentette 8-cal az előző tagot.

Így Anna sorozatának az 5. tagja kétszer akkora szám 
lett, mint Balázs sorozatának az 5. tagja.
a. Melyik szám lehetett Anna sorozatának 5. tagja?
b. Melyik szám lehetett Balázs sorozatának 5. tagja?
3. Az iskolai tanulmányi versenyeken a 3. b osztály ta-

nulói összesen 12 érmet szereztek. Aranyéremből és 
ezüstéremből összesen 2-vel többet nyertek, mint bronz-
éremből. Aranyéremből és bronzéremből összesen 2-szer 
annyit kaptak, mint ezüstéremből.
a. Hány bronzérmet szereztek a 3. b osztály tanulói?
b. Hány ezüstérmet szereztek a 3. b osztály tanulói?
c. Hány aranyérmet szereztek a 3. b osztály tanulói?
 4. Ebben a piramisban 

két szám összege került a 
felette levő téglalapba.    
a. Pótold a hiányzó szá-

mokat!
b. Rendezd át a hat szá-

mot úgy, hogy két szám 
különbsége kerüljön a fe-
lette levő téglalapba!

Keress több megoldást!
5. A vonalak mentén 

haladva többféle külön-
böző négyszög keríthető 
és színezhető ki.

Rajzolj meg és színezz 
ki minél több megtalált 
különböző négyszö-
get!  

Jó felkészülést!

20 12

100

KÖNYVTERMÉS 
Albert Valéria rovata
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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

A lélektan és a sport

Ma a sportpszichológia korát éljük, 
minden nagy világversenyen ott van-
nak a lélektan szakemberei is a sporto-
lók mellett. Nem ritkaság, hogy a tőlük 
kapott segítséget a sportolók és az 
edzők egyaránt megköszönik a nyilvá-
nosság előtt is. Ez nem volt 
mindig így, két-három év-
tizeddel ezelőtt az edzők és 
sportorvosok féltékenyen 
őrizték kiváltságos illetékes-
ségüket a sportolókkal kap-
csolatosan. A sport belső 
kultúrájában egyszerűen 
nem volt divat a „lelkizés”, 
minden az akarat és siker 
vágya jegyében történt. A 
sport humán légkörének megváltozása 
valószínűleg a sok tehetséges és haté-
kony pszichológus befolyásának ered-
ménye is, akik körülbelül az ezredfor-
duló után kapcsolódtak be a munkába. 
Hogy a sportpszichológusok ma ná-
lunk milyen kitűnő szakemberek, azt 
ez a most megjelent nagyszerű népsze-
rűsítő szakkönyv is mutatja.

A látszólag ellentmondásos kifejezés 
nem véletlen. A könyv célja nyilvánva-
lóan az, hogy a sportpszichológia fel-
adatait, módszereit és lehetőségeit 
megismertesse a közvéleménnyel. Már 
csak azért is, mert a fiatal sportolók 
nem tudnak többet a lélektanról, mint 
az átlagember. Holott ha a pszicholó-
gus segítségére szorulnak, hasznos, ha 
tudják, mit várhatnak tőle, mit tehet-
nek maguk is az együttműködés érde-
kében. A könyv ezt jól szolgálja, nem-
csak jól tagolt, áttekinthető, hanem re-
mek sportfotókkal is illusztrált, egy-
egy téma kapcsán kis keretekben 
világhírű sportolók mondják el, milyen 
problémáik támadtak és ahhoz miben 
kaptak támogatást pszichológusoktól. 
Az egyik fejezetben neves sporto-
lók számolnak be hosszasan saját élmé-
nyeikről, a lelki megakadás és szaksze-
rű erősítés történeteit mesélik el.

A könyv azonban nemcsak népszerű-
sítés, hanem szakkönyv is, és ez így 
együtt nem gyakori. Az egyes fejeze-
tek tudományos szempontból is kifo-
gástalanok és korszerűek, a kötet vé-
gén pedig az olvasó megtalálja a leg-
modernebb szakirodalmi hivatkozáso-
kat. Az alkalmazott sportlélektan az 

egészségpszichológia, a tesztmódsze-
rek, a kognitív és motivációs lélektan, 
valamint a szociálpszichológia területé-
ről kölcsönzi koncepcióit és módszereit. 
A könyv fejezetei az általános, nagy té-
mákat járják körül. A szorongás szere-
pe a sportban és leküzdése, ha ez szük-
séges; A figyelem és a koncentráció 

erősítése, az önbizalom, ön-
hatékonyság és  a motiváci-
ók fejlesztése; A jó kommu-
nikáció a sportoló és a vele 
dolgozók között; A csapat-
sportok vezetési kérdései; A 
fiatalkori sport speciális lé-
lektana; A sérülések okozta 
lelki problémák kezelése  – 
ezek a fejezetek fő témái, de 
van jó fejezet a testképzava-

rokról, továbbá a sport és a szexualitás 
viszonyáról is. A fejezetek kitűnően ér-
zékeltetik a sport sajátos hangulatait, az 
„áramlást” az edzésben és a versenyek 
során, az izgalmak és késztetési állapo-
tok különleges formáit és élménylehe-
tőségeit.

A szöveg nagy része Gyömbér Noémi 
és Kovács Krisztina pszichológus mun-
kája, de a fejezetekbe több társszerzőt is 
bevontak, így Tóvári Zsuzsanna, dr. Lé-
nárt Ágota, Hevesi Krisztina és Menczel 
Zsuzsanna írásait olvashatjuk. Nyilván 
a két fő szakember érdeme az egységes 
szerkesztés.

Nem kell jóstehetség annak megálla-
pításához, hogy a kötet hamarosan si-
kerkönyv lesz. (Fejben dől el. Sportpszi-
chológia mindenkinek. 2012. Noran Libro, 
Budapest, 311 oldal, 3490 forint)

BUDA BÉLA

Egyetlen hangként kiáltom:
 Éljenek az Amatőrök!

