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

GONDOLKODÁST SERKENTQ IQ-TORNA

INDÍTÁS

Válasz: 41
Reggel szállítottak x darab virslit. 
Reggeli után maradt x-1. Ennek 
felét megvették: (x-1)/2. Ebéd után 
maradt (x-1)/2 - 2. Ennek fele ((x-
1)/2 - 2)/2. Ennyit adott el délután. 
EbbQl bevacsorázott hármat és 
maradt 6 (ennyit evett a nap alatt).
Az egyenlet ((x-1)/2 -2)/2-3=6 
megoldása tehát: x=41

ERPSÍTÉS

Válasz: I
A sorokban és oszlopokban a 
háromszögek oldalai egy befelé 
görbülQ, egy egyenes  és egy 
kifelé görbülQ. Minden sorban 
és oszlopban van egy háttérszín: 
sárga, piros és kék.
Ha a háromszögek pirosak, a 
számok pozitívak; ha kékek, akkor 
negatívak (a nulla semlegesen 
zöld). A harmadik és második 
sorban levQ számok összege adja 
meg az elsQ sorban a számokat: 
5+(-1)=4 2+2=4 3+(-3)=0

HAJRÁ

Válasz: N
Ötszögben négyágú csillag: 5+4=9 
- a kilencedik hónap szeptember, 
ennek elsQ bet_je S.
Négyszögben hétágú csillag: 
4+7=11 - a tizenegyedik hónap 
november, ennek elsQ bet_je N.
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A 14. héten bemutatott 
fejtörQk megoldása:
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Hogyan folytatódik a sorozat? 
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Töltse ki a piramis hiányzó számait. A szintekrQl a lépések - nem 
feltétlenül ugyanebben a sorrendben: a két alatta levQ kövön a 
számok különbsége; szorzata; összegük négyzetgyöke; átlaga; 

összege.

Tegyen hozzá négy egyforma magánhangzót és rendezze értelemes szóvá. 
Az így keletkezett szóval jelölt jelenség hol fordul elQ?
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 Energiahatékony  
agy-szimulátor

 Az IBM 2012 
novemberében 
jelentette be, 
hogy a világon 
elsőként a Blue 

Gene/Q Sequoia névre keresztelt 
szuperszámítógépével több mint 
530 milliárd idegsejt együttes 
működését sikerült modelleznie. 
A gép villámsebes működésének 
köszönhető a teljesítmény; má-
sodpercenként 16 billiárd (16x1015) 
feletti műveletet végez el, amivel 
jelenleg a második leggyorsabb 
ember alkotta eszköz.

Kwabena Boahen, a Szilícium-völgy-
ben található Stanford Egyetem pro-
fesszora elmondta, a Blue Gene még 
mindig nem vethető össze a valódi agy 
erejével. „Az agy valójában több műveletet 
képes elvégezni 1 másodperc alatt, mint 
akár a leggyorsabb szuperszámítógép” – 
mondta el a LiveScience-nek Boahen, 
aki egyben a „Szilíciumi Agyak” ku-
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tatólaboratórium vezetője. Ez nem 
azt jelenti, hogy az agy gyorsabban 
kalkulál, mint egy szuperkompu-
ter – igazából sokkal lassabban. De 
az agy több információt dolgoz fel 
másodpercenként „masszívan pár-
huzamos” jellegének köszönhetően, 
neuronok egész hálózatai dolgoznak 
egyidejűleg óriási mennyiségű feladat 
megoldásán. A hagyományos számí-
tástechnikai eszközök – függetlenül 
sebességüktől – épp ellenkezőleg, 
szekvenciálisan, tehát „egyik lépés a 
másik után” elv mentén működnek.

Boahen az úgynevezett mérnöki 
neuromorfológia területén tevékeny-
kedik, melynek célja az emberi agy 
egyedülálló képességeinek mester-
séges leképzése innovatív hardver-
szoftver eszközök segítségével. La-
boratóriumának legújabb fejlesztése 
a Neurogrid nevű platform, mellyel 
agysejtek csoportos működését szi-
mulálják. A Neurogrid nem szu-
perszámítógép. Nem használható a 
Nagy Bumm modellezésére vagy 
természeti katasztrófák előrejelzésé-

re. Amire viszont hasz-
nálható, az valami egé-
szen új bármely eddigi 
számítástechnikai talál-
mányhoz képest. Ez 
az első eszköz, ami 
képes 1 millió neuron 
együttműködésének va-
lós idejű szimulációjára, s 
ezáltal alkalmas az agy-
működés élethű meg-
jelenítésére. A normál 
agyműködés tanulmá-
nyozása mellett olyan 
komplex agyi rendelle-
nességek okának felde-
rítésére is lehetőséget 
adhat, mint a skizofré-
nia, vagy az autizmus.

Az agyfunkciók valós 
idejű mesterséges mo-
dellezésére tett eddigi 
kísérletek – ez idáig – le-
hangoló eredményeket 
hoztak. A Blue Gene /Q 
Sequoia esetében például 
1500-szor hosszabb ideig 
tartott egy bizonyos agy-
tevékenység elvégzése, 
mint ugyanaz a feladat 
egy embernek. A piacon 
kezdenek megjelenni 
olyan, a Blue Gene-hez 
mér-hető teljesítményű, 
de egyszerűbb  eszközök is, 

amelyek hagyományos processzorokat 
(CPU) grafikus processzorokkal 
(GPU) és programozható logikai 
kapukkal (FPGA) kombinálnak. 
Ezek a rendszerek jóval olcsóbbak, de 
idegőrlően lassúak. „A jó hír az, hogy 
mostantól, bárkinek lehet szuperszámító-
gépe, a rossz hír az, hogy mostantól bárki 
várhat egy órát arra, amit saját agya egy 
másodperc alatt megoldana” – mondta el 
Boahen. Ha azt is belevesszük, hogy a 
szimulációt akár több százszor kell el-
lenőrizni, állítgatni, újrafuttatni, majd 
újra ellenőrizni, elég egyértelművé vá-
lik, milyen értékkel bír egy, az aggyal 
azonos sebességű mesterséges rendszer. 
„A Neurogridnak nem kell egy óra egy má-
sodpercnyi munkára. Egy másodperc épp 
elég neki.”

A Neurogrid 16 csipje egyenként 65 
ezer szilícium-„neuront” foglal ma-
gában, melyek tevékenysége 79 pa-
raméter szerint programozható, ami 
különböző típusú agysejtek működésé-
nek utánzását teszi lehetővé a kutatók 
számára. Neuroanatómiai előtanul-
mányok alapján megtervezett digitális 
„szinapszis”-hálózat szövi át nyomta-
tott áramkörök formájában a füzetlap 
méretű panelt, és szállítja az infor-
mációt minden egyes mű-idegsejt, és 
ezernyi hozzákapcsolódó társa között, 
a lehetséges szinaptikus kapcsolatok 
számát mintegy 6 milliárdra téve.

Ám az igazán fundamentális kü-
lönb ség a hagyományos elven működő 
számítógépek és a Neurogrid között a 
számítások kivitelezési elvében rejlik. 
A legtöbb gép – beleértve a szuperszá- beleértve a szuperszá-
mítógépeket – digitális jelzésrendszer 
szerint működik, azaz egy sor egymás 
után feltett kérdésre adott „igaz” vagy 
„hamis” válasszal (ha úgy tetszik 1, 
vagy 0 kóddal) leírható módon továbbít 
minden instrukciót. A tőle elvárt mű-
ködés érdekében ezt elképesztő szorga-
lommal és akkurátusan kénytelen ten-
ni, várhatóan 100 billiárd alkalomból 
téved egyetlenegyszer. Ezért a preci-
zitásért azonban súlyos árat fizetnénk, 
ha agyunk helyén szuperszámítógép 
dolgozna: ha a csillagászati elektromos 
számlát még ki is hevernénk valaho-
gyan, a hőtermelés következményeit 
már aligha. A számítógépek bináris 
kódrendszere olyan értelemben még 
hasonlít az idegsejtek működéséhez, 
hogy utóbbiak membránján vagy 
létrejön akciós potenciál (inger), 
vagy nem (nyugalom). Az akciós 
potenciál kiváltódása azonban ösz-
szetettebb, a természetben gyakran 

Boahen neuromorfikus csipjei olyan kevés áramot 

fogyasztanak, hogy egy nagyvállalati adatszerver-központ 

teljesítményének felével már emberi intelligenciával bíró 

számítógépet m_ködtethetne. Egy hasonló képesség_ 
hagyományos gép legalább ezerszer ennyi energiát használ. 

(A *-gal jelölt körülbelüli érték.)
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szati összegeket költenek a világűrben, 
s ez hétköznapi mércével mérve igaz is. 
A European Space Expo (ESE) ván-
dorkiállítás fő célja, hogy bemutassa 
az európai űrtevékenység gyakorlati 
alkalmazásait a nagyközönségnek.

Eddig nyolc országban láthatták 
ezt az interaktív kiállítást, melyet 
március 20-25-e között Budapes-
ten lehetett megtekinteni. A szer-
vezők két fő terület bemutatására, 
a Copernicus-programra és a Ga-
lileo-projektre helyezték a hang-
súlyt. A Copernicus-programban 
műholdakkal és földi telepítésű 
mérőeszközökkel gyűjtött adatokat 
használnak az óceánok állapotának, 
a légkör összetételének megállapí-
tására, az éghajlatváltozás és más 
környezeti problémák jobb megér-
tése érdekében. A széles körű prog-
ramban szerepelnek a fenntartható 
fejlődés, az energia, a mezőgazda-
ság, a halászat, a klímaváltozás és 
a katasztrófavédelem kérdései is, 
sőt biztonsági problémák megol-
dásában is segítséget nyújtanak a 
határok megfigyelésével. Ezekkel 
a témákkal, az adatgyűjtés mód-
szereivel, eszközeivel nagyméretű 
érintőképernyős kijelzőkön ismer-
kedhettek meg a látogatók.

A Föld interaktív térbeli modelljével, 
az Omniglobe-bal a tengerek hőmérsék-
letét, a légi forgalom alakulását, az er-
dőtüzeket, és sok más érdekességet le-
hetett elérni. Ezeket az információkat 
az irányítópult segítségével mindenki 
saját maga csalogathatta elő. 

Ugyancsak fontos helyet foglalt el a 
kiállításon a Galileo, Európa most ki-
épülő saját műholdas navigációs rend-
szere. Az Omniglobe segítségével már 

előforduló „nemlineáris” folyama-
tok eredménye. Az agy úgynevezett 
populációs kódolást alkalmaz, ami 
az egyenként rendkívül alacsony 
energiaszinten működő agysejtek 
százezreinek szinkronizált impulzu-
saiból alakul ki. Nagyjából úgy lehet 
ezt leírni, mint a stadionokban kiala-
kuló mexikói hullámokat: néhányan 
túl korán lendülnek fel, néhányan kicsit 
lekésik a ritmust, van, aki egyszerűen 
ülve marad – maga a hullám mégis 
rendületlenül, pontosan, energiavesz-
teség nélkül halad tovább. A Boahenék 
által használt csipek, és az azokat al-
kotó parányi tranzisztor-„neuronok” 
ugyanolyanok, mint egy pentiumban 
lévők, de 100 billiárd helyett várhatóan 
már tíz alkalomból tévednek egyszer. 
Mint a stadionos példa mutatja, a tö-
megek együttműködésén alapuló po-
pulációs kódolás modellezésekor ilyen 
pontatlanságok is bőven beleférnek. 
Ez valami olyasmi, ami sokkal inkább 
hasonlít analóg jelrendszerre, mint 
digitálisra. A Neurogrid tehát analóg 
jeleket használ számításai elvégzéséhez, 
de digitálisakat a kommunikációhoz, 
ezáltal az agyra emlékeztető hibrid el-
ven működik. 

Lenyűgöző teljesítményén túlmenő-
en az agy-szimulátor a szupergépek 
által felhasznált energia töredékével 
beéri. Például a Blue Gene/Q Sequoia 
közel 8 megawattos teljesítménye 
ház tartások tízezreinek elektromos 
energiaigényét fedezné. Amerikai 
viszonylatban ez a fogyasztás óránként 
durván 800, évente mintegy 7 mil-ntegy 7 mil-
lió dollárba kerül. Ezzel szemben a 
Neurogrid jelentéktelen 5 watton 
működik, akár egy mobiltelefon-töltő; 
de még az agy kapacitásával megegye-
ző méretű, továbbfejlesztett Neurogrid 
áramfogyasztása is legfeljebb ezrede 
volna a legmodernebb szupergépek ál-pergépek ál-
tal felhasználtnak. 

MAGYAR GERGELY

 Interaktív erkiállítás 
Budapesten

Mindannyian használjuk az űr-
tevékenység eredményeit, gon-
doljunk csak a távközlésre, mező-
gazdaságra, időjárás-előrejelzésre, 
nem is beszélve a közlekedésről, 

melynek világméretű szervezése, mű-
ködtetése a globális helymeghatározó 
rendszer (vagyis a GPS) nélkül a ma 
megkövetelt szinten aligha lenne lehet-
séges. A közhiedelem szerint csillagá-
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a teljes kiépítettség állapotát is meg le-
hetett figyelni.

A kiállítás egy részében a magyar 
űrtevékenység részleteivel is ismerked-
hettek a látogatók. Az előadások, be-
szélgetések során hazai űripari cégek, 
kutatóintézetek, egyetemek képviselői 
tartottak beszámolókat. Ők is a hasz-
nosítások, alkalmazások bemutatására 
fektették a hangsúlyt. A befektetett 
összegek megtérülésével kapcsolatban 
nagyon optimisták a Copernicus szak-
emberei: várhatóan 4-10-szeres hasznot 
fognak termelni, nem is beszélve az így 
létrehozott munkahelyekről vagy az új 
technológiák későbbi alkalmazásáról. 

És, hogy a fent sejtetett csillagásza-
ti összegek valójában mit jelentenek, 
arról a következő adatokat kaptuk a 
Space Expón. A globális műholdas na-
vigációs alkalmazások piaca az évtized 
végére eléri a 240 milliárd eurót. Ez a 
bruttó hazai termék (GDP) mintegy 
7%-a. Európában 800 milliárd euró a 
műholdas navigációs szolgáltatásoktól 
fog függni. Független tanulmányok 
szerint az első 20 évében a Galileo akár 
90 milliárd euróval is hozzájárulhat 
az európai gazdasághoz. Az európai 
űreszközgyártó ágazat forgalma jelen-
leg évi 5,4 milliárd euró, és több mint 
31 ezer magasan képzett munkavállalót 
foglalkoztat.

Elgondolkodtatók ezek az adatok. A 
kiállítás célját úgy is meg lehet fogal-
mazni, hogy egy nagy üzleti ágazat 
népszerűsítése, de azt se szabad elfelej-
teni, hogy ennek az üzleti rendszernek 
a gyakorlati alapját a nagyon tudomá-
nyos és nagyon alapkutatásnak minő-
sülő műholdindítások jelentették né-
hány évtizeddel ezelőtt.

T. Z.
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REPÜLV ÉKKÖVEI

N A P I M Á D Ó  D Í S Z B O G A R A K

A rovarvilág látványos képviselWi a feltenW színekben ragyogó, ékszerként repkedW díszbogarak. 
A trópusokon és a Mediterráneumban rendkívül fajgazdag bogárcsaládot itthon 119 faj képviseli, de 
nálunk kevés köztük a feltenW, nagyteste faj. A látványosabbak közé tartoznak a tarkadíszbogarak, 

melyekbWl Magyarországon négy faj fordul elW.

Díszbogarakkal (Buprestidae) 
tavasz elejétől nyár közepéig 
találkozhatunk, ám hacsak 

nem célzottan keresi őket az ember, 
ritkán kerülnek szem elé. Nem hol-
mi lomha, a turistaösvényen lassan 
cammogó bogarakról van szó. Szin-
te valamennyien gyors mozgású, 
fürge rovarok. Közös jellemzőjük, 
hogy a legkisebbtől a legnagyobbig 
imádják a napfényt.

A virágdíszbogarak nevükhöz hí-
ven virágokat, főként sárga és fehér 
ernyős, illetve fészkes virágzatokat 

látogatnak, és nektárt fogyasztanak. 
Többnyire napsütötte erdőszéleken, 
tisztásokon, elvadult kertekben talál-
kozhatunk velük. Közeledtünkre 
légy sebességével röppennek fel, majd 
egy közeli virágra leszállva zavartala-
nul folytatják táplálkozásukat.

Más fajok magasan, a napsütötte 
fák lombkoronaszintjén élnek, és leg-
feljebb egy kevés levéllel táplálkoz-
nak. E fajok csak peterakás céljából 
ereszkednek lejjebb a fa törzsére. Ki-
sebb-nagyobb díszbogarakkal talál-
kozhatunk farakásokon, bokrokon, 

Hársfa-tarkadíszbogár

Boróka-tarkadíszbogár 

által megtámadott keleti tuják

Kislevel_ hársak a Városligetben
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vizsgálnunk a kérdést. A városli-
getben fészkelő madarak, főként a 
harkályok és a csúszkák előszeretet-
tel fogyasztják a kéreg alól könnyen 
kiszedhető lárvákat, egy-egy fertő-
zött fa törzsét centiméterről centi-
méterre vizsgálják át. Hegyes cső-
rükkel könnyen megbontják a sé-
rült farészt, így hozzájutnak a bősé-
ges fehérjeforráshoz.

A díszbogarak szervezetében 
bu presz tin nevű anyag található, 
amely keserű ízű. Feltűnő, fémes szí-
nezetük éppen erre figyelmezteti el-
lenségeiket. Ám úgy tűnik, főváro-
sunk madarait ez nem zavarja. A 
frissen kikelő bogarak gyakran lesz-
nek a hangyák zsákmányai is. Sokuk 
ki sem tud bújni, mert a fán masíro-
zó hangyacsapat rögtön felfigyel a 
röplyukból kinyúló csápra vagy láb-
ra, és ilyenkor esélye sincs az „újszü-
löttnek” – feldarabolva válik han-
gyatáplálékká.

A lárvákra más veszély is leselke-
dik. Karcsú testű darazsak, a 
gyilkosfürkészek (Braconidae) vizs-
gálják a fák törzsét, gazdaállat után 
kutatva. Ahol érzékelik a kéreg alatt 
rágó lárvákat, hosszú tojócsövükkel 
petét juttatnak beléjük. A petéből 
kikelő darázslárva fejlődése során 
belülről falja fel a még élő dísz bo-
gárlárvát. Nyár végén a „legnépsze-
rűbb” fák alatt fényes fémdarabok-
ként hevernek a madarak és han-
gyák áldozatául esett bogarak 

kültakarójának maradványai.  
Amikor egy fa oldalága, törzsrésze 

a díszbogárfertőzés miatt elpusztul, 
leválik róla a kéreg. Az így  „előkészí-
tett” fa más, korhadéklakó bogarak-
nak is menedéket nyújt. A pusztuló 
városligeti fákon több védett faj, pél-
dául a diófacincér (Aegosoma 
scabricorne) vagy a skarlátbogár 
(Cucujus cinnaberinus) is élőhelyre ta-
lál. (Az utóbbi ráadásul még Natura 
2000-es jelölőfaj is, vagyis az Európai 

Unió szempontjából veszélyezte-
tett, sérülékeny vagy ritka faj.) 
Az ágcsonkok helye az esővíz ha-
tására korhadásnak indul. Így 
gombafonalakkal átjárt üregek 
képződnek, bennük számos kor-
hadéklakó bogárfaj fejlődik. 
Ezek az egymásra épülő folya-
matok világíthatnak rá arra, 
hogy egy-egy fa és fasor önma-
gában is összetett biológiai rend-
szer, mely védelmet és odafigye-
lést igényel.

Örökzöldek zöld végzete
A genusz másik, talán még kü-
lönlegesebb faja a boróka-tar ka-
dísz bogár (Lamprodila fest i va). 
Magyarországon az első példá-
nya 1999-ben került elő a Bara-
nya megyei Barcsi Ősborókás 
természetvédelmi területről. Ak-
kor szenzációszámba ment e me-

lágyszárúak hajtásain is. Fejlődésük-
höz sokszor háborítatlan természetes 
területekre van szükségük, ezért szá-
mos fajuk védett. Huszonhárom ha-
zai védett fajuk eszmei értéke öt- és 
százezer forint között van.

A Városliget lakói
A körülbelül 1 centiméter testhosszúsá-
gú tarkadíszbogarak (Lam pro di la-fajok) 
fás szárú növényekben – szilben, hárs-
ban, fűzben, illetve tuja- és borókafajok-
ban – fejlődnek. Lapos, nagyfejű lárváik 
az élő és holt rész határán, a fakéreg alat-
ti háncsban rágnak. Itt tavasszal báb-
kamrát készítenek, majd nyár elején át-
alakulnak bogárrá.

A hársfa-tarkadíszbogár (Lam po di la 
rutilans) néhány évvel ezelőtt nagy 
számban tűnt fel a fővárosban. Felte-
hetően korábban is jelen volt Budapest 
belterületén, a parkok, az öreg hársak 
és az enyhe klímájú városi zöldterüle-
tek pedig kedvezően hatottak fővá-
rosi elszaporodására. A Városligetben 
például tavasz végén tömegével lehe-
tett megfigyelni a faj egyedeit, ahogy 
a beteg kislevelű hársak levelein üldö-
gélnek, törzsükben petéznek.

A bogár a természetben csak napnak 
kitett, legyengült vagy fiatal, még ér-
zékeny fákat támad meg. A lárvái által 
összefurkált fák hamarosan száradni 
kezdenek, és már nem vagy alig vonz-
zák a következő nemzedék petéző 
nőstényeit. A legyengült kislevelű hár-
sak helyére sok helyen, például Zugló 
kertvárosában fiatal ezüsthársakat 
ültettek, amelyek jobban ellenáll-
nak a város szennyezett levegőjé-
nek – de nem a hársfa-tar ka dísz-
bo gárnak! A frissen kiültetett fá-
kon egy év elteltével már fel lehe-
tett fedezni a bogár friss, 
jellegzetesen ovális röplyukait, 
amelyek bizonyítják, hogy kedve-
ző időjárás esetén akár egy éven 
belül is lezajlik a faj életciklusa. 
Fővárosunkban a figyelmes szem 
sok helyen észreveheti nyomait, 
ahol hársfák nőnek. A budapesti 
természetbúvárok számára örven-
detes e nem túl gyakori, védett faj 
terjeszkedése.

Az érem másik oldala
A díszbogárlárvákkal fertőzött 
fák kétségtelenül gyorsabban 
pusztulnak, ám nem szabad csu-
pán az ember szemszögéből 

 Hársfa-tarkadíszbogár jellegzetes kirepülQnyílásai 
kislevel_ hárs törzsén 

 Díszbogárlárva járata keleti  

életfa kérge alatt
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dapesti Corvinus Egyetem budai arbo-
rétuma. Itt az egyetem diákjai buk-
kantak rá egy elszáradt tujára, s abból 
egy darabot szobahőmérsékleten tárol-
va, sikerült is kinevelni a boróka-
tarkadíszbogár első budai példányát a 
tél folyamán. Később kiderült, hogy 
nemcsak a keleti tuját, hanem sajnála-
tos módon az arborétum több más pik-
kelylevelű örökzöldjét is komolyan ká-
rosította a faj.

A boróka-tarkadíszbogár a természet-
ben az élő borókák törzsébe petézik, lár-
vája lapos járatot készít a háncsrészben, 
majd bábozódni a fatestbe vonul. Az 
erősen lapított, láb nélküli lárva járatait 
könnyen felfedezhetjük, ha egy sérült 
tuja kérgét késsel kissé meghántjuk. Ek-

diterrán elterjedésű bogár hazai meg-
találása. Mint különleges, itthon 
egyetlen élőhelyen előforduló faj, rög-
tön felkerült a hazai védett bogarak 
listájára. Eszmei értéke ma is 50 000 
forint. Hazánktól délre már nem any-
nyira ritka, a horvát tengerpart bozó-
tosaiban – ahol tápnövénye, a vörös 
boróka ( Juniperus oxycedrus) is gyakori 
– gyakran találkozhatunk vele. A kora 
reggeli órákban, a nagy hőség előtt a 
napfényre éhes bogarak kiülnek a bo-
rókák csúcsára, ilyenkor még könnyű 
megfigyelni egyedeiket. Amint az el-
ső kabócák elkezdik éneküket, és a hő-
mérséklet megemelkedik, már csak 
fürgén elröppenő csillanást láthatunk.

Először tavaly nyáron jelezte egy 
amatőr bogarász, hogy Csepelen lát-
ni vélt egy boróka-tarkadíszbogarat. 
Nem sokkal később jött az újabb hír: 
Újpesten előkerült az első bizonyító 
példány is! Ezután lelkes budapesti 
bogarászok több helyen – Zuglóban 
és Angyalföldön – is felfedeztek a 
faj által fertőzött fákat. Ám ezek 
nem borókák, hanem a kertvárosok-
ban előszeretettel ültetett keleti tuják 
(Platycladus orientalis) voltak. Nem egy, 
teljesen elszáradt fán számos – köztük 
több évvel ezelőtti – kirepülőnyílás 
árulkodott arról, hogy Budapest bo-
gárfaunája újabb taggal gyarapodott.

Legfrissebb budapesti lelőhelye a Bu-

kor előtűnnek a jellegzetes, sokszor ka-
nyargós lárvajáratok. A járatokban talál-
ható porszerű rágcsálék, a díszbogarakra 
jellemző módon, sávokba rendezett. A 
kifejlett bogár – rokonaihoz hasonlóan – 
csak tavasz végén jelenik meg, ám felté-
telezhető, hogy a főváros kertjeiben fel-
gyorsul a fejlődése.

Öröm vagy csapás?
Mindkét faj kapcsán felmerülhet a 
kérdés: van-e okunk tartani e muta-
tós bogaraktól, válhatnak-e dísznö-
vényeink veszedelmes ellenségeivé? 
A hársfa-tarkadíszbogár mindig is 
elterjedt faj volt hazánkban. Mivel 
elsősorban a sérült vagy valamilyen 
stresszhatás miatt legyengült fákat 
támadja meg, feltételezhető, hogy az 
egészséges állományokat nem veszé-
lyezteti. Elszaporodása Budapesten 

tehát inkább érdekes színfolt, amely 
gazdagítja a főváros faunáját.

A boróka-tarkadíszbogárral más a 
helyzet. Hazánkhoz hasonlóan a legtöbb 
közép-európai országban, amelyekben 
őshonos, egyben védett faj is mint ritka 
mediterrán elem. Ám a feltehetően fais-
kolák által importált díszfákkal bejutott 
egyedek sajnos tájidegen fajnak számíta-
nak. A városokban megtelepült populá-
ciók komoly károkat okoznak a 2000-es 
évek eleje óta, egyebek között Olaszor-
szágban, Németországban és Franciaor-
szágban. Mivel az élő, egészséges fákat is 
megtámadja, könnyen nemkívánatos 
kártevő faj lehet a védett boróka-
tarkadíszbogárból.

NÉMETH TAMÁS

Boróka-tarkadíszbogár

(A SZERZP FELVÉTELEI)

Boróka-tarkadíszbogár lárvája
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I .  G YÖ R G Y  K I R Á LY  M E G G Y I L KO L Á S A

GÖRÖG TRAGÉDIA
Száz évvel ezelWtt, 1913-ban nem tent életbiztosításnak királyként tevékenykedni Dél-Európában. Ezt 
bizonyítja I. Károly portugál és I. Umberto olasz uralkodók sorsa is. Néhány éven belül mindkettWjük-
kel anarchista merénylWk végeztek. I. György azonban, aki akkoriban már fél évszázada ült a görög 

trónon, egyáltalán nem félt. Vagy csak igyekezett leplezni aggodalmát.

Amikor 1845-ben meglátta a 
napvilágot, még Vilmosnak 
hívták, és igencsak távol állt 

attól, hogy valaha is királlyá koronáz-
zák, főleg nem Görögországban. Ő 
ugyanis a messzi északon született 
VIII. Keresztély dán király egyik déd-
unokájaként. Fiatalon a haditengeré-
szetnél szolgált, mígnem – alig 17 éve-
sen – a görög parlament őt választotta 
uralkodónak a megüresedett hellén 
trónra. A jeles esemény nem is annyira 
a görög nép akaratát, sokkal inkább az 
európai nagyhatalmak geopolitikai 
szükségleteit tükrözte. 