Erik Satie kis könyvét nem könnyű ol-
vasni, ellentéteként gyönyörű zenéjé-
nek, melyet könnyű és élvezet hallgat-
ni. Aki ismeri Satie melankolikus, éteri 
zongoradarabjait, és kedvét lelné meg-
ismerni magát az alkotó embert is, ve-
gye kézbe és olvassa ezt a kis könyvet.
Általa megelevenedik az a különös ze-
neszerző, akinek élete nem volt zajos a 
sikerektől, akinek neve nem vésődött a 
zeneirodalom nagyjainak névsora kö-
zé, aki különcként magányosan és visz-
szafogottan élt és alkotott, aki egysze-
mélyes Egyházának egyetlen tagja 

volt, majd 59 évesen, 1925-ben csön-
desen eltávozott. 

Ha valaki szereti kibogozni a sok-
szor kusza, értelmetlennek tűnő gon-
dolatok hömpölygő egymásutánját, 
és a csapongó, szertelen felszín alatt 
örömét leli megtalálni a valódi gon-
dolatokat, érzéseket – ami a szóban 
forgó könyv esetében nem kis fel-
adat, de mégis feltétlen megkaphat-
juk  –, az különös betekintést nyer 
egy érzékeny, különc, meg nem ér-
tett művész hangulataiba, gondolata-
iba és tapasztalataiba. Megrázó él-
mény a könyv kap-
csán átérezni azt az 
igazságtalanságér-
zést, melyet szinte 
minden kis írásában 
tetten érünk, s ame-
lyet egész életén át 
hordozott Satie, és 
úgy tűnik, soha 
nem tudott feldol-
gozni. Mint zenész, 
zeneszerző nem 
végzett iskolákat, 
így amatőrnek bélyegezve mindvé-
gig kívülállóként, nem hivatásos ze-
neszerzőként tartotta őt számon a 
szakma, míg más művészeti ágak al-
kotóit (például a festőket, irodalmá-
rokat) képes volt a világ és maga a 
szakma is „művészként” megjelölni 
az iskolázatlanság ellenére is.

Ezzel a méreggel a szívében írta 
Satie kis bejegyzéseit, reflexióit, gon-
dolatait – amelyeket Várkonyi Bene-
dek fordításában és előszavával kiegé-
szítve ismerhetünk meg. 

Különös fintora a sorsnak, hogy a 
ma élő emberek nem igazán hallgat-
ják Satie híressé és nagy zeneszerzővé 
avanzsált kortársait, Debussyt, Ra-
velt, Sztravinszkijt, legföljebb a szak-
ma és egy nagyon szűk „komolyze-
nét” kedvelő réteg. Ellenben Erik 
Satie zongoradarabjaiért rengeteg fi-
atal rajong, műveiből számos feldol-
gozás született. Folyamatosan inspi-
rálja alkotók sokaságát, így színdara-
bok és filmek kísérőzenéjeként alkal-
mazzák rendszeresen műveit, azok 
valójában óriási népszerűségnek ör-
vendenek, és ez így lesz továbbra is a 
jövőben… (Egy ütődött (én) megfigye-
lései. 2011. Typotex, 208 oldal, 2300 fo-
rint) LÁSZLÓ LILLA



A Föld legiatalabb állama: Dél-Szudán

Az Afrika keleti részén fekvő Dél-szudáni Köztársaság 
2011. július 9-én vált függetlenné északi szomszédjától, 
Szudántól. A két ország között évtizedekig tartó hábo-
rút lezáró 2005-ös békemegállapodás az elszakadást 
népszavazáshoz kötötte. A 2011. január 9-15. között 
megtartott referendum során a szavazók több mint 
98%-a a függetlenség mellett döntött. Az Egyesült 
Nemzetek Szervezete 2011. július 14-én, 193. tagország-
ként vette fel tagjai közé Dél-Szudánt, amely azóta csat-
lakozott az Afrikai Unióhoz, a Nemzetközi Valutaalap-
hoz és a Világbankhoz is.

A 644 ezer km2 kiterjedésű Dél-Szudán fővárosa a 
Fehér-Nílus két oldalán fekvő Juba. Az ország – több 
más afrikai államhoz hasonlóan – etnikailag erősen 
megosztott, ennek következtében belső konfliktusok-
tól sem mentes. A 10,3 millió lakosú Dél-Szudán terü-
letén több mint 200 törzs található, közülük a legjelen-
tősebbek a dinkák, a nuerek és a sillukok. A népesség 
minden második tagja 18 évnél fiatalabb. A muszlim 
többségű Szudánnal szemben Dél-Szudánban az ani-
misták és a keresztények a meghatározóak. A lakosság 
83%-a vidéken él, jelentős részük földművelésből és ál-
lattartásból, jellemzően országhatárokon átívelő no-
mád pásztorkodásból él. A tengeri kijárattal nem ren-
delkező Dél-Szudán területének jelentős részét esőer-
dők, füves puszták és mocsarak borítják. Utóbbiak jó-
részt az országot kettészelő Fehér-Nílus középső részén 
találhatóak.

A South Sudan National Bureau of Statistics becslése 
alapján 2010-ben az ország – még, mint autonóm tarto-
mány – bruttó hazai terméke 13 milliárd, a bruttó nem-
zeti jövedelem az olajbevételek kiáramlása miatt jóval 
kevesebb, 8 milliárd amerikai dollár volt. Mind az egy 
főre jutó GDP (1546 dollár/fő), mind az egy főre jutó 
GNI (984 dollár/fő) alapján a kelet-afrikai térség rang-
sorában az első helyen állt. Ez azonban az ország társa-
dalmi és infrastrukturális helyzetén nem tükröződik: a 
2005 előtti hosszú polgárháborús időszak miatt jóval el-
maradottabb a szomszédos országok többségénél. Jelen-
tős a jövedelmi egyenlőtlenség, a lakosság 51%-a él a sze-
génységi küszöb alatt. Az egészségügyi és az oktatási in-
tézményrendszer fejletlen (a felnőtt népesség 83%-a írás-
tudatlan), a közlekedési infrastruktúra elmaradott.