Bohém rapszódia
I. György uralkodásának kezdetén szí-
vesen átengedte a kormánypálcát ta-
nácsadóinak, amíg ő gondtalanul utaz-
gatott és vadászgatott. Később azon-
ban egyre felelősségteljesebben kezdett 
viselkedni. Jól megtanult görögül, szí-
vesen jelent meg mindenféle ceremó-
niát mellőzve népe körében, és különö-
sen vigyázott arra, hogy intézkedései-
vel ne sértse meg a nemzetgyűlés előjo-
gait. Így rövidesen Európa egyik 
legnépszerűbb alkotmányos uralkodó-
ja vált belőle. Ráadásul a XIX. század 
végén Görögország rohamos gazdasá-
gi fejlődésnek indult, amit leginkább a 
külföldi befektetések ösztönöztek. 

Az arisztokraták fényűző életmód-
jával azonban élesen szemben állt az 
ipari forradalom kitermelte nyomor-
gó munkástömegek élete. A terjedő 
szegénység új, veszélyes ideológiát 
szült az 1800-as évek derekán. Az 
anarchista filozófia megteremtői sze-
rint semmi szükség nincs államra, 
hiszen az nem véd az elszegényedés- az elszegényedés-
től, viszont börtönnel fenyegeti a 
megélhetési bűnözőket. Az anar chis-
ták indokoltnak tartották a ha ta-
lommal szemben akár a fegyveres 
ellenállást is. Ennek egyik eszközét 

pedig a prominens politikusok, 
uralkodók meggyilkolásában látták. 

Hosszú uralkodása alatt György száz-
számra kapta a névtelen fenyegető le-
veleket, de soha nem vette komolyan 
azokat. 1897 végén azonban egy besú-
gó fülese alapján a görög rendőrség tu-
domására jutott, hogy egy anarchista 
csoport komoly előkészületeket tett az 
uralkodó meggyilkolására. Azt azon-
ban nem tudták, hogy a merénylők hol 
akarnak lecsapni. A gyilkosok dolgát 
mindenesetre megkönnyítette, hogy a 
király nem volt hajlandó felhagyni 
megszokott napirendjével. 

1898. február 26-án lánya, Mária her-
cegnő és kedvenc kutyája, egy bulldog 
társaságában György szokásos délutáni 
kirándulására indult a fővárostól alig 
néhány kilométerre található Pha le-
ronba. Csak késő délután indultak haza 
a tengerparti kikötőből egy nyitott 
hintón, melynek bakján a kocsis mel-
lett az udvari vadász foglalt helyet. Fél 

hat felé, amikor már csak néhány perc-
re jártak Athéntól, hirtelen füttyszót 
hallottak a hátuk mögül. Amint 
hátrafordultak, megláttak egy férfit, 
aki az útszéli árokból előugorva a 
kocsijuk után szaladt, és azt kiáltozta: 
„Felség, álljon meg!”. A következő pil-
lanatban a férfi fél térdre ereszkedett, 
és egy Gras típusú puskát fogott a 
hintóban ülőkre. Lövése azonban célt 
tévesztett. Ekkor egy újabb támadó is 
felbukkant a bokorból, aki a lovakat 
vette célba, de ő is elhibázta. Miközben 
újra töltöttek, a király bámulatra méltó 
hidegvérrel felállt a kocsiban, és testé-ban, és testé-
vel fedezve lányát sétapálcájával 
fenyegette meg a merénylőket. Ez a 
váratlan viselkedés lehetett az oka, 
hogy a következő, neki szánt golyó a 
vadász lábát találta el. A kocsis erre 
vágtára ösztönözte a lovakat, és a foly-foly-
tatódó lövöldözés ellenére további 
sérülések nélkül sikerült elhajtaniuk. 
Később a helyszínen a rendőrök egy 
sírkő mögé rejtett bombát is találtak. 

Megremegett a keze
A forró nyomon megindított nyomo-
zás sikerhez vezetett. Csakhamar egy 
37 éves macedón származású férfira, 
Georgiosz Karditziszre terelődött a 
gyanú, aki a merénylet után két nappal 
önként jelentkezett az államügyésznél. 
Kihallgatásakor bevallotta, hogy ő 
volt az egyik merénylő, de nem tanúsí- egyik merénylő, de nem tanúsí-
tott megbánást. Az egykori altisztet a 
katonai szolgálat befejezése után több-
ször is elítélték. Legutóbb erőszakos 
bűncselekményért hét évet ült börtön-
ben. Ezért is meglepő, miként kapott 
munkát jegyzőként az athéni polgár-
mesteri hivatalban, ahová azonban 
alig-alig járt be dolgozni. Ehelyett in-
kább egy földalatti anarchista szerve-
zetet látogatott. Végül a teljesen eladó-
sodott férfi – jó pénzért – vállalta a ki-
rály meggyilkolását. Társául Ioannész 

I. György
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Giorgisz fémmunkást jelölték ki, 
akit később szintén letartóztattak. 

Karditzisz vallomása szerint tud-
ták, hogy a király a kirándulásai so-
rán ki szokott szállni a hintóból, 
hogy sétáljon egy keveset, most 
azonban túl hideg volt ehhez. A 
merénylőknek ezért rögtön csele-
kedniük kellett. Giorgisz feladata 
volt a lovak és a kocsis lelövése, 
hogy ezzel mozgásképtelenné te-
gyék a hintót, míg Karditzisznek a 
királlyal kellett volna végeznie. Ké-
sőbb nem is titkolta csalódottságát, 
amiért társának az utolsó pillanat-
ban megremegett a keze, és célt té-
vesztett. Az elrejtett pokolgépet ál-
lítólag Theodorosz Delijánisz mi-
niszterelnöknek szánták, akit 
György halála után a saját házában 
készültek felrobbantani. Nem sok-
kal később mindkettőjüket halálra 
ítélték, és lefejezték őket. 

Az Oszmán Birodalom kiszorítá-
sára 1912-ben indított balkáni háború-
ban Szerbia és Bulgária mellett Görög-
ország is részt vett. Konsztantin trón-
örökös elsöprő harci sikerei boldoggá 
tették Györgyöt, aki a hadműveletek 
tervezésében is részt vállalt. 

1913. március 18-án kisebb családi 
ünnepség szakította félbe az állandó 
háborús készültséget a görög királyi 
családban. A nemrég visszafoglalt Sza-
lonikiben Miklós herceg fogadta palo-
tájában édesapját, aki az ebéd során 
megjegyezte, hogy nagyon szeretne 
részt venni egy tengeri ütközetben. Fe-

lesége aggodalmaskodó válaszára, 
mely szerint egy uralkodó nem koc-
káztathatja az életét, csak annyit felelt: 
„Engem golyó nem érhet!”. Még test-
őröket sem volt hajlandó magával vin-
ni a sétáira, habár a királyné elintézte, 
hogy távolról két krétai csendőr köves-
se minden lépését. 

Késő délután az uralkodó a szárnyse-
géde, Ioannisz Frangoudisz alezredes 
kíséretében látogatott el a helyi gyalog-
sági kaszárnyába, hogy személyesen 
vegyen részt az újoncok kiképzésén. A 
háború legújabb fejleményeiről beszél-

gettek. Janina bevételének hírére a 
király meg is jegyezte: „Ezek a dia-
dalok igazán kapóra jönnek 50 éves 
uralkodói jubileumomhoz”. Ez-
után lesétáltak a kikötőbe, ahová 
ekkor futott be egy német cirkáló. 
A híres Fehér Toronytól csupán né-
hány méterre, a halpiacon folytat-
ták a sétát. Valószínűleg észre sem 
vették azt a hosszú bajszú, topron-
gyos alakot, aki a Liman Pasha ne-
vű kávézó előtti padon üldögélt, és 
hosszú percek óta őket figyelte. 

Lövések a kikötWben
Negyed hat körül a király és 
Frangoudisz visszaindultak a palo-
tába. Amint elhaladtak a kávéház 
előtt, az ismeretlen felállt, tett né-
hány lépést, majd kabátja alól elő-
húzott egy nagy pisztolyt. Alig két 
lépés távolságból megcélozta a ki-
rály hátát, és miközben meghúzta a 
ravaszt, így kiáltott: „Nesze ne-

ked!”. György megtántorodott, majd 
szárnysegéde karjaiba hanyatlott, aki 
óvatosan lefektette a földre. Elsősorban 
a király megvédése volt a feladata, 
ezért azonnal a pisztolyával újból tüzel-
ni akaró merénylőre támadt, és miköz-
ben egyik kezével elkapta a nyakát, a 
másikkal a fegyvere felé nyúlt. Közben 
a néhány lépésre lemaradó csendőrök is 
odaértek és leteperték a támadót. No-
ha a dulakodás közben a támadó súlyo-
san megsérült a fején, egykedvű mo-
sollyal, megadóan tűrte, hogy megbi-
lincseljék. 

A király még élt, amikor egy szekérre 
fektették, ám akadozó légzése már a 
véget jelezte. Ajkai remegtek, mintha 
szólni akarna, ám szájából vér bugy-
gyant elő. Frangoudisz közelebb hajolt, 
hogy hallhassa. „Semmi nem történt… 
ők mond ják…” – suttogta, majd sóhaj-– suttogta, majd sóhaj-
tott egyet és meghalt. Hátán az egyen-
ruháját átitatta a vér. Mint később ki-
derült, a nyolclövetű montenegrói pisz-
tolyból kilőtt golyó a bal lapocka alatt 
hatolt a testbe, a bal tüdőszárnnyal 
együtt átfúrta a szívet, majd a gyom-
rán keresztül távozott. 

A 43 éves gyilkos, Alekszandrosz 
Szkinasz első kihallgatásán tettét azzal 
magyarázta, hogy koldusként tengette 
életét, és több alkalommal is hiába kö-
nyörgött a királynak alamizsnáért. 
Máskor viszont azt mondta, hogy ha-
lálos beteg, és elkeseredésében mást is 
magával akart ragadni a halálba. Zse-

A testvérek: Alexandra, a késQbbi angol királyné,  
I. György és Marija Fjodorovna orosz cárné 1887-ben

Konsztantin trónörökös 1912-ben
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bében megtalálták saját önéletrajzát, 
melyet az újságoknak szánt. Ez hamar 
eloszlatta a gyanút, hogy egy fanatikus 
török lehetett a tettes. 

Szkinasz a thesszáliai Voloszban szü-
letetett egy szegény, de tisztességes csa-
ládban. Az értelmes fiatalember beirat-
kozott az orvosi egyetemre, ahol 
gyógyszerészetet tanult, ám összefér-
hetetlen magaviselete miatt kirúgták, 
mielőtt tanulmányait befejezhette vol-
na. Nem sokkal később megházaso-
dott, ám alkoholizmusa miatt felesége 
elvált tőle, és családja is kitagadta. 

Ekkor minden vagyonát összeszedve 
felszállt egy Amerikába induló hajóra. 
New Yorkban különböző éttermek 
konyháiban vállalt munkát, de a moso-
gatáson kívül sosem vitte többre. Ek-
kor fordult elkeseredésében a radikális 
irányzatokhoz. Egyik pincérkollégája 
később úgy emlékezett vissza rá, mint 
aki szabadidejét szocialista és anarchista 
röpiratok és újságcikkek olvasásával 

töltötte. Manhattanben rövid időre 
csatlakozott is egyik csoportjukhoz, 
ám innen is hamar kiközösítették. 

Amikor Szkinasz visszatért Görögor-
szágba, saját szülővárosában elindított 
egy anarchista iskolát, amely kormány-
ellenes röpiratokat és könyveket ter-
jesztett. Zavaros elképzelése szerint 
egyszer majd mindenki egyenlő lesz, a 
hét pedig mindössze 2 órás munkana-
pokból áll majd. Amikor a rendőrség 
rajtuk ütött, Szkinasznak sikerült el-
menekülnie. Talán ekkor határozta el, 
hogy bosszút áll a királyon. Amikor 

1913 februárjában azt olvasta egy új-
ságban, hogy György ellátogat a fel-
szabadított Szalonikibe, odautazott. 
Három hetet töltött azzal, hogy meg-
figyelje az uralkodó napirendjét, és 
örömmel vette tudomásul, hogy álta-
lában csak a szárnysegéde társaságában 

jelent meg az utcán. Sejtette, hogy kés-
sel nem sok esélye lenne, ezért beszer-
zett egy olcsó pisztolyt, és várta a kí-
nálkozó alkalmat. Ezt a kávéház albán 
tulajdonosa is megerősítette, aki azt 
vallotta, hogy a gyilkos egész nap ott 
ült anélkül, hogy bármit fogyasztott 
volna. Egyszer rá is szólt, ha nem kér 
semmit, távozzon. 

A vizsgálati fogság alatt az 
Ephimerisz nevű újság riportere in-
terjút készített Szkinasszal. Miután 
bevallotta, hogy a szocializmus híve, 
az újságíró megkérdezte tőle, hogy a 

szocialistáknak királyokat kell-e 
gyilkolniuk. Erre azt válaszolta, hogy 
10 éve idegbeteg és végső elkeseredé-
sében ölt, de már megbánta a tettét. 
Aztán hagyta, hogy lefényképezzék. 
Kínzással kikényszerített vallomása 
szerint nem voltak bűntársai, és to-

vábbra is állította, hogy hirtelen elha-
tározásból lőtt a királyra, amikor a 
Hagia Triasz út sarkán állva meglátta 
őt. Azt is kijelentette, hogy a követ-
kező golyót magának szánta. Ügyét 
gyorsított eljárásban tárgyalták. Má-á-
jus 7-én reggel Szkinaszt a vizsgálóbí-Szkinaszt a vizsgálóbí-
ró szobájába vezették, ahol rövid 
időre egyedül hagyták. A rab ekkor 
kivetette magát a több emelet magas 
bírósági épület ablakából és szörnyet 
halt. Sokan úgy vélték, őrei dobták ki 
az ablakon. 