Az ország függése az olajbevételektől – és a nyersolaj 
világpiaci árának alakulásától – igen erős. (A 2011. évi 
globális olajkitermelés 0,3%-a dél-szudáni volt.) 2010-
ben az olaj kivitele az export majdnem teljes egészét le-
fedte, és az értéke több mint héttizede volt a GDP-nek. 
A „fekete aranyat” elsősorban ázsiai államokba, például 
Kínába és Malajziába exportálják. A beruházásokra for-
dított kiadások 41%-a az olajszektorral volt kapcsolatos. 
A kormányzati bevételek 98%-a az olajbevételekből és 
mindössze 1,5% körüli része adójellegű bevételekből 
származott. A fizetési mérleg 2008 és 2010 között jelen-
tős, a GDP arányában 31–36%-os hiányt mutatott. 2010 
ősze óta az infláció mértéke minden hónapban folyama-
tosan meghaladja a 20%-ot az előző évi szinthez képest. 
(2012 júliusában a fogyasztói árak 61%-kal emelkedtek.)

A 2005-ös békemegállapodás alapján Szudán és Dél-
Szudán az olajbevételeket 50–50% arányban osztották 
meg, ami azonban déli országrész függetlenedésével érvé-
nyét vesztette. 2012-re a két ország között kiéleződött a 
konfliktus, miután nem tudtak megegyezni az olajból 
származó bevételek elosztásában (a kitermelés nagyjából 
háromnegyede került a déliekhez), a kőolajvezetékek 
tranzitdíjaiban (az olajat a tengeri kikötőig eljuttató csőve-
zetékek az északi szomszédon haladnak keresztül) és a kö-
zös határvonal kérdésében. A kérdés megoldását nehezíti, 
hogy a dél-szudáni olajmezők a Szudánnal határos terüle-
teken vannak, emellett a vitatott Abyei hovatartozásáról a 
békemegállapodás szerint külön népszavazást kell tartani, 
amire ez idáig nem került sor. A vita során, 2012 elején 
Dél-Szudán leállította a kőolaj-kitermelést, aminek kö-
vetkeztében az ország 2012 nyarára nehéz pénzügyi hely-
zetbe került. 

KOVÁCS KRISZTIÁN

ADATOK ÉS TÉNYEK
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A legkisebb exobolygó

A NASA Kepler űrtávcsöve újabb 
exobolygórendszert fedezett fel, 

amelyben az eddig ismert legkisebb 
bolygóra bukkantak egy a Naphoz 
hasonló csillag körül.

A Kepler-37 rendszere tőlünk 210 
fényévre található a Lant (Lyra) csil-
lagképben. A három bolygó leg-
kisebbikének (Kepler-37b) mérete a 
Merkúrénál is kisebb, mintegy har-
mada a Földének, azaz alig nagyobb 
a Holdnál. A csillagászok szerint nagy 
valószínűséggel kőzetbolygó, de csil-
lagához való közelsége miatt felszíne 
rendkívül forró, és légköre sem lehet. 

A rendszernek másik két bolygója 
is van, a Kepler-37c valamivel kisebb 

a Vénusznál, mérete a Földének két-
harmada, míg a harmadik bolygó, a 
Kepler-37d mérete a Földének kétsze-
rese. 

A rendszer nagyon különbözik 
nemcsak a Naprendszertől, ha-
nem a legtöbb eddig felfedezett 
exobolygórendszertől is. Történetileg 
az elsőként felfedezett exobolygók 
az úgynevezett „forró Jupiterek” 
csoportjába tartoztak, azaz a csilla-
gukhoz nagyon közel keringő, a Ju-
piternél is nagyobb gázóriások voltak. 
Ez részben észlelésük módjából adó-
dott, mivel közvetve, a csillagukra 
gyakorolt gravitációs zavaró hatásuk 
révén mutatták ki őket. A csillagá-
szati megfigyelőeszközök tökélete-
sedésével párhuzamosan új észlelési 

eljárások, és egyre kisebb méretű 
bolygók kimutatása vált elérhetővé. 
A Kepler űrtávcsővel például, amely 
az exobolygókat a csillaguk korongja 
előtti átvonulásuk révén mutatja ki, 
egyre több a Földhöz hasonló méretű 
exobolygót sikerült felfedezni. 

A Kepler-37 rendszerének anyacsilla-
ga a Naphoz hasonló, bár annál vala-
mivel kisebb és hűvösebb. Mindhárom 
eddig észlelt bolygója a napjához na-
gyon közel, Naprendszerünkbe helyez-
ve a Merkúr pályáján belül keringene, 
felszínük ezért perzselően forró lehet. 
A Kepler-37b keringési ideje 13 napnál 
kevesebb, becsült felszíni hőmérséklete 
400 Celsius-foknál forróbb, ami közel 
elegendő a cink megolvasztásához. A 
Kepler-37c és a Kepler-37d keringési 
ideje rendre 21, illetőleg 40 nap, azaz 
ez a két bolygó is jócskán belül esne a 
Merkúr pályáján Naprendszerünkben. 

(NASA) 

kihalt főemlősök alkohol-anyag-
cseréjében szerepet játszó enzimek 
„rekonstruálásával” jutottak erre az 
eredményre: genetikai kódjuk alap-
ján laboratóriumban szintetizálták 
a vegyületeket és megvizsgálták, 
mennyire hatékonyan működnek.