HEGEDÜS PÉTER

A gyilkosság A gyilkos, Alekszandrosz Szkinasz

 I. György temetése



460   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2013/15

A nyelvben több ezer idegvégződés található, ame-
lyek az ízérzékelésért felelősek, s a nyelv felülete 
az immunrendszer részeként még a baktériu-

moktól is védi a szervezetet. A nyelv sokféle tulajdonsága 
közül talán az a legsajátosabb, hogy az itt található több 
ezer idegvégződés közvetlen „átjárót” biztosít az agyba. 
Az amerikai hadsereg orvosi kísérleti csoportja (Army 
Medical Research and Material 
Command, AMRMC) a Wis con-
sin-Madison Egyetemmel és a Ne-
u roHabilitation vállalattal együtt -
működve az ezekben az idegvég-
ződésekben rejlő lehetőségeket 
próbálja kihasználni.

A kutatók a közvetlen agyi kap-
csolat révén a traumás agysérülést 
szenvedett katonák és civilek fizi-
kai, mentális állapotát szeretnék 
helyreállítani. Kísérleteikben a 
stroke (sztrók), Parkinson-kór, va-
lamint a szklerózis multiplex keze-
lésére összpontosítanak.

A kezelés során meghatározott 
tulajdonságú elektromos impulzu-
sokkal stimulálják a beteg agyát. A 
stimuláláshoz szükséges elektró-
dák egy elemekkel működő, 
nyelvre illeszthető készüléken, az 
úgynevezett PoNS-en találhatók. 
A kívánt hatás eléréséhez PoNS-t 
20-30 percre kell a páciens nyelvé-
hez illeszteni. A nem invazív 
neuromodulációs eljárásnak (cranial 
nerve non-invasive neuro modu-
lation, CN-NiNM) nevezett módszert a beteg egyéni ál-
lapotához igazodva fizikai terheléssel és kognitív felada-
tokkal együtt alkalmazzák.

Remélik a kutatók, hogy a célzott stimulálással javít-
hatják az agy szervezőképességét, valamint  regene-

rálhatják a beteg idegi szabályozását. A készülék keres-
kedelmi forgalomba hozatalához szükséges fejlesztése-
ket a NeuroHa bili ta tion vállalat finanszírozza. A kuta-
tás pártfogója és ösztönzője az ötvenhat éves Montel 
Williams, egykori katona és amerikai televíziós szemé-
lyiség, akit 1999-ben szklerózis multiplexszel diagnoszti-
záltak. Williams egy magazinban olvasott a stimulációs 
eljárásról, és annyira megtetszett neki, hogy ismertségét 
kihasználva csatlakozott a Wisconsin-Madison Egye-

G Y Ó G Y Í T Á S  N Y E LV S T I M U L Á L Á S S A L

AGYI ÁTJÁRÓ
Az emberi nyelvnek nélkülözhetetlenen szerepe van a táplálkozásnál, nyelv nélkül képtelenek len-

nénk enni, inni; de rendesen beszélni sem tudnánk. A legújabb kutatások az agyi sérülések gyógyítá-

sánál használják ki e fontos szervünk tulajdonságait. 

tem Orvosbiológiai Mérnöki Karán működő Tapintás 
Kommunikáció és Neurohabilitációs Laboratórium ku-
tatásához.

A PoNS prototípusát Yuri Danilov, Mitchell Tyler és 
Kurt Kaczmarek fejlesztette ki. A kutatók elképzelései 
azon alapultak, hogy az agyi funkciók nincsenek adott 
idegpályákhoz rögzítve és ezek új tapasztalatokra, szen-

zoros ingerekre, vagy az agyi fo-
lyamatok változásához igazodva 
átszervezhetők. Az agykutatásnak 
ezt az új, gyorsan és dinamikusan 
fejlődő kutatási területét hívják 
neuro plasz ti ci tás nak. A wisconsini 
szakemberek előzetes eredményei 
azt mutatják, hogy a CN-NiNM 
módszer számos neurológiai prob-
lémánál hozott figyelemre méltó 
eredményt. Kiemelték, hogy a te-
rápia nem csak lassítja a szellemi 
képességek hanyatlását, de lehető-
séget is teremt a károsodott funk-
ciók visszaállítására. Ezért ezt a 
módszert a kutatók úgy emlege-
tik, mint amelyik „megszegi a sza-
bályokat”, ugyan is az agy megvál-
toztatja magát.

A kutatók elsősorban a hadszín-
tereken sérült katonák gyógyításá-
ra, robbanások okozta traumás 
agysérülések kezelésére kaptak tá-
mogatást az amerikai hadsereg or-
vosi kísérleti csoportjától, amellyel 

2013 februárjában kötöttek együtt-
működési megállapodást. A kuta-

tástámogatási szerződéssel lehetővé válik az erőforrások 
optimalizálása és az eszköz éles helyzetben való tesztelése. 
Elsőként a hadműveletekben megsérült katonák gyógyí-
tásánál használják a stimulációs eljárást. A tesztelendők 
körét az így szerzett tapasztalatokat felhasználva terjesz-
tik ki a veterán ellátásra, valamint a polgári egészségügyi 
intézményekre. A klinikai tesztekkel párhuzamosan a 
hadsereg orvosi felszerelésekért felelős ügynöksége kör-
nyezettanulmányokat is folytat, amelynek során többek 
között azt vizsgálják, hogy az eszköz milyen időjárási kö-
rülmények között, például milyen hőmérsékletben és pá-
ratartalom mellett használható.

A XX. század közepéig a neurológusok egyetértettek 
abban, hogy az érzékeny gyermekkori szakasz befejező-

A m_szer
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dése után az agy alig képes változásra. Az 1960-as évek 
vége felé azonban számtalan váratlan felfedezés megvál-
toztatta ezt a fölfogást. Ekkor kezdett kialakulni az az új 
tudományág, amely az agy és az idegrendszer strukturális 
és funkcionális változásaival kezdett foglalkozni. Ez a ku-
tatási terület az idegsejtre, neuronra és a változtathatóság-
ra, plasztikusságra utalva kapta a neuro plasz ti ci tás nevet.

A neuroplaszticitás korai kutatói felfedezték, hogy az 
emberi agy nem csak struktúráját képes megváltoz-

tatni, de új neuronkapcsolatokat is képes létrehozni, 
akár idős korban is. Amikor valami újat tanulunk, neu-
ronok kapcsolódnak össze az agyunkban, ezzel új társí-
tásokat hozva létre. Például a hangszeres zenészeknél 
gyakorlás közben rögzülnek a kézmozdulatok, de a gya-
korlással együtt az idegrendszer mindig felülvizsgálja 
ezeket a régi kapcsolatokat, és ha kell, az új mozdula-
tokhoz új idegi kapcsolatokat hoz létre.

A nyelvre illeszthető stimuláló eszköz fejlesztésének is az 
volt az ötlete, hogy a nyelvben található több ezer ideg-
végződés a páciens agyának egészséges területeire küldjön 
üzeneteket. A stimulálást a terápia részét képező gyakor-
latokkal együtt kell használni, így segítve az új idegpályák 
kialakulását, például a mozgásért és egyensúlyért felelős 
terület felépülését. Ezek a területek létfontosságúak a 
szklerózis multiplexben, bénulásban, traumás agysérülés-
ben, stroke-ban, vagy Parkinson-kórban szenvedő bete-
geknek.

Richard Davidson, a Wisconsin-Madison Egyetem 
ideg  tudósa szerint az agy egész életen át, még közvetlenül 
a halál előtt is képes a megújulásra, ha valamilyen élmény 
éri. Ez a megújulási képesség egyszerű mentális gyakor-
lással folyamatosan fenntartható, jóllehet idősebb korban 
már nem olyan egyszerű, mint fiatalon. Ezért is van az, 
hogy a kisgyermekek sokkal hamarabb megtanulnak egy 
idegen nyelvet, mint egy felnőtt. A wisconsini tudósok 
szerint azonban a felnőttkori tanulási folyamat hatásfoka 
is növelhető, hasonlóan ahhoz, ahogyan a testedzés is vál-
toztat a szervezet fizikai felépítésén.

BODNÁR BALÁZS

Vigyázat, autó!

Az út mellett fészkelő sziklafecskék szárnya rövidebbé 
vált az utóbbi évtizedekben, és ezzel párhuzamosan az 
autóbalesetben elhullott madarak száma is csökkent – 
adta hírül a Current Biology folyóirat. Ha a két jelen-
ség összefügg, akkor az azt jelenti, hogy a madarak a 
szárnyuk megrövidülésével alkalmazkodtak az autó-
forgalomhoz. A rövidebb szárnnyal ugyanis könnyebb 
a légi manőverezés, és gyorsabban lehet vele felrepülni 
az aszfaltról, így a madarak hatékonyabban elkerülhe-
tik a közeledő autókat. Emiatt nagyobb eséllyel marad-
nak életben, mint hosz-
szabb szárnyú társaik, és 
így több rövidszárnyú 
utódjuk lehet.

A sziklafecskék szívesen ta-
pasztják sárból épült fészkü-
ket hidak és autópálya-felül-
járók oldalára. Nebraskában 
harminc éve folyik e mada-
rak szociális viselkedésének 
vizsgálata. A kutatók rend-
szeresen összegyűjtik az el-
hullott állatokat, és további 
mérések reményében megőr-
zik őket. Így figyeltek fel arra, hogy egyre kevesebb az au-
tóbalesetben elpusztult példány. Míg 1984-ben és 1985-
ben 20-20 madár esett áldozatul, az utóbbi öt évben 
már csak 5-5 példányt találtak évente. Ugyanez idő 
alatt a madarak száma viszont megduplázódott, az au-
tóforgalom pedig nem változott. Mi lehet az oka a 
csökkenésnek? Lehet, hogy a madarak megtanulták el-
kerülni az autókat, de úgy tűnik, más módon is alkal-
mazkodtak. Kiderült ugyanis, hogy az elütött példá-
nyok egyáltalán nem átlagosak, ugyanis hosszabb a 
szárnyuk. 2012-ben például a sziklafecskék átlagos 
szárnyhossza 106 mm volt, az elütötteké 112 mm. Har-
minc évvel korábban azonban az átlagpopuláció 
szárnyhossza is hasonlóan hosszú volt, az évek során te-
hát fokozatosan megrövidült. Mivel a hosszabb szár-
nyú madarak könnyebben áldozatul esnek az autók-
nak, kisebb az esélyük a szaporodásra, így fokozatosan 
egyre több a rövidebb szárnyú madár. Mindez arra 
utal, hogy az autók jelentős szerepet játszottak a mada-
rak túlélési esélyeinek alakulásában. 

Nagyon szép példa ez arról, hogy a természetes sze-
lekció már néhány évtized alatt jelentős változásokat 
hozhat létre. És bizonyíték arra, hogy az élővilág képes 
alkalmazkodni az ember által okozott környezetválto-
záshoz. A kutatóknak pedig jótanács, hogy akkor is ér-
demes adatokat gyűjteni, ha nem lehet előre tudni, mi-
re lehet majd azokat használni később. 

Kubinyi eniKő

ÉT-ETOLÓGIA

Richard Davidson, a Wisconsin-Madison Egyetem idegtudósa
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mos kisülések kísérőjelensége, ezért 
felsőlégköri elekt ro -optikai emisszi-
óknak (FEOEM-ek nek) nevezhet-
jük őket.

A felhők fölötti kisülések létrejötté-
hez szükséges elektromos tér forrásai a 
zivatarokban szétválasztódó és felhal-
mozódó töltések. Főleg a különösen in-
tenzív felhő-föld villámok után fordul 
elő, hogy a zivatarfelhőben rövid ideig 
nagyobb töltéstöbblet marad. E töltések 
elektromos terében alacsony légsűrű-
ség mellett kisülés következhet be. A 
kisülési folyamat elkezdődéséhez szüksé-
ges feltételek leggyakrabban 65-80 km-
es magasságban alakulnak ki. Az elekt-
romos tér felépülésének és eltűnésének 
dinamikájától függően a bekövetkező 
kisülést lidércudvar vagy vörös lidérc 
megjelenése kíséri. Ezen kívül elektro-
mos töltések szabadulhatnak ki a ziva-
tarfelhő töltésgócaiból felhőn belüli ki-
sülések közben, vagy különösen inten-
zív töltésszétválasztás esetén az azonos 
töltések egymást taszító hatása miatt is. 
A felhő felett ezek a töltések a Földet 
körbevevő elektromosan vezető réteg, 
az ionoszféra éjszaka kb. 90 km-es ma-
gasságban található alsó határa felé 
áramlanak, miközben a különböző 

méretű nyalábjelenségeket (törpék, kék 
és óriás nyalábok) váltanak ki. A vil-
lámkisülések elektromágneses impul-
zusa közvetlenül is képes gerjeszteni az 
ionoszféra alsó határrétegét, ennek 
eredménye a gyűrűlidérc.

Néhány, úgynevezett másodlagos 
FEOEM önmagában nem, hanem 
csak egy korábbi FEOEM-hez (leg-
többször vörös lidérchez) kapcsolódva 
jelenik meg. Ilyen például a troll, 
amely a vörös lidérc alsó légrétegekbe 
nyúló „indáinak” mentén alkalman-
ként megfigyelhető, felfelé „kapasz-
kodó” felfénylés, vagy a felhőtetőből 
„kinövő” pálma lidércek. A FEOEM-
ek között is különlegességnek számí-
tanak a tündérkék (pixies), amelyek 
onnan kapták a nevüket, hogy a fel-
vételeken néhány egymáshoz közeli, 
de különálló pixel felfénylését okoz-
ták egy-egy képkocka erejéig.
– Hogyan alakult ki ez a fantasztikus 
nevezéktan? 
– A vörös lidérc tudományos berkek-
ben meghonosodott elnevezése az 
angol mitológia kis szárnyas tündérét 
idézi (red sprite). Ezzel a névadó a fel-
fedezett jelenség rejtelmességére kí-
vánt utalni. A további elnevezésekkel 

– Hogyan került kapcsolatba a lidércek 
vizsgálatával? 
– Szegeden végeztem fizika-kémia ta-
nári szakon, de jobban vonzott a tudo-
mányos problémák megoldása, ezért 
kutatóként szerettem volna dolgozni. 
Kapóra jött Sopronban egy álláshely az 
MTA kutatóintézetében. Itt a villám-

kisülésektől származó 
extrém alacsonyfrek-
venciás rádióhullámok 
elemzésével kezdtem el 
foglalkozni, ami szük-

ségszerűen vezetett a felsőlégkör elekt-
romos eredetű fényjelenségeihez, mi-
vel a két témakör a zivatartevékenység 
révén szorosan összefügg.
– Nagyon izgalmasan hangzanak a 
fent említett jelenségek, de mik ezek és 
hogyan működnek?
– Hiteles felvételekkel csak az 1990-es 
években igazolták először létezésüket, 
kialakulásuk, működésük sok részlete 
pedig még ma is ismeretlen számunk-
ra. Az egzotikus nevek (lidércek, tör-
pék, nyalábok stb.) változatos, ugyan-
akkor rendkívül rövid élettartamú 
(legfeljebb néhány tizedmásodperces) 
felvillanásokat takarnak. Többségük 
nagy magasságban kialakuló elektro-
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LIDÉRCEK, TÖRPÉK 
ÉS TROLLOK A FEJÜNK FELETT

A címben említett lények és társaik kedvelt sze-

replWi a fantasy-történeteknek. Azt viszont talán 
nem gondolnánk, hogy a Föld atmoszférájával fog-
lalkozó szakemberek is csodájára járnak ezeknek 
a tüneményeknek – de nem az irodalomban, 
hanem a felsWlégkör kutatása során. Ezek hazai 
vizsgálatáról beszélgettünk Bór Józseffel, az MTA 
Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont 

munkatársával. 



ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2013/15   463

nyös, mert itt az elektromágneses 
hullámok csillapítása olyan alacsony, 
hogy lényegében bárhol következik 
be egy-egy nagy kisülés, annak az 
extrém alacsony-frekvenciás sugár-
zása akár többször is körbejárja a Föl-
det így mindenhol észlelhető. A 
nagycenki regisztrátumok felhaszná-
lásával már több európai, kelet-medi-
terrán, afrikai, továbbá műholdról 
történt globális FEOEM észleléssoro-
zathoz szolgáltattunk kiegészítő ada-
tokat, amelyeknek a megfigyelt je-
lenségekre felállított fizikai modellek 
ellenőrzésében van szerepük.

Emellett egy érzékeny monokróm 
kamera segítségével (amely a meteor-
észlelők között is népszerű) saját opti-
kai észleléseket is folytatunk kifeje-
zetten FEOEM-ek megfigyelése cél-
jából. A Sopronban felállított kamera 
látótere egész Közép-Európát lefedi, 
mivel a FEOEM-ek nagy magasság-
ban jelennek meg. Ebben a térségben 
az elsők között kezdtük el a megfi-
gyeléseket 2007-ben. Az indulás óta 
a kameránk idáig közel 1000 elekt-
romos eredetű fényjelenséget rögzí-
tett, amivel a néhány hasonló kö-
zép-európai állomás között a leg-
eredményesebbek vagyunk. Eddigi 
eredményeinket, a megfigyelési esz-
közök beszerzését és fenntartását fő-
ként OTKA támogatással (NI61013, 
K72474) tudtuk megvalósítani.

TRUPKA ZOLTÁN

cenk mellett működő extrém ala-
csony-frekvenciás észlelőrendszer. A 
berendezés a közüzemi elektromos 
hálózat 50 Hz-es sugárzása és kb. 5 
Hz közötti frekvenciatartományban 
érzékeny. Ennek a frekvenciatarto-
mánynak a monitorozása azért elő-

a kutatók igyekeztek ebben a miszti-
kus gondolatkörben maradni, egyben 
utalnak arra, hogy mindegyiknek 
köze van a légköri elektromossághoz. 
A név több esetben a fizikai háttérfo-
lyamat leírásából adódó betűszó is 
egyben. A gyűrűlidércek (ELVES) 
esetében például a „tünde” jelentésű 
eredeti nevet az „elektromágneses 
impulzusforrások működésének kö-
vetkezményeként kisugárzott fény és 
nagyon alacsony frekvenciás zava-
rok” (Emission of Light and Very 
low frequency perturbations due to 
Electromagnetic pulse Sources) kife-
jezés válogatott szavainak kezdőbe-
tűiből alkották. A megfelelő magyar 
nevek kiválasztása során azon volt a 
hangsúly, hogy lehetőleg tükrözzék 
az eredeti szándékot, és utaljanak a 
jelenség valamely jellegzetes tulaj-
donságára is.
– Milyen eszközökkel vizsgálhatók a 
FEOEM-ek? 
– Fontos, hogy a jelenségek keletke-
zéséről, környezetéről, annak jel-
lemzőiről minél teljesebb képünk le-
gyen. Ebben van segítségünkre az 
MTA CSFK Széchenyi István Geo-
fizikai Obszervatóriumában, Nagy-

Sopronból fényképezett vörös lidércek és a jelenségek képkockákon való megjelenését 

illusztráló hosszú expozíciós idej_ hétköznapi felvétel (színesben). A különbözQ alakú vörös 
lidércek mellett Sopron épületei, továbbá a bal felsQ képen a hold látható, a jobb felsQ képen  

a felkelQ nap fénye világítja meg a horizontot a felhQk mögött, az alsó középsQ képen alul  
pedig a soproni sörgyár kivilágított víztornya fénylik.

A felsQlégköri elektro-optikai emissziók ismert típusai. Méretarányos, hamisszínes ábrázolás. 
a) közönséges felfelé irányuló villámkisülés; b) felfelé irányuló óriás kisülés; c) vörös lidérc 

(sprite); d) lidércudvar (sprite halo); e) gy_r_lidérc (ELVES); f) kis kék nyaláb (blue starter); g) 
kék nyaláb (blue jet); h) óriás nyaláb (gigantic jet); i) törpe (gnome); j) tündérkék (pixies); k) 

TROLL (Transient Red Optical Luminous Lineament); l) pálma lidércek (palm trees).
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A nemzeti köznevelésről szóló 
törvényhez igazodva az óvo-
dai nevelés elsődleges célja, 

hogy bővítse mindazt az ismeretanya-
got, illetve fejlessze azokat a képessége-
ket, amelyekre az iskolába lépéshez 
szükség van. Az óvodai nevelőmunká-
ban fontos a tevékenységközpontú 
szemlélet, amely segíti a kisgyermek 
hátrányainak csökkentését, támogatja 
egészséges fejlődését. Elmondhatjuk, 
hogy ebben az életszakaszban döntően 
a szülő, illetve az óvodai nevelés mód-
szerei vannak hatással a gyermek sze-
mélyiségének fejlődésére. 

Nézzük meg egy kicsit a szülő oldalá-
ról ezt a kérdést! Mindenkinek a leg-
kedvesebb, legszebb és legokosabb a sa-
ját gyermeke. Ez természetes. Tudni 
kell azonban, hogy a nem megfelelő 
nevelési módszerek negatív hatással le-
hetnek a gyermekre. Megnyilvánulhat 
ez képességeiben, szociális érettségé-
ben, egészségi állapotában is.

Ezért nagyon lényeges, hogy elfo-
gultság nélkül, a realitás talaján állva is-
merjük meg gyermekünk adottságait, 
képességeit. A vele szemben tanúsított 
„túlzott féltés” oda vezethet, hogy már 
semmit sem mer a gyermek önállóan 
megtenni. Ez önbecsülése, kezdemé-
nyezőképessége elvesztéséhez, vissza-
húzódáshoz, bezárkózáshoz és még 
számtalan negatív viselkedésforma ki-
alakulásához vezethet. Az ilyen gyer-
mekek általában alábecsülik saját ké-
pességeiket, szoronganak, vagy éppen 

agresszívak lesznek. Né-
hány felnőtt a saját vá-

gyai, elképzelései megvalósulását sze-
retné gyermekében látni. A kisgyer-
mekkel szemben támasztott túlzott 
szigor, a képességeket meghaladó kö-
vetelmény megfoszthatja a motivált-
ságtól, az örömteli feladatvégzéstől, 
ami krónikus levertséghez, fáradtság-
hoz vezethet.

Mindennek az ellenkezője sem célra-
vezető. Ha a szülő hagyja, hogy min-
denben a gyermeke döntsön, az is torz 
értékrendhez, energiája felaprózódásá-
hoz, jellemvonásainak torzulásához 
vezethet. És még az elvált szülők, cson-
ka családok gyermekeiről nem is be-
széltünk, ahol gyakran előfordulnak az 
ellentétes értékrendek, követelmények. 
Ebben a korban a szeretet különféle 
megnyilvánulásaira van szüksége a 
gyermeknek. Tapasztalnia kell, hogy a 
szülők türelmesen meghallgatják örö-
mét, bánatát, megdicsérik, rámoso-
lyognak vagy éppen szomorúak lesz-
nek viselkedésétől. Éreznie kell, hogy 
szülei bíznak benne. Senki sem tökéle-
tes, de ha keressük egymásban a jót, az 
értékeset, akkor a gyermek látja, elfo-
gadja saját hiányosságait, és elfogadja 
környezete másságát is. A rossz nevelés 
gyakran a gyermek hazugságaihoz ve-
zethet. A feladat alóli kibúvás, a dús 
fantázia, a kudarc elkerülése, az önbi-
zalom hiánya és még sok más ok miatt 
ez is előfordulhat. Ha egészséges rend-
szabályokat állítunk fel, és annak be-
tartását megköveteljük, akkor gyerme-
künk elfogadja, betartja azokat. A be-
csületesség, az őszinteség, az alapos 
munkavégzés szükségletévé válik.

Ma leginkább időhiánnyal küszkö-
dünk. Nincs idő együtt játszani, beszél-
getni, társaságba menni. A kisgyer-
meknek szüksége van a szülők figyel-
mére, érzelmi biztonságra, az együtt, 
örömmel eltöltött szabadidőre. A közös 
programokban jobban megismerhet-
jük képességeit, érzelmeit, gondolatait. 

A magyar társadalom jelenlegi egészségi állapota nem megnyugtató. Ez a tény motiválja mindazokat 

összefogásra, akik leginkább tudnak tenni egészségünk javulásáért. Cikkünk szerzWje tehetség-
gondozási szakértW, szaktanácsadó – ebbWl a szempontból közelíti meg tehát ezt a fontos kérdést.

ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK
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Ha nehezen teremt kapcsolatot, tanít-
suk meg rá, hogyan tudja elérni azt, 
hogy legyenek barátai. Az emberekhez 
való viszonyát, viselkedését, szociális 
érettségét segíthetjük olyan helyzetek 
megteremtésével, ahol félénk gyerme-
kük lassan barátságot tud kötni. Ne 
erőltessük, hanem kínáljunk fel több 
alkalmat, lehetőséget!

Az iskolát kezdő kisgyereknek az 
egyik legfontosabb dolog az érzelmi és 
értelmi előkészítés. Lényeges, hogy fe-
gyelmezési célokra ne használjuk fel az 
iskolát. Ne ijesztgessük őt sem a tanító 
nénivel, sem a tanulással, hisz akkor 
nem lesz bizalma, őszinte érdeklődése 
az új, ismeretlen iránt! Az sem vezet jó-
ra, ha irreális énképet alakítunk ki le-
endő iskolásunkban: „Te már tudsz ol-
vasni, nagyon okos vagy, biztos te le-
szel a legügyesebb az osztályban”. Ilyen 
helyzetben ugyan örömmel várja majd 
az óvodás az iskolát, de lassan ráébred-
het az ellenkezőjére, és nagyot csaló-
dik, teljesítménye alulmaradhat. Ké-
szüljünk inkább együtt az iskolára, be-
széljük meg, hogy mennyiben lesz más, 
mint az óvoda. Ott már nemcsak játék 
lesz, írni, olvasni, számolni fog, lesznek 
feladatok, kötelességek, amelyeket tel-
jesíteni kell. Időben kell felkelni, mert 
az iskolába pontosan kell érkezni. Mi-
nél előbb vonjuk be az otthoni munká-
ba! Legyen feladata, melyet számon ké-
rünk tőle és értékeljük! Játsszunk vele, 
és közben beszélgessünk, növeljük in-
formációit a világról! Ezzel fejlődik be-
szédkészsége, szókincse, tájékozottsá-
ga. Társasjáték közben megtanulja a 
kudarcot elviselni, ha néha szembesül 
azzal, hogy nem mindig győzhet. 
Igyekezzünk a képességeinek megfele-
lő terhelést biztosítani számára! Nem 
az iskolai értelemben kell tanítani, ha-
nem fejleszteni a lehetőségek tárházá-
nak biztosításával. Nem mindig a drá-
ga játék a legmegfelelőbb erre a célra, a 
szülő is alkothat gyerekével egyszerű 
társasjátékokat, amivel kreativitását is 
fejlesztheti. Akkor tanítsuk olvasni, ha 
kifejezetten érdekli a gyereket a betűk 
világa. Ezzel a tevékenységgel nagyon 
óvatosan bánjunk! Önmagában tanít-
suk a hangokat.

Mikor lesz sikeres gyermekünk isko-
lakezdése? Ha könnyen be tud illesz-
kedni az új közösségbe, sikerül baráto-
kat szereznie, biztonságban, jól érzi 

magát az osztályban, sikerélménye 
van, nem fárad el nagyon, keveset be-
teg, érti a feladatát, tele van tudásvágy-
gyal, jól teljesít. A sikert nemcsak a fent 
említett tudatos óvodai, családi neve-
lés, hanem a gyermek egészsége, élet-
módja is befolyásolja. A kicsit vézna, 
gyenge izomzatú gyermek lényegesen 
könnyebben elfárad, mint átlagos testi 
felépítésű társai. Ha üres gyomorral in-
dul az iskolába, akkor is fáradékony 
lesz. Ha nem biztosítunk számára kellő 
mennyiségű, egészséges folyadékot, 
akkor nem jut elég oxigénhez az agy, 
ha kevés gyümölcsöt, vitamint fo-
gyaszt, akkor nem tud megfelelően 
koncentrálni, figyelni, gondolkodni, 
fejlődni.

Napi tapasztalat, hogy nagyon sok 
óvodás, kisiskolás szobájában van tele-
vízió, amelyen addig nézi a tévé fő mű-
sorát, amíg el nem alszik. Ha éjszaka 
nem pihent eleget, akkor fáradt lesz, 
alul maradhat a teljesítménye, így ku-
darc érheti. Tehát fontos az egészséges 
táplálkozás, a megfelelő napirend ki-
alakítása, a kellő mennyiségű és minő-
ségű pihenés biztosítása a kisgyermek 
számára. De éppannyira fontos a meg-
felelő terhelés is. Ha a szülő úgy véli, 
gyermeke minden téren nagyon tehet-
séges, és ezért jó szándékkal az egész 
délutánját különórákkal zsúfolja teli, 
akkor a gyermek fáradt lesz, motivá-
latlan, és még a teljesítménye is romol-
hat. A tehetséges gyermeknek is van 
kevésbé kifejlett képességterülete. En-
nek megállapításához kérjék szakem-

ber segítségét. A szülő feladata, hogy a 
tehetség ápolása mellett a lemaradt ké-
pességterület fejlesztését is biztosítsa. 
Ha ez nem történik meg, akkor a kis-
gyermek valódi tehetsége sem tud 
majd megfelelően kibontakozni.