A mai emberben az etilalkohol 
lebontását elsősorban az alkohol-
dehidrogenáz 4 (ADH4) nevű en-
zim végzi a nyelőcsőtől a gyomron 
át a bélrendszerig, s ez az első en-
zim, amellyel a szervezetbe jutó al-
kohol kapcsolatba kerül. A ma élő 
főemlősökben az ADH4 különféle 
változatai léteznek – ám nem mind-
egyikük képes hatékonyan lebontani 
az etanolt.

Kiderítendő, hogyan változott az 
ADH4 az evolúció során, Benner 
és munkatársai 27 ma élő főemlős 

Már a majmokkal közös 
Wseink sem vetették meg 

az alkoholt 

Az alkoholfogyasztás sokkal ré-
gebbre nyúlhat vissza, mint eddig 

gondolták. Az alkoholos italokban – 
sörben, borban, pálinkában – lévő 
etilalkohol lebontásának képessége 
már a ma élő emberszabású majmok 
(csimpánzok, gorillák) és az ember 
mintegy 10 millió éve élt közös ősé-
ben is meglehetett, s nagyjából akkor 
alakulhatott ki, amikor ez az ős a 
fákról lemászva egyre több időt töl-
tött a talajon, s elkezdte fogyasztani a 
földre hullott, s olykor már erjedés-
nek indult gyümölcsöket. 

Steven Benner, a floridai Alkalma-
zott Molekuláris Evolúciós Alapít-
vány kémikusa és munkatársai a már 

A Hold,  a Kepler 37 rendszere 

és Naprendszerünk bolygóméreteinek 

összehasonlítása

Fantáziakép a Holdnál is kisebb exobolygóról 
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 LÉGSZENNYEZETTSÉG ÉS SZÍV  -
BE TEG SÉG. Egy felmérés szerint csaknem 
ötezer szívbeteg ember korai halálát okozza 
a légszennyezettség Nagy-Britanniában. 
Körülbelül 154 ezer, szívrohammal és torok-
gyulladással kezelt beteg állapotát követték 
nyomon éveken át, az eredmény alapján a 
levegQben lebegQ finomszemcsés, azaz tíz 
mikrométer átmérQj_nél kisebb részecskék-
bQl álló anyagok magas szintje évente 4800 
páciens halálát idézte elQ, miután kiengedték 
Qket a kórházból. A gépkocsikból, gyárakból 
vagy erQm_vekbQl származó finomrészecs-
kék a betegek halálozási rátáját 12 száza-
lékkal növelték. A brit felmérésben a legve-
szélyesebbnek tartott, 2,5 mikronnál kisebb 
anyagok koncentrációjára összpontosítottak. 
Megállapították, hogy ha 10 mikrogrammal 
növekszik köbméterenként ennek a szintje a 
levegQben, akkor minden egyes emelkedés-
nél 20 százalékkal megugrik az érintett bete-
gek elhalálozási aránya. A vizsgálatból az is 
kiderült, hogy London a legszennyezettebb, itt 
köbméterenként átlagosan 14,0 mikrogramm 
volt a részecskék mennyisége a levegQben. ALVÁS FÉLIG ÉBER AGGYAL. 
A fókák, ha elszunyókálnak a vízben, úgy 
alszanak, hogy agyuk egyik féltekéje éber 
marad. Amerikai és kanadai kutatók vizsgá-
latai alapján úgy t_nik, az elsQként felfede-
zett neutranszmitter, az acetilkolin koncent-
rációjának megoszlása teszi ezt lehetQvé. 
Kiderült, hogy az acetilkolin koncentrációja 
lecsökken alvó részben, míg a másikban 
jelentQsen nagyobb koncentrációban talál-
ható. A tanulmányban megállapították azt 
is, hogy egy másik fontos agyi vegyület, a 
szerotonin azonos mértékben volt jelen a 
fókák agyának mindkét részében. Ez a tény 
azért lepte meg a tudósokat, mert korábban 
általános volt az a felfogás, amely szerint 
a szerotonin felel az agy „ébren tartásáért”. OKOSSZEMÜVEG. Új információk 
láttak napvilágot az Google által fejlesztett 
„okosszemüvegrQl”. Az eszköz végleges 
neve „Okglass” lesz, legalábbis erre utal 
az, hogy a cég által bejegyzett okglass.com 
doménre feltöltött videó szerint „ok glass” 
paranccsal lehet indítani a szemüveg kü-
lönbözQ funkcióit. Mint ebbQl is kiderül, a 
szemüveg hangutasítások fogadására ké-
pes, és navigációtól kezdve webes keresé-
seken át fénykép- és videofelvételek készí-
tésére és folyamatos fordításra is alkalmas. 
A szemüveg kijelzQjével pedig a kiterjesztett 
valóság-funkciók is kiteljesedhetnek.

(lemurok, majmok, emberszabá-
sú majmok és ember) DNS-ében 
olvasták le az enzimet kódoló sza-
kaszokat, és elhelyezve azokat a 
főemlősök fejlődésének családfáján 
megpróbálták azokat visszakövetni 
azokig az elágazási pontokig, ahol a 
fajok fejlődése egymástól elvált.  

Kiderült, hogy a már kihalt fő-
emlős elődök túlnyomó része nem, 
vagy alig volt képes az etanol lebon-
tására, ám abban az utolsó, mintegy 
10 millió éve élt közös ősben, amely 
után a gorillák, csimpánzok és az 
ember fejlődése szétvált, ez az enzim 
mintegy ötvenszer hatékonyabban 
működött, mint a többi mintában, és 
erősen megközelítette mai, modern 
változatának hatékonysági szintjét. 

Benner úgy véli, ennek az lehet 
az oka, hogy ez az ős – hasonlóan a 

ma élő gorillákhoz, csimpánzokhoz 
és az emberhez – már viszonylag 
sok időt töltött a földön, ahol útjába 
akadhattak lehullott és már erjedés-
nek indult gyümölcsök, így azok az 
egyedek, amelyek képesek voltak 
ezt feldolgozni, fajtársaik között 
evolúciós előnyre tettek szert. For-
dított előjellel, de ugyanez magya-
rázhatja azt is, hogy a csak a fákon 
élő fajokban (más főemlősökben, de 
például az emberszabásúak közül az 
orángutánban is), miért nem fejlő-
dött ki ez a képesség. 

Több szakértő ugyan vitatja ezt a 
magyarázatot, mondván, hogy bár 
logikus, de egyelőre még nincs arra 
elegendő fosszilis bizonyíték, hogy 
ez a korai előd már valóban viszony-
lag sok időt töltött a földön. 

(Science News)

Mit tudnak a kutyák?

Kutyatulajdonosok legendákat tud-
nak mesélni kedvenceik érzékeny-

ségéről, okosságáról, meg ér tő ké-
pességéről – egy most elvégzett kísér-
letsorozat pedig azt sugallja, hogy sok 
esetben ezek a történetek és feltételezé-
sek talán nem is annyira túlzóak – a 
kutyák valóban képesek „kívülről”, a 
gazdi szemével látni magukat.

Juliane Kaminski, a Portsmouthi 
Egyetem pszichológusa kísérletek 
sorával bizonyította, hogy amikor a 
kutyáknak megtiltják, hogy az étel-
hez hozzányúljanak, akkor négyszer 
gyakrabban szegik meg a tilalmat és 
csennek az ennivalóból sötétben vagy 
gyenge látási viszonyok mellett, mint 
világosban – ez pedig azt sugallja, 
hogy az állatok képesek a helyzetet 
„emberi nézőpontból” értékelni, azaz 
felmérik, hogy a gazdi láthatja-e őket, 
vagy nem. A kutató a felmé-
rés eredményeiről az Animal 
Cognition folyóiratban szá-
molt be. 

Kaminski a kísérletek so-
rán a feltételek gyakori és 
véletlenszerű változtatá-
sával igyekezett kiszűr-
ni az olyan egyszerű, 
reflexszerűen kialaku-
ló beidegződéseket, 
mint például hogy 
sötétség=élelem.

Bár arról keveset tudunk, hogy a ku-
tyák mennyire látnak jól sötétben, az 
Kaminski szerint egyértelműen kide-
rült, hogy a fényviszonyoktól függő-
en értékelik a helyzetet, és egyúttal az 
emberek képességeit is felmérik: biz-
tonságosabbnak ítélik az étel elcsenését 
sötétben, amikor nem kell attól tarta-
ni, hogy megláthatják őket. Nemcsak 
többször, hanem gyorsabban és többet 
is lopnak ilyenkor.

A kísérletekbe összesen 42 nőstény és 
42 hím kutyát vontak be, valameny-
nyien 1 évesnél idősebbek voltak, és 
hozzászoktatták őket ahhoz, hogy a 
gazdájuk nélkül is biztonságban érez-
zék magukat a kísérletben résztvevő 
munkatársakkal.

A kísérletek persze nemcsak a házi 
kedvencek eddig is meglévő nimbuszát 
erősítik, hanem a kutyák gondolkodási 
képességének pontos meghatározásával 
új szempontokat adhatnak a kutyák 
kiképzésében is, aminek elsősorban a 

mentő-, vakveze-
tő- vagy rendőr-
kutyák szempont-
jából lehet nagy 

je lentősége.
Korábbi állatkísérle-
tekben csimpánzok-
ban sikerült kimu-
tatni hasonló elvonat-

koztató-képességet, 
azaz hogy tudatában 
vannak annak, mikor 
figyelhetik meg őket 

és mikor nem. 
(BBC News) 

Juliane Kaminski és 

kutyája, Ambula
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TUDOMÁNYOS BÁLNAVADÁSZAT?

 A Koreai Köztársaság 2012 júniusában jelen-
tette be, hogy veszélyeztetett bálnák vadászatára 
készül, kihasználva a bálnavadászatra vonatkozó 

egyezmény kiskapuját, amely lehetővé teszi a „tudományos célú” bálnava-
dászatot. Korábban a veszélyeztetett hosszúszárnyú bálnák vadászatát is ter-
vezte, ami azt az üzenetet hordozhatta volna, hogy még a szigorúan védett 

bálna fajok vadászata is megen-
gedett, semmibe véve a fajmeg-
őrzéssel kapcsolatos mindennemű 
szabályt.

A felvetést erőteljesen ellenez-
te a Bálnavadászattal Foglalkozó 
Nemzetközi Bizottsághoz csatla-
kozott több kormány is: szükség-
telennek nevezték a vadászatot, 
hiszen ma már léteznek a bálnák 
tanulmányozását szolgáló kor-
szerű, nem halálos kimenetelű 
kutatási technikák. Korea – kö-

szönhetően az élénk nemzetközi tiltakozásnak – mostanra úgy döntött, eláll 
veszélyes tervétől, s ezentúl inkább békés módszerekkel kutatja felségvizein 
a bálnákat. 

Japán az egyetlen ország, amely „tudományosnak” álcázott célból továbbra 
is folytatja a bálnavadászatot, valójában feldolgozási, kereskedelmi céllal. A 
japán bálnavadászat kiterjed a Déli-óceánra is, amely hivatalosan védett te-
rületnek számít, ahol tilos a vadászat.