Hogy minél örömtelibb legyen a kis-
gyermek számára az iskolakezdés, az 
óvónővel közösen kell dönteni. Ha va-
lamelyik fél lemaradást tapasztal a 
gyereknél, bizonytalan, mindenkép-
pen szakemberhez kell fordulni. Az ő 
feladata megállapítani, hogy az óvo-
dás iskolaérett-e. A pedagógus tisztáz-
za a szülővel az iskolaérettség szem-
pontjait: fontosak az ép érzékszervek, 
a megfelelő izomzat, a könnyed esz-
közkezelés, a mozgás összerendezett-
sége, a jó egyensúlyérzék, a pontos fi-
nommozgás, a keresztcsatornák jó 
működése, a megfelelő látás, hallás, 
szemmozgás, térérzékelés, ritmus, 
szem-kéz koordináció, beszédkészség, 
tanulási képességek és még sok min-
den más mellett a test és a lélek egész-
sége. Az óvónők, tanítók, a pedagógi-
ai intézetek szaktanácsadói, a tehetség-
pontok szakemberei segítséget nyújta-
nak abban, hogy a gyermek 
képességeit, annak fejlődési feltételeit 
reálisan láthassa a szülő, gondviselő. 
Megkeresésre javaslatokat adunk a 
megfelelő tevékenységekhez, szokás-
rendhez, életmódhoz, melyek együt-
tesen hozzájárulhatnak a gyermek 
egészséges fejlesztéséhez, a sikeres is-
kolakezdéshez.

PATAKFALVI ATTILÁNÉ
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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

Furcsaságok, csacskaságok, 
marhaságok

„Már csak a saját héjammá lettem./ Igaz, 
ezért sok mindent megtettem./ Megritkul a 
hajam, kihullott a bajszom,/ gyakran felri-
adva, nyugtalanul alszom./ Izmaim lö-
työgnek, járásom tétova,/ nem jutok előre, 
se ide, se oda./ Arany ősz, szeptember, ta-
lán már december?/ Megette a fene, 
szépkorú vénember!”  Így jellemzi magát 
és életét egyik legnagyobb 
régészünk, Trogmayer Ot-
tó Régészeti furcsaságok, csacs-
kaságok, marhaságok című 
könyvében, ami rögtön el is 
árulja, Magyarországon rit-
ka sziporkázó humorral 
megírt bölcsességek tárhá-
zát veheti kézbe az érdeklő-
dő olvasó.

Régészeti lelőhelyekről, 
leletekről csakúgy olvasha-
tunk a könyvben, mint 
szólások eredetéről, jelentésváltozásá-
ról, egy kis néprajzról vagy etimológiá-
ról. Tudjuk-e például, hogy mi az a 
csosza snapsz? A snapsz meglehetősen 
ismert, de mi az a csosza? „…körkérdé-
semre többen a papucsra tippeltek vagy a tö-
rök császári hivatalnokra «csausz». Naná, 
hogy nem így van, a csosza apró, tömör tal-
pú pohárka, kupica, amelynek öblében alig 
fér el három centiliter papramorgó” – ol-
vashatjuk a könyvben, amelynek köny-
nyed, közvetlen stílusából is mindjárt 
ízelítőt nyújthattunk. 

Ha valakivel nem értünk egyet, 
könnyen kiszalad a szánkon: az án-
gyod térgyekalácsát. De ki az az ángy? 
És mit tudunk a gödényről vagy a cihá-
ról, hát a bagolytüdőről és az aszalt hal-
ról? Ha szinte semmit, fel kell lapozni 
ezt az érdekes könyvet és még számos 
más érdekességbe botolhatunk.

A kötetet ráadásként az 50-es évekből 
egy rövidke visszaemlékezés vezeti be 
egykori egyetemi diákéletről, társak-
ról, kezdő muzeológusokról, régészek-
ről, akik közül sokan ma már nagyne-
vű tudósok. Nehéz kor volt, de egy fi-
atal minden korban fiatal, tud nevetni 
szörnyűségek közepette is, akkor is pél-
dául, ha „műveletlen népművelők magya-
ráztak az iskolázott hivatalnokoknak fo-
netikusan ejtve az idegen szavakat, mint 
például dajlimajli, times. Sőt nevjork…”. 
Így esett, hogy egy bizonyos Foma 

Akinszkijt, mint gaz idealista filozó-
fust tárták az ifjúság elé. Állítólag so-
káig nyomoztak, mire kiderítették, 
hogy Foma Akinszkij személyében 
Aquinói Szent Tamást kellett megvet-
niük.

Trogmayer Ottó tudása mélységesen 
mély és biztos alapokon nyugszik. Ké-
pes festményekről, lelőhelyekről, lele-
tekről (legyenek azok neolitikusak, 
honfoglalás- vagy római koriak), sza-

vakról (legyenek azok már 
rég divatjamúltak), tár-
gyakról, egykori foglalko-
zásokról röviden, szelle-
mesen értekezni. Nem 
meglepő tehát, hogy 
könyve végén Cicerót idé-
zi: „…az öregség leghatalma-
sabb védőfegyvere a tudomá-
nyokkal való foglalkozás…”.

Legnagyobb élő régé-
szünk az érckakas hattyú-
dalával zárja bölcsessége 

egy részének ebbe a kötetbe befért tár-
házát, amely így végződik: „Vigyázza-
tok, mit beszéltek/ farral fordulok a szél-
nek,/ nem kímélem a ruhátok,/ a tor-
nyomból tojok rátok.” A kötetet Koncz 
Margit rajzai illusztrálják. (Régészeti fur-
csaságok, csacskaságok, marhaságok. Mar-
tin Opitz Kiadó, Budapest 236 oldal, 
1990 forint)

- J -

Tájnyelvi kóstoló

Éppen a húsvéti ünnepek küszöbén 
ütöttem föl ezt a kézhez álló kis kötetet, 
s így mindjárt az ünnep tájnyelvi nevét 
kerestem meg. Két példát találtam: husit 
és hüsit. No, gondoltam, 
az idén találó a hüsit, bár 
hosszú „ű”-vel, mert 
igencsak hűsítve közele-
dett… S ha már húsvét, 
ennek kapcsán falusi kis-
gyermekkorom ehhez 
fűződő emlékei közül 
leginkább a nagypénteki 
menü emléke bukkant 
föl, a nagyanyám főzte 
aszaltszilvaleves meg ke-
mény tojás… 

Ez a kedvenc nagyanyám gyakran kis 
cselédemnek hívott – ezt a kifejezést 
nem leltem e kötetben. S bár nem volt 
testvérnéném, minden rokon asszonyt 

nénémnek illett szólítani. A kocsikerék 
sínje nekem ráf volt, a villámlás ménkü, 
a reggelim fölöstököm, amire jól esett a 
szalonnával tűzdelt pompos vagy tejhöz 
a prósza… Az én Sárvíz-Sió menti szó-
emlékeimet a kötetben itt-ott más he-
lyettesítette, ám ez nem csoda, a nyelv 
táji változatainak bősége több kötetet 
megtöltene. E sokaságból kedvcsináló 
kóstoló ez a hasznos kis könyv. Abból a 
szósokaságból, amelyet A magyar nyelv-
járások atlasza hat kötetben tartalmaz 
1262 nagyméretű térképlapon, s a  gaz-
dag anyagot a hozzá készített Mutató 
egyszerűsített hangjelöléssel segíti hasz-
nálni. De szakember legyen a talpán, 
aki a nem is minden könyvtárban hoz-
záférhető „térképerdőnek” nekivág! 
Hogy mi mindenfélét találhat a nyelv 
múltjából és sokszínűségéből, abból ad 
ízelítőt a Kiss Gábor és Bató Margit ösz-
szeállította kötet: 950 köznyelvi kereső-
szó mögött sorakozik föl a tájnyelvi vál-
tozatokból merített 13 590 tájszó. 

Széchenyi sokszor idézett, nagy igaz-
ságot kifejező mondása – a „Nyelvében 
él a nemzet” – fordítva is áll. A nemzet, 
míg él, élteti nyelvét. Anyanyelvét a 
használat közben módosítja, találóbb 
vagy divatos kifejezésekkel gyarapítja, 
idegen szavakat kiejtésében „magya-
rít”, régi szavait – főleg ha már nincs 
meg, amire vonatkozott – elejti-felejti. 

Így a tájszótár történelmi fogalomtár 
is: eltűnt mesterségek, foglalkozások, 
életmódok fogalmi lenyomatait őrzik 
szavai. Nem utolsósorban a paraszti 
életmódét abból a „fatengelyes” világ-
ból, amikor még kevesen láttak szülő-
földjükön kívüli vidéket, úgy éltek és 
– leginkább csak kézi erővel – dolgoz-

tak, ahogy elődeiktől látták-
tanulták. A kötet számos 
tájszava e régi időkből eleve-
nít föl rövid szómagyaráza-
tokkal, nemritkán képen 
ábrázolva egy-egy mester-
séget, munkát, eszközt. Így 
érthetőbbé, elképzelhetőb-
bé, átélhetővé teszi régebbi 
elődeink mindennapi életét 
és ezzel a történelmi múltat 
is, amely kiszabta életük 
mozgásterét és körülmé-

nyeit. (Tájszavak. A magyar nyelvjárások 
atlaszának szavai, szóalakjai. Tinta 
Könyvkiadó. 2012, 163 oldal, 1490 forint)

NÉMETH FERENC 
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A Z  d R H A J Ó Z Á S  N A P J A

A MEGISMÉTELHETETLEN 
UTAZÁS

52 évvel ezelWtt, 1961. április 12-én a Bajkonurtól 
300 km-re lévW Tyuratam-kilövWbázisról rakéta 
emelkedett a magasba. Földkörüli pályára juttatta a 
Vosztok-1 erhajót, fedélzetén Jurij Alekszejevics 
Gagarinnal, az elsW emberrel, aki elhagyta bolygón-
kat és utazást tett a világerben. V volt az elsW, aki 
gömbölyenek látta Földünket. Útja az emberiség 
történetének talán legnagyobb jelentWsége – egy-
szeri és megismételhetetlen – eseménye volt.

Napjainkig 36 nemzet több 
mint négyszáz űrhajósa járt a 
világűrben, többek között 

1980-ban Farkas Bertalan is. Az 
1960-as években még óriási szenzá-
ció volt egy-egy űrrepülés, a tévé és 
a rádió megszakította adását és kö-
zölte a rendkívüli hírt: ismét ember 
jutott ki a kozmoszba.

Manapság ki tudná megmondani, 
hogy éppen hány űrhajós tartózko-
dik a világűrben, pláne név szerint 
ki tudná felsorolni őket? Mitől volt 
olyan nagy jelentőségű Gagarin űr-
repülése?

Gagarin mindössze 108 percig tar-
tó útja az ismeretlenbe vezetett. A 
Föld felszíne felett, kb. 100 km ma-

gasságtól kezdődő „világűr” addig 
elérhetetlen volt számunkra. Azelőtt 
soha, senki nem járt ilyen magasság-
ban. A légkörön túl, a világűr egy 
teljesen más fizikai környezet. Nincs 
levegő, a hőmérsékleti viszonyok 
ennek megfelelően nagyon szélsősé-
gesek. A Nap UV- és röntgensugár-
zása, a kozmikus sugárzás, a 

mikrometeoritok, a súlytalanság, 
mind-mind ismeretlen veszélyfor-
rás. 

Idegen környezet
Jurij Gagarin űrrepülése minden 
kétséget kizárón bizonyította, hogy 
az emberi szervezet nemcsak képes 
létezni ebben az „idegen” környe-

A Vosztok-1 et 1961 április 12-én lQtték fel

Gagarin, 

az elsQ _rutazó

Szenzáció  
a címlapokon



468   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2013/15

zetben, hanem itt is meg tudja őrizni 
munkavégző képességét. Egy jól 
megépített űrkabin sok mindentől 
megóvja az utasát, de egy dolgot 
nem képes megváltoztatni, ez pedig 
a súlytalanság. A bolygónk körül ke-
ringő űrhajókban, űrállomásokban 
súlytalanság uralkodik. Nem azért, 
mert ott már nem hat rá a Föld von-
zása – mint sokan gondolják –, ha-
nem azért, mert keringése közben 
folyamatosan zuhan a Föld közép-
pontja felé. Egy szabadon mozgó, pl. 
zuhanó rendszerben minden súlyta-
lan. A Földön nem lehet tanulmá-
nyozni a súlytalanságot, de balliszti-
kus pályán repülő repülőgépek fe-
délzetén nagyon rövid időre elő lehet 
állítani. Ezért azután nem lehetett 
sokat tudni élettani hatásairól. Ga-
garin repülése előtt nem tudhattuk, 
hogy az űrhajós egyáltalán képes-e 
enni és inni, a súlytalanság hogyan 
fog hatni a vérnyomására, belső 
szerveinek működésére, mennyire 
zavarja meg egyensúlyrendszerét 
vagy idegrendszerét? Gagarinnak 
egy fordulatot mindenképpen meg 
kellett tennie a Föld körül, de ennél 
hosszabb időre nem is tervezték uta-
zását, hiszen nem lehetett tudni, 
hogy milyen egészségkárosodásokat 
fog elszenvedni. Utólag, persze mo-
solygunk a dolgon, de akkor sokan 
abban is kételkedtek, hogy élve 
fog-e visszatérni. 

Így nézve a dolgot, Gagarin igazi 
hőstettet hajtott végre. Igaz, az ő re-
pülése előtt is jártak már élőlények a 
világűrben. Az első a Szputnyik-2 
fedélzetén utazó szegény Lajka ku-
tya volt. Egy hétre tervezték a vele 
folytatott vizsgálatokat, ám az 
űrkapszulájának életfenntartó 
rendszere meghibásodott, így az 
indítást követő napon elpusztult. 
1960-61-ben öt Vosztok típusú 
szputnyik-űrhajót indítottak kü-
lönböző magasságú pályákra élő-
lényekkel a fedélzetükön. Ennek 
során hat kutya, különféle rova-
rok és baktériumok keringtek a 
bolygónk körül, majd valameny-
nyit sikeresen visszahozták a 
Földre.