(www.greenfo.hu)

 EGÉSZSÉGKÁROSÍTÓ SZIN TE-
TI KU SOK. A szintetikus vegyi anyagok 
egészségkárosító hatásának veszélyeire fi-
gyelmeztet az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) és az ENSZ Környezetvédelmi Prog-
ramjának (UNEP) közös tanulmánya, amely 
az eddigi legátfogóbb vizsgálat az emberi 
hormonrendszerre nézve káros anyagokról, 
az úgynevezett EDC-krQl. Ilyen anyagok a 
háztartásokban és számtalan ipari termékben 
megtalálhatók – a kutatók szerint további vizs-
gálatokra lenne szükség, hogy minden ösz-
szefüggés kiderüljön az EDC-k és a különféle 
egészségügyi problémák között. Egy tíz évvel 
korábbi hasonló jelentés csak gyenge bizonyí-
tékokat talált arra, hogy ezek a vegyi anyagok 
hatással vannak az emberi szervezetre, a 
legutóbbi kutatás azonban rámutatott, hogy a 
közösségek világszerte ki vannak téve az EDC 
anyagokkal összefüggQ kockázatnak. ROBBANÓSZER ELLEN EGÉR. 
Eddig kutyákkal keresték a robbanószereket - az 
orosz hadsereg és a biztonsági szolgálat azon-
ban egerekkel váltaná fel Qket. Tavasszal már 
éles helyzetben is kipróbálják a laboratóriumi 
körülmények között betanított egereket. A kato-
nai elhárítást az egerek terepviszonyok közötti 
alkalmazása érdekli, míg a Szövetségi Bizton-
sági Szolgálat (FSZB) városi körülmények között 
használná a kis rágcsálókat felderítésre. Az ege-
rek kevesebb gondozást igényelnek, és szaglá-
suk érzékenyebb a kutyákénál, kiképzésük csak 
heteket vesz igénybe – igaz, hátrányuk, hogy 
kevesebb ideig, két-három évig élnek. Megta-
níthatók arra, hogy jelezzék bizonyos anyagok: 
robbanószerek, kábítószerek, sQt az emberi test 
szagát is. Egy hónap alatt 150 szagot képesek 
megtanulni, a robbanószer jelenlétét néhány 
grammnyi összetevQbQl is meg tudják állapítani, 
a fegyvert a lQpor és a kenQolaj szaga alapján 
ismerik fel.  Működésbe lépett az et
NA. Európa legmagasabb vulkánja, az Etna 
az elmúlt egy évben viszonylag csendes vul-
káni m_ködést mutatott, csak kisebb lávat_zi-
játékok tarkították „csendespihenQjét”. Február 
közepén azonban új kitörési fázisba lépett: 
röviddel egymás után többször is paroximális, 
azaz lávaszökQkút-kitörést figyelhettek meg a 
kutatók. Ilyen kitöréssorozat nem egyedülálló 
az Etnán, de utoljára 2000-ben volt hason-
ló – akkor január 26-ától február végéig 38 
paroximális kitörés zajlott le. Igaz, a kutatók 
szerint a mostani m_ködés kicsit eltér: az akkor 
10-15 perces kitörések helyett 45-60 perces, 
erQsebb kitörések történnek.
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Innováció  
az osztrák-magyar hadi-

tengerészetben

Magyarok és haditengerészet? Az a 
kép él közvéleményben, hogy 

szárazföldi nép vagyunk. Pedig ha-
gyományosan nagyon sok technika-
történeti vonatkozás köti a magyar 
tudományt a tengerhez és a hajózás-
hoz. Sőt, a haditengerészethez is!

Már az Árpád-házi királyok is szer-
veztek adriai hajóhadakat. Azzal pe-
dig, hogy a török hódoltság másfél 
évszázada után Mária Terézia Fiume 
városát „különálló testként” vissza-
csatolta a Magyar Királysághoz, a 

magyarság közvetlen kijáratot ka-
pott a tengerhez. Az I. világhábo-
rúig a fiumei kikötő gyors ütemű 
és látványos fejlesztése, a nagyipari 
jellegű magyar tengeri hajóépítés 
kialakulása, az egyre több magyar 
(hadi-) tengerész jellemezte az ez-
után következő korszakot.

Az Osztrák-Magyar Monarchia 
haditengerészetének történetéből az 
innováció szempontjából legizgal-

masabb epizódokat mutatja 
be a Tudományos Isme-
retterjesztő Társulat Hajó-
zástörténeti, Modellező és 
Hagyományőrző Egyesület 
(TIT HMHE) Innováció az 
Osztrák-Magyar haditen-
gerészetben című kiállítása.

A tárlat elsősorban ma-
gyar vonatkozású érdekes-
ségeket mutat be – illesz-
kedően a helyszínt biztosító 
Óbudai Egyetemhez,– fő-
leg olyanokat, ahol vala-

milyen műszaki fejlesztés játszotta a 
főszerepet.

A kiállítás az egyetem Bécsi úti au-
lájában látható. Minden tabló tartal-
maz egy webcímet is, ahol az adott 
témához több információ is elérhető.
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VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

www.telc.hu

A Typotex Kiadó A 7 fQb_n sorozatában jelentette meg Az irigység cím_ 
kötetét, ennek kérjük két fejezetcímét (vízszintes 1. és függQleges 28.). 
A megfejtQk között a kötet öt példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést kívánunk! 

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második 
hét keddje, 2013. március 12-e. Beküldési cím: Élet és Tudo-
mány, Keresztrejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@
eletestudomany.hu).

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A rejt-
vényciklus végére e bet_k – helyes sorrendbe állítva – egy 130 éve szü-

letett, Kossuth-díjas botanikus, akadémikus nevét adják. E név beküldQi 
között értékes nyereményeket sorsolunk ki.

VÍZSZINTES: 1. Az egyik fejezetcím. 11. Pesthidegkút része, kirán-
duló- és zarándokhely. 12. Kipárnáz. 13. Nobel-díjas indiai fizikus 
(Venkata). 14. A fizika egyik ágára vonatkozó. 16. Égöv egynem_ bet_i. 
17. A végén elnyerQ! 18. Rendszerhez, hálózathoz kapcsolt, azonnal 
használható. 23. Aljas, becstelen. 24. A túlsó partig hajózó. 27. Az orrá-
hoz. 28. Talicskán a másik oldalra szállító. 30. Kutyaház. 31. Avignon 
folyója. 32. Jég, németül. 34. A szalamandrafélék családjához tartozó 
kétélt_faj.