Propaganda és híresztelés
Gagarin repülése nemcsak azért 
volt különleges, mert a világon 
az első volt, hanem azért is, 

mert rengeteg találgatás, titokza-
tosság és koholmány vette körül. 
Persze ez nem volt véletlen, az ak-
kori szovjet propaganda és a cen-
zúrázott média teremtette meg 
hozzá a megfelelő környezetet. A 
Szovjetunió csak azután jelentette 
be űrkutatási vagy űrhajózási ese-
ményeit, ha azok sikeresek voltak. 
A TASZSZ csak azután adta hírül, 
hogy szovjet ember kering a világ-
űrben, amikor az már le is szállt! 
Így azután nem csoda, hogy meg-

indult a találgatások sora. Vajon 
tényleg Gagarin volt-e az első 
szovjet űrhajós? Vagy repült-e előt-
te más? Voltak gátlástalan újság-
írók, akik bármiféle forrásmunká-
ra hivatkozás nélkül olyan űrhajó-
sok tragikus haláláról írtak, akik 
Gagarint megelőzve repültek az 
űrbe. Napvilágot láttak olyan hí-
resztelések, mely szerint egyiküket 
nem sikerült visszahozni a Földre 
és az űrhajóban halt meg. Voltak, 
akik azt állították, hogy rádió-

amatőrök hallották, ahogy az 
űrhajós sóhajtozott és sírt az űr-
hajóban. Egy másik szerint az 
egyik űrhajós akkor vesztette 
életét, amikor a rakétája az indí-
táskor felrobbant. A hitelesség 
látszatát keltve még neveket is 
kitaláltak a sztorikhoz. Mint ki-
derült, ezek mind koholmányok 
voltak. Mint amilyen kohol-
mány az is, hogy nem jártak űr-
hajósok a Holdon.

Természetesen nem lehet azt 
állítani, hogy nem történtek 
balesetek, tragédiák. Például 
Gagarin repülése előtt nem sok-
kal, 1961. március 3-án tűz ke-
letkezett a kiképzőközpont 

A leszállás sem volt problémamentes

A kép Gagarin repülése után, 1961. májusában készült Szocsiban, Borisz Csertok készítette. 
(Az elsQ sorban balról jobbra: Pavel Popvics, Viktor Gorbatko, Jevgenyij Hrunov és Jurij 
Gagarin. Mellette Szergej Koroljev fQtervezQ, felesége Nyina Koroljeva ölében Popvics 

lányával, Natasával. TQle balra Jevgenyij Karpov _rhajós, a kiképzQközpont igazgatója, Nyikolaj 
Nyikitin ejtQernyQs kiképzQtiszt valamint Jevgenyij Fedorov fizikus. A második sorban kiképzett 
_rhajósok állnak, balról jobbra: Alekszej Leonov és Andrian Nyikolajev, Marsz Rafikov, Dimitríj 
Zajkin, Borisz Volinov, German Tyitov, Grigorij Nyeljubov, Valeríj Bikovszkij és Geogij Sonyin. 

Leghátul balról jobbra:  Valentyin Filatyev (takarásban), Ivan Anyikejev és Pavel Beljajev. 
Négy _rhajós hiányzik a képrQl: Anatolij Kartasov és Valenytin Varlamov ejtQernyQs 

gyakorlaton voltak, Valenytin Bondarenko néhány hónappal korábban balesetben elhunyt, 
Vlagyimir Komarov pedig beteg volt. 
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egyik ba ro kam rá já ban, amelyben 
Valentyin Bon da ren ko űrhajós-je-
lölt életét vesztette. Ez sajnos egy 
technikai hiba következménye 
volt, aminek semmi köze nem volt 
az űrrepüléshez. Mint ahogyan az 
Apollo-1 tragédiájának sem, ahol 
három amerikai asztronauta égett 
meg egy földi kísérlet során. Saj-
nos napjainkig több űrhajós vesz-
tette életét tragikus balesetekben, 
gondoljunk csak a Szojuz-1 és Szo-
juz-11, az Apollo-1, a Challenger 
és a Columbia űrrepülőgép ka-
tasztrófáira. 

A Szovjetunió felbomlása után sok 
minden napvilágra került. Ma már 

biztosan állíthatjuk, hogy kudarcba 
fulladt, de sok áldozatot követelt a 
szovjet holdraszállási program is. 

A Szovjetunió felbomlása után 
több, addig eltitkolt dolgot tudhat-
tunk meg az első űrrepüléssel kap-
csolatban. Gagarin élete többször is 
veszélyben forgott. Repülésének 
79. percében negyven másodpercre 
begyújtották a fékezőrakétákat, 
hogy az űrhajó ballisztikus pályán 
belépjen az atmoszférába. Azon-
ban az űrhajóját a hordozórakétá-
hoz rögzítő kb. kétméteres adapter 
nem vált le, miután földkörüli pá-
lyára állt. Emiatt a Vosztok kabin 
elvesztette orientációját, bukdá-
csoló, pörgő mozgásba kezdett. 
Mivel a hővédő pajzs így nem tud-
ta betölteni szerepét, a kabin belső 
hőmérséklete drasztikusan emel-
kedni kezdett. „Egy tűzfelhőben 
száguldok a Föld felé!” – kiáltotta 
Gagarin, aki tehetetlenül figyelte a 

fejleményeket. Közel járt az esz-
méletvesztéshez. Tíz percig tartott 
ez a kritikus állapot, majd egy 
hangos durranás kíséretében a súr-
lódástól felhevülő alkatrész egy-
szerűen leégett róla, így a kabin 
visszanyerte stabilitását.

Katapultált erhajós
Gagarin repülésével kapcsolatban 
évekig titokban tartották, hogy 
milyen módon történt a Földre va-
ló visszatérés. A Vosztok kabinjá-
ban tartózkodott mindvégig, vagy 
leszállás közben katapultált és ejtő-
ernyővel ereszkedett le? Ma már 
tudjuk, hogy valamennyi Vosztok űr-
kabin szerkezetileg úgy 
volt kialakítva, hogy a 
pilótaüléssel együtt az 
űrhajós – bizonyos fel-
szín feletti magasságot 
elérve – katapultálni volt 
kénytelen. Gagarin kb. 
hét kilométer magasság-
ban katapultált a kabin-
jából, majd miután a pi-
lótaülésétől is megszaba-
dult, ejtőernyővel eresz-
kedett alá. Ez a dolog 
sem volt probléma-
mentes. Ugyanis véletlenül kibom-
lott a tartalék ejtőernyője is. Félő 
volt, hogy a két ernyő zsinórjai 
összegabalyodnak, aminek követ-
keztében lezuhanhatott volna. 
Szerencsére ez nem következett 
be, így minden baj nélkül szállt le 
az Engels városához közeli 
Szmelovka falu határában. A szov-
jet propagandagépezet természete-
sen csak annyit közölt – eufórikus 
hangulatban – hogy a világ első 
űrhajósa, Jurij Gagarin, a Vosztok 
űrhajó hős pilótája biztonságosan 
landolt a Szovjetunió előre megha-
tározott területén. Űrutazása köz-
ben őrnaggyá léptették elő.

A szeretetre méltó, kedves, sze-
rény és mindig mosolygós Gagarin 
lubickolt a népszerűségben. Bejárta 
a világot, sok esetben elkísérte fe-
lesége is, aki jószolgálati tevékeny-
séget folytatott. 1961. augusztus 
20-án Budapesten is járt. Lelkileg 
rosszul viselte a „celeb” szerepet, a 
népszerűséget. Főleg ezért, de 
megromlott házassága miatt is – 
állítólag – inni kezdett. Később 
irodai munkára kényszerült, de 

mindig visszavágyott a kozmosz-
ba. Jelentkezett az új típusú Szojuz 
űrhajók pilótái közé és megkezdte 
a kiképzést. Annak az első Szojuz 
repülésnek lett tartalék űrhajósa, 
amelynek során Vlagyimir Ko ma-
rov életét vesztette.

Sok találgatást váltott ki, és 
mindmáig tisztázatlan, hogy Ga-
garin milyen körülmények között 
vesztette életét. 1968. március 27-
én ő és Valgyimir Szerjogin repü-
lőgép-mérnök a Csillagváros kö-
zelében egy MIG-15 típusú sugár-
hajtású géppel rutinrepülést haj-
tottak végre. Tény, hogy a 
me teorológiai körülmények ked-

vezőtlenek voltak, párás időben a 
látótávolság a gép sebességéhez vi-
szonyítva kicsi volt. Egy lehetséges 
verzió szerint alacsonyan repülve 
egy másik repülőgép légörvényébe 
kerültek, mások szerint a gépüket 
föld-levegő rakétával tévedésből 
lelőtték. Azt, hogy részegen szállt 
volna fel, a vizsgálatok egyértel-
műen cáfolták. Lehetséges magya-
rázatként felmerült, hogy a va-
dászgép ablaka nem záródott ren-
desen, a fülke dehermetizálódott, 
ami a pilóták eszméletvesztéséhez 
vezetett. A legelképesztőbb ma-
gyarázat, hogy megrendezett ba-
leset volt, ami valójában meg sem 
történt, hanem valamivel koráb-
ban egy sikertelen Hold körüli re-
pülés leszállásánál vesztette életét. 

34 évesen halt meg, hamvait a 
Kreml falában helyezték el. Az 
egész világ tiszteleg emléke előtt. 
A Holdon krátert neveztek el róla. 
1971-ben az amerikai Apollo-15 
asztronautái egy Gagarin-emlék-
táblát hagytak a Holdon 14 űrhajós 
aláírásával.

GESZTESI ALBERT

Budapesten is járt az elsQ _rutazó

MiG15-ös vadászgép
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Ennek az egyik modern, hasonlóan látványos 
megoldása az őssejt-terápia alkalmazása lehet, 
amely számos megbetegedés gyógyításában áll a 

figyelem középpontjában. A médiában és tudományos 
fórumokon tapasztalt rendkívüli érdeklődés nem vé-
letlen – több évtized után már nem csak a hematológi-
ában és mára rutinszerű csontvelő-átültetésben kaphat-
nak szerepet ezek a sejtek, de számos egyéb, például 
szemészeti, ízületi vagy hormonális betegségekre is le-
hetséges megoldást jelenthetnek.

A statisztika élén
Az elmúlt évtizedekben előtérbe kerültek a szív- és 
érrendszeri betegségek, ma a halálozási statisztikákat 
hazánkban ezek vezetik, leszorítva a képzeletbeli do-
bogó legfelső fokáról a daganatos betegségeket. Szá-
mos olyan rizikófaktor sorolható fel, amely hozzájá-
rul a szív- és érrendszeri betegségek dominanciájá-
hoz: ilyen a gyakori magas vérnyomás, magas vér-
zsír-szint, elhízás, dohányzás és a mozgásszegény 
életmód. Köszönhetően a rizikófaktorokkal terhelt 
életmódnak, ezek talaján érelmeszesedés fejlődik ki, 
amely gyakran vezet szívinfarktushoz, azaz a szív-
izomzat elhalásához. Ennek közvetlen hátterében a 
szívkoszorúerek súlyos szűkülete vagy elzáródása áll, 
melynek következtében a szívizom nem kap elég 
vért, és így oxigént és tápanyagokat. A sérült szív-
izom regenerációs képessége azonban igen csekély, az 
elhalt szívizomrész működésképtelensége és a társuló 
kóros folyamatok szívelégtelenség kialakulásához 
vezethetnek. Számos gyógyszeres és új beültethető 
eszköz áll rendelkezésünkre, hogy segítsük a meg-

V S S E J T E K  É S  É R R E N D S Z E R I  M E G B E T E G E D É S E K

HOGYAN KÉSZÍTSÜNK 
EREKET?

Egy Firenzében Wrzött híres reneszánsz fest-
mény örökíti meg azt a közel kétezer éves törté-

netet, amelyben Kozma és 
Damián, az azóta a sebészek 
védWszentjeiként is ismert 
testvérpár, egy templom-
szolga üszkösödés miatt 

amputált lába helyére egy halott etióp férfi lábát 
ülteteti át. A szervek pótlásának mikéntje azóta 
is sokakat foglalkoztató, megoldatlan probléma.

maradt és életképes szívizom működését, azonban az 
infarktus során károsodott vagy elhalt szívizomzat 
megmentésére és főként pótlására eddig nem volt le-
hetőség.

Miért éppen az őssejtek alkalmazása lehet az ér- és 
szívbetegségek okozta szövetpusztulás pótlásának 
egyik megoldása? Indokolt a feltételezés, hiszen olyan 
különleges sejtekről van szó, melyek képesek a szerve-
zet speciális funkcióit ellátó különböző sejtekké átala-
kulni. Ha osztályozni szeretnénk őket, megkülönböz-
tethetünk embrionális őssejteket, amelyek eredetileg a 
fejlődő embrió néhány napos állapotában vannak jelen; 
és a felnőtt őssejteket, amelyek fejlődésük során már 
korábban elkötelezték magukat valamely irányba. A 
felnőtt őssejtek szerveinkben és szöveteinkben találha-
tók meg, és biztosítják az állandó megújulást igénylő 
szöveteink regenerációját. Ezek felelősek például bő-
rünk, hajunk vagy akár az emésztőrendszerünk nyál-
kahártyájának megújításáért. Speciális csoportját képe-
zik a felnőtt őssejteknek azok a csontvelői sejtek, me-
lyek folyamatosan biztosítják a vér sejtjeinek újdon-
képződését. Nem minden szervünk mutat azonban 
azonos regenerálódási hajlamot. Köztudott, hogy a 
porc, ideg- és szívizomsejtek újraépülési hajlama csak 
mérsékelt; bár ezekben a szerveinkben is kimutatható-
ak felnőtt őssejtek, átalakulásuk azonban nem elégsé-
ges. Ma több felnőtt őssejt-típussal is folynak klinikai 
vizsgálatok a szív- és érrendszeri betegségekben. E 
vizsgálatok nagy része arra irányul, hogy a szívinfark-
tus során csökkentse a végleges károsodást szenvedő 
sejtek arányát, és javítsa a súlyos, de túlélő sejtek és így 
az egész szív működését.