FÜGGQLEGES: 1. ... színjáték: a balzaci életm_ összefoglaló címe. 
2. Szabad idQvel bQven rendelkezQ. 3. Daráló. 4. Iparkodó. 5. Nyugat-
dunántúli megye. 6. Az argon vegyjele. 7. Forogva járt páros tánc; 
valcer. 8. Bécsi nagymama! 9. Szintén nem. 10. Pangó. 15. ÖsztökélQ 
szócska. 19. A lantán vegyjele. 20. ...-de-France; történelmi vidék a 
Szajna mellékén. 21. ... Scola; az Egy különleges nap cím_ világsiker_ 
film rendezQje. 22. ... Katona István; XVII. századi református prédiká-

tor, író. 24. Keresztüljár az érzés. 25. Régi királyi palota Belgrádban. 26. 
Patás igavonó állat. 28. A másik fejezetcím. 29. Népi ütQs játék. 32. 
Kései m_soros rendezvény. 33. Mi több. 35. Helyrag, az -en és az -ön 
„társa”. 36. Személyed.

A 7. számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Az apátsági padló és 

a világegyetem. John North: Holbstein: A  követek titka – Holbein és a 
reneszánsz cím_ könyvét (Typotex Kiadó) nyerte: Anik László (Deb-
recen); Kardos Ábel (Sukoró); Köször`s Mária (Budapest); Stefuska 
Sándor (Budapest) és Trájer Attila (MonorierdQ). A könyveket postán 
küldjük el.

KERESZTREJTVÉNY

Szántó Béla László és Szántó Veronika Zsuzsanna (Buda-
keszi, frolllo@freemail.hu) – Várjuk a tavaszt – cím_ képe 6. 
számunkban, a 183. oldalon jelent meg.

„Jó helyen voltam, jókor” – divatos szólásmondás, e kép 
szerzQje viszont „rossz helyen volt jókor”, és ez is nagy 
szerencse. Szerencse neki és nekünk, mert belülrQl lát-
hatta a vadméhek kaptárát, és megmutathatta nekünk is; 
legtöbbünk még elképzelni sem próbálta, milyen lehet az. 
És szerencse a kidQlt és feldarabolt fában lakó méhcsa-
ládnak is, mert gondos erdQjárók megpróbálják megoldani 
katasztrofális helyzetüket, mivel Qk itt épp rossz helyen 
vannak, rosszkor. (H. J.)

A HÓNAP KÉPE
FEBRUÁR

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!



A Képzeletem kaleido-
szkópja című kiállítás a Buda-
pest Kiállítóteremben Julio 
Carrasco Bretón mexikói festő-
művész képeit mutatja be. Az 
alkotó a muralisták közé tarto-

zik (ld. még: Diego Rivera), azaz festményeit nem vászonra, 
hanem közvetlenül a falra festi. Pályafutása során Mexikó-, 
Spanyolország-, Olaszország- és Kanada-szerte mintegy 50 
falfestményt alkotott, melyek főként egyetemeket, hivatalo-
kat és kulturális intézményeket díszítenek. A jelenleg Párizs-
ban élő művész témaválasztása igen sokoldalú: szociális érzé-
kenység és környezettudatosság jellemzi, de absztrakt geo-
metrikus képeit egyebek mellett a filozófia és a mitológia is 
inspirálja. Az eredetileg vegyészmérnök végzettségű Julio 
Carrasco Bretón kiállítása március 10-ig tekinthető meg.

Február végén nyílt meg a 
Chimera-Project  Is this 
real? (Igaz ez?) című  kiál-
lítása, mely a dioráma kor-
társ adaptációinak szentel 
figyelmet, négy fiatal ma-

gyar művész, Icko Dávid, Karácsonyi László, Máriás István 
- Horror Pista és Szabó Eszter legújabb, illetve a kiállítás-
ra készülő munkáinak bemutatásával.

A médium a XIX. századi, daguerre-i diorámából 
bontakozott ki, mely egy népszerű színházi látványél-
ményként, a fényképezés és a mozgókép megjelenése 
előtt a világ látványhű leképezésére tett kísérletet. Az 
1930-as évektől egy népszerű adaptációja honosodott 
meg természettudományi múzeumokban, ahol prepa-
rált állatok természeti környezetben való bemutatásának 
és ezáltal az edukációnak esz-
közévé vált. Napjainkban 
kortárs képzőművészeknél is 
találkozunk a dioráma eltérő 
felhasználásával. A kiállítás 
címe a dioráma egyik legfon-
tosabb, inherens minőségére 
és törekvésére utal: korláto-
zott térben, méretben és idő-
ben egy teljes, komplex kör-
nyezet bemutatására, a való-
ság teremtésének kísérletére. 
Mind az életnagyságú, mind 
a miniatűr diorámáknál érvé-
nyesül ez, a médium termé-
szetében rejlő totalizáló hatás, 
illuzionista, lenyűgöző, de 
egyben megtévesztő minő-
ség, mind a művész, mind a 
befogadó számára. A tárlat 
március 16-ig látogatható.

A szabad szemmel is megfigyelhető üs-
tösök ritka látogatók, jó, ha minden év-
tizedre jut egy-egy belőlük. Reménye-
ink szerint 2013 különleges év lesz a 
csillagászat történetében, márciusban és 

novemberben is fényes üstököst várunk, utóbbi talán 
még fényes nappal is látható lesz. De mik is ezek az égi 
vándorok? Honnan jönnek? Miből vannak? Nem veszé-
lyesek? Mikor, és hol lesz alkalmunk megfigyelni őket? 
Ezekre a kérdésekre ad választ a TIT Budapesti Planetá-
rium új műsora Az évszázad üstököse!? címmel.