Szervátültetés kétezer éve: Damian és Kozma pótolja a beteg 

elvesztett végtagját egy meghalt etióp rabszolga lábával Fra Angelico 

festményén

FORRÁS: HTTP://EN.WIKIPEDIA.ORG

OTKA 67919, 81237, 
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hetek alatt összekapcsolódtak az állat saját érhálózatával 
és a sejtek által alkotott egyszerű csövekben a megin-
dult keringés is kimutató volt. Ezek az eredmények 
azért nagyon ígéretesek, mert jelenleg még nem áll ren-
delkezésünkre olyan eljárás, amivel akár az emberi szer-
vezeten belül, vagy azon kívül új működő ereket tud-
nánk képezni. Az érelmeszesedés talaján kialakuló ér-

rendszeri megbetegedé-
seknek látványos kezelési 
eleme lehetne az, ha a sú-
lyos vérkeringési hiányban 
szenvedő szöveteket új 
erekkel tudnánk ellátni, 
ezáltal újra biztosítva a 
megfelelő oxigén- és táp-
anyagellátást.

Megjavított szívizom
A kutatások hosszú távú 
célja elsősorban az, hogy 
megoldást találjunk a 
szív érhálózatának javí-
tására. Ezek a próbálko-
zások azonban még korai 
fázisban vannak. Ami-
kor a sejteket közvetlenül 

az állatok szívizmába injektáltuk, a sejteknek csak 
kis része épült be. A tudományos irodalomban fel-
lelhető hasonló kutatások eredményei is ellentmon-
dásosak egyelőre. A szívizomzatnak igen összetett 
mechanikus és elektromos tevékenységet kell végez-

nie a nap 24 órájában ebbe a bo-
nyolult folyamatba csak nagyon 
kevés kívülről beadott sejt tud be-
kapcsolódni és átvenni a rászabott 
szerepet az új környezetben. Mégis 
vannak olyan biztató eredmények, 
amikor a beadott sejtekkel javítani 
tudtak a szív működésén.

A létrehozott endothélsejtek – és a 
szív más laboratóriumban növesz-
tett sejtjei is, így a szívizomsejtek – 
számos hormonszerű molekulát és 
fehérjét termelnek. A beadott sej-
tekből ezek felszabadulnak és a 
szervezet saját, károsodott funkció-
jú sejtjeire hatnak. A kísérleteink 

központi kérdése ma, hogy melyek lehetnek pontosan 
ezek a faktorok, milyen előnyös hatásaik vannak a 
szív működésére és vajon hasznosítható-e ez a tudás a 
szívelégtelenség kezelésében? Nem kérdéses azonban, 
hogy egy új gyógyszernek, kezelési eljárásnak, így az 
őssejtes terápiának is hosszú utat kell megtennie, 
amíg a betegágyhoz kerülhet. A derűlátó megközelí-
tés szerint néhány éven belül az őssejtekkel végzett 
kutatások olyan eredményekkel szolgálhatnak, me-
lyek biztonságos, megbízható és eredményes terápiás 
lehetőséget jelenthetnek szívinfarktusban és súlyos 
érelmeszesedés okozta egyéb betegségekben is.

GARA EDIT, MERKELY BÉLA, FÖLDES GÁBOR

Módszerek és receptek
Az elmúlt évtizedben sok információval gazdagodott 
tudásunk az őssejtek másik családjáról is. Számos kísér-
let igazolja, hogy az embrionális őssejtek valamennyi 
szerv és szövet irányába képesek átalakulni. A sejtek 
többsége lombikbébi programok során fel nem használt 
embriókból származik, ezek a sejtek korlátlan szaporo-
dásra képesek. Ma Ma-
gyarországon még kevés 
olyan kutatóhely van, ahol 
ezekkel kapcsolatos kuta-
tómunkát végeznek. A 
Semmelweis Egyetem Vá-
rosmajori Szív- és Ér-
gyógyászati Klinikája 
egyike ezeknek a helyek-
nek: 2011 februárjában 
kezdte meg itt működését 
az őssejt-laboratórium, Dr. 
Földes Gábor vezetésével.

Az Országos Tudomá-
nyos Kutatási Alapprogra-
mok támogatásával itt fo-
lyó kísérletek elsősorban 
arra keresik a választ, hogy 
milyen módszerek és re-
ceptek alapján lehet az embrionális őssejtek fejlődését 
szív- és érrendszeri sejtek irányába elmozdítani? Ho-
gyan lehet őssejtből dobogó szívizomsejteket képezni 
egy edényben? Miben különbözik vagy hasonlít egy la-
boratóriumi körülmények között előállított érfalsejt 
(más néven: endothélsejt) és egy ér-
ből kinyert sejt? Az endothélsejtek 
kitüntetett fontosságú sejtjeink, 
amelyek szervezetünk összesen több, 
mint 4000 m2 felületű erét bélelik. 
Funkciójuk elengedhetetlen a vér-
áramlás helyi és egész szervezetet 
érintő szabályozásában és a vérnyo-
más befolyásolásában. Ezek mellett 
alapvető szerepük van a véralvadás 
és a szöveti gyulladásos válasz lebo-
nyolításában is. Ha a mikroszkópban 
vizsgáljuk őket, ezek a sejtek együt-
tesen utcakőszerű rajzolatot mutat-
nak a tenyésztőedény alján. Ha fluo-
reszcens festékkel jelöljük meg őket, 
a jellegzetes érfelszíni fehérjéket is azonosítani tudjuk. 
A kísérletek során az általunk képzett endothélsejteket 
egy kötőszöveti elemeket is tartalmazó gélre helyezhet-
jük, ekkor ezek az igencsak mozgékony sejtek körbe-
vándorolnak az edényben, majd végül elrendeződve, 
csőszerű képleteket formálnak. Az első biztató eredmé-
nyek azt is mutatják, hogy a létrehozott endothélsejtek 
nem csak az edényben, de élő környezetben is aktívak 
maradnak, és érképző tulajdonságuk itt is bizonyítható. 
Kísérleti patkányok bőre alá injektáltuk a sejteket, és ott 
vizsgáltuk azok érképző és érképződést elősegítő tulaj-
donságait. A látványos izotópos képalkotó felvételek 
megmutatták, hogy bőr alá beültetett endothélsejtek 

Pssejttelep edényben 
(SEMMELWEIS EGYETEM KARDIOLÓGIAI KÖZPONT, A SZERZPK FELVÉTELE)

Humán embrionális QssejtbQl képzett 
endothélsejtek 

(SEMMELWEIS EGYETEM KARDIOLÓGIAI KÖZPONT, 

A SZERZPK FELVÉTELE)
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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

Egy művész sejtései

Orosz István könyvére bizonyosan sokan 
reflektálnak a művészet különböző 
szakmai oldalairól, de talán nem érdek-
telen egy értelmiségi átlagolvasó vélemé-
nye sem. Olyané, aki – szégyenszemre 
– csak annyit tud a szerzőről, hogy ne-
ves, nemzetközileg ismert kortárs mű-
vész. A könyv azonban közel hozza a 
szerzőt, és aki elolvassa, annak már sze-
mélyes ismerőse lesz, így 
képeit, írásait ezentúl ér-
deklődéssel fogja követni.

A kötet tanulmánygyűj-
temény. Válogatás külön-
féle kisebb-nagyobb írá-
sokból, amelyek folyóira-
tokban jelentek meg vagy 
éppen tárlatok bevezetői, 
egyes művekhez fűzött 
szerzői kommentárjai vol-
tak. Közös bennük Orosz 
István páratlanul szellemes stílusa, „ké-
pes beszéde”, a sok utalás és allúzió, 
amely gondolkodásra késztet, és a sok 
művészettörténeti tény és érdekesség, 
amelyet a fejezetek felvetnek. Festmé-
nyek és rajzok sokszor rejtelmes sajátos-
ságairól szólnak e fejezetek, minden ol-
dalon ezeket fekete-fehér képekben 
meg is ismerhetjük, így tehát nemcsak 
a fogalmazás „képes”, hanem minden 
a szemünk elé is tárul, amiről a szerző 
szól. A felkeltett kíváncsiság mondatja 
az olvasóval, hogy több helyen jó lett 
volna, ha a – többnyire koraújkori – hí-
res festmények nagyobb alakban és szí-
nesen lennének láthatók, de a képek 
zöme a szerző saját munkája, ő pedig 
grafikus, és nem a színekkel, hanem a 
tusrajz vagy a rézkarc eszközeivel, az 
elvont és szimbolikus tartalmakkal teli 
látvánnyal foglalkozik.

A cím a matematikusoktól veszi köl-
csön a sejtés fogalmát, a Fermat-féle is-
mert sejtéshez hasonló sok bizonytalan 
állítás később sok nagyszerű felismerés-
hez vezetett, mert a későbbi korok 
tálentumai számára kihívást jelentett. 
A szerző művészettörténeti feltevései 
talán önmaga számára is megoldha-
tók lennének, láthatóan a bizonyítá-
sok már nagyon messzire vinnék, 
száraz szakmai területekre, de szinte 
mindenütt megadja a bizonyításhoz 
alkalmas művészek nevét és a – több-
nyire klasszikus – irodalmi címeket.

A szerzőt a perspektíva foglalkoztat-
ja, a művészek erőfeszítése annak érde-
kében, hogy új látószögek és új térbeli 
szemlélet felvételével vagy más optikai 
fogásokkal többet és pontosabbat lássa-
nak meg az alkotásokat csodálók.  
Brunelleschi híres „tükrös” képe a firen-
zei dómról (luk egy papíron, mögötte 
tükör, amely a nagyszerű kupolát új-
szerű módon mutatja) gyakran szó-
ba kerül a fejezetekben. Piero della 

Francesca Montefeltro-
oltárán a mennyezetről 
lógó tojást (gyakori motí-
vum a korszak képeiben) 
a művész körnek festette, 
mert tudta, hogy a néző 
perspektíváiban akkor je-
lenik meg a tojás (innen a 
kötet szellemes alcíme). 
Nagy téma, több fejezet 
tárgya az anamorfózis, a 
perspektíva számára ki-

munkált, közeli látványában nem vagy 
alig felismerhető rejtett kép, illetve ál-
talában a szem illúzióit kihasználó sok-
féle módszer, amely a felületes szemlélő 
számára nem felismerhető. Orosz Ist-
ván több alkotásában a tükörhenger ál-
tal létrehozott ana mor fi kus képek il-
lusztrálják a művészi le he tő s égeket.

A sok művészettörténeti összefüggés, 
a perspektívális lehetőségek felfedezése-
inek terjedése izgatja a szerzőt legin-
kább, innen jönnek a „sejtések” több fe-
jezetben is. Az Üzenetek című fejezet – 
akárcsak Shakespeare XXIV. szonettjének 
sorai – kifejezik a perspektíva felismeré-
sét. A gondolat eredetét keresve a szerző 
számos utat talál, ahogyan ez az ismeret 
a nagy drámaíróhoz is eljuthatott. A ter-
jedési útban Leonardo Codex Atlanticusa 
is szerepelhetett, több más képpel és op-
tikai jelenségeket tárgyaló leírással 
együtt. A fejezetet egy textilművész 
munkái inspirálhatták, aki kollázs para-
frázisokat készített a szonettekhez, majd 
egy költőé (aki egyben anglisztikus),  ő 
pedig szövegelemzéseket írt. Orosz Ist-
vánt Shakespeare és a színház bizonyára 
régen és huzamos időn át foglalkoztatta, 
hiszen a színház egyfajta „anamorfikus 
helyzet” – Shakespeare máig ható alko-
tásai ehhez nagyon sok témát kínálnak. 
Külön érdekessége a fejezetnek, hogy a 
szerző négyféle magyar fordításban 
közli a szonettet, szemléltetve, hogy a 
fordítók hogyan birkóztak meg az opti-

kai mozzanat magyar visszaadásával. 
Az anamorfikus látásmód fejlődéstörté-
netének érdekes része, hogy milyen uta-
kon és közvetítőkön jutott el Kínába is, 
és ott milyen megjelenési formái voltak.

Nehéz kiválasztani néhányat a sok 
izgalmas fejezetekből, ilyen például 
a koponya elrejtése több képben, 
Holbein A Követek című rézkarcától 
kezdve, vagy Dürer Aktrajzolójának 
érdekes és ugyan  csak sok művészt ins-
piráló pa ra doxona. Dürer sokszor 
elemzés tárgya, híres rinocérosz-ké-
pének történeti kontextusa vagy ötle-
tes – a valóságban lehetetlen – sokszög-
ábrái miatt. Ezek a szerzőre is hatottak, 
maga is alkotott ilyeneket. Érdekes a 
tükör anamorfikus lehetőségeiről szóló 
írás is, csakúgy, mint az Enyészpontok 
című fejezetben Piranesi római tájképe-
ket ábrázoló rézkarcainak perspektíva-
elemzése vagy az idő különböző képi 
allegóriáinak bemutatása.

Orosz István minden kérdésben erede-
ti és megragadó képeket alkotott. Szó 
van a kötetben kortársakról, egy korábbi 
(a kilencvenes évek elején történt) ameri-
kai út maradandó benyomásairól és ba-
rátságairól stb. A fejezetekben sok – 
gyakran kritikus – utalás található napja-
ink eseményeire, ilyen szempontból a zá-
rófejezet különösen kifejező; egy Kielben 
zajló kulturális rendezvényhez kapcsoló-
dó kiállításhoz készülhetett. Ebben a vi-
torlások tőkesúlyának analógiáját bontja 
ki a szerző, a társadalmak tőkesúlyának 
a kultúrát jelölve meg, kiemelve a művé-
szetek jelentőségét a nemzet önazonos-
sága szempontjából.

A nagyszerű könyv minden elisme-
rést megérdemel. Talán csak annyit 
hiányolok belőle, hogy néhány lapot 
érdemes lett volna a szerző és életmű-
ve bemutatására szánni. Már szó volt 
róla, hogy Orosz István nagyon közel 
kerül az olvasóhoz, éppen ezért érde-
kes lett volna portréja vagy önbemu-
tatása, művészi önértékelése is. Így 
csak mozaikokat talál az olvasó, bár 
az említett zárófejezetben meg az 
amerikai benyomásokat leíró