Az ingyenes bemutató február 28. 17:00 órakor lesz 
(további információ: www.planetarium.hu), további ve-
títések pedig márciustól minden hétfőn 16 órától, vala-
mint csütörtökönként 14:30-tól lesznek.

A százhalombattai Matri-
ca múzeumban Alfred 
Falchetto Teururai Üzenet 
a távoli szigetvilágból 
című tárlata látható már-
cius 30-ig. 

A fiatal fotóművész ké-
pein keresztül megeleve-

nedik Polinézia természetvilága, kultúrája és felvillan a 
4 évenként megrendezésre kerülő Polinéz fesztivál han-
gulata. 

Alfred Falchetto Teururai 1973-ban született a Francia-
Polinéziához tartozó Marquesas-szigetcsoport legna-
gyobb szigetén, Nuku Hiván, Taiohae faluban. Édesapja 
francia, akit szülei a közelgő háború elől menekülve test-
véreivel együtt ötéves korában, 1936-ban vittek maguk-
kal Tahitire, majd Nuku Hivára egy jobb és békésebb élet 
reményében. Édesanyja, Marie Teururai polinéz, a Tahi-
tin egykor uralkodó család egyik leszármazottja. Alfred 
életét ez a kettős eredet határozza meg: francia, de Poliné-
ziában felnőtt apjától és az apai ágtól örökölte az „ezer-
mester”-hez illő ügyességet és a méhészethez való külön-
leges érzékét, a polinéz ősöktől pedig a természet, az álla-
tok és növények, de főleg a tenger szeretetét, a polinéz 
kultúra megismerése iránti vágyát és a művészetek szinte 
minden formájában megnyilvánuló tehetségét. E tehet-
ség, néhány tanúbizonyságát ezen a kiállításon is láthatja a 
közönség. Tárgyainak nyersanyagát a természet adja: fa, 
kókuszdió, csont, növényi magvak, rostok. Kedvelt témái 
a marquesasi hitvilág szereplői, elsősorban az ősöket, iste-
neket megjelenítő „tiki”, illetve a sziget mindennapjaihoz 
szükséges eszközök, ékszerek sokasága. A polinéz kultúra 
más tájaira, így a Húsvét-szigetre tett látogatása tükröző-
dik az ottani ihletésű szobrokban, csontékszerekben.

Több mint tíz éve él folyamatosan Magyarországon, fog-
lalkozása régésztechnikus és rajzoló. Itthon a hazájában is-
meretlen kerámiakészítést is elsajátította és a fotózás szenve-
délye is itt alakult ki.
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ÉT-IRÁNYTd Bánsághy Nóra rovata

Üstökös-igyelQ

Polinéz hangulat

Falra festett képek

Igaz ez?
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY

SzWlWk között, tó partján?
Hol volt Nagy Szülejmán szigetvári 
síremléke? A „fehér márványból” 
emelt türbére vonatkozó lehetséges 
helyszínek körét a korábbi feltárások 
eredményeinek újraértelmezésével, 
levéltári források felkutatásával, 
geográfiai vizsgálatokkal igyekez-
nek egyetlen helyszínre szűkíteni.

Az üstökösök éve
A szabad szemmel is megfigyelhető 
üstösök ritka látogatók, jó, ha min-
den évtizedre jut egy-egy belőlük. 
Reményeink szerint 2013 különle-
ges év lesz a csillagászat történeté-
ben, márciusban és novemberben is 
látványos üstököst várunk. 

Kozmikus sugarak 
szupernóvarobbanásokból
Most először végre megfigyelések-
kel is sikerült igazolni, amit a kuta-
tók már régóta sejtettek: a Földet a 
világűrből bombázó kozmikus su-
gárzás nagyenergiájú részecskéinek 
java része szupernóvarobbanások 
maradványaiban jön létre. 

KÖVETKEZV SZÁMUNKBÓL

A hátlapon
A bunkós agancsgomba

A tömlősgombákhoz tartozó bunkós 
agancsgomba (Xylaria po ly mor pha) feke-
te színével, fás állagával, gumószerű for-
májával teljesen beleolvad környezetébe, 
első látásra akár elszenesedett famarad-
ványnak is nézhetnénk, ám kettévágva 
belül fehér. Különös formája miatt an-
golszász nyelvterületen Dead Man’s 
Fingers (holt ember ujja) névvel illetik.

Rendszertani szempontból ezeket a 
furcsa képződményeket termőtestpár-
nának (sztrómának) nevezzük, ugyanis 
a valódi, mindössze 1 milliméter átmérő-
jű, palack alakú termőtestek (pe ri té ciu-
mok) ennek a belsejébe vannak beágyaz-
va, s közvetlenül a kéreg alatt helyezked-
nek el. A termőtestek szája a kéreg felé 
néz, kissé ki is emelkedik abból, ezért a 
fekete termőtestpárna kívülről olyan, 
mintha sok, apró pattanás borítaná.

A legtöbb gombafaj spórái többnyire 
egy időben érnek meg és néhány nap 
alatt kis is szóródnak. Nem így a bunkós 
agancsgombánál!  A termőtestek belsejé-
ben található fonálszerű tömlőkből min-
dig csak néhány nyúlik meg, éri el a pa-
lack száját és bocsátja ki a spórákat, így a 
spóraszórás akár több hónapig is eltarthat 
az őszi időszakban. Az előbbi ivaros sza-
porodáson túl tavasszal a gomba ivarta-
lan szaporítósejteket (ko ní di u mo kat) ter-
mel, amelyek szürkésszínű bevonatot ké-
peznek.

A bunkós agancsgomba gyakori faj és 
egész évben megtalálható. Elhalt lombos 
fák anyagán, többnyire csoportosan nő, 
bár megjelenhet talajjal borított faanya-
gon is. Hasonlít hozzá az álszarvasgom-
bákon élősködő triflaáruló gom ba 
(Cordyceps ophioglossoides).

Kép és szöveg:
LOCSMÁNDI CSABA

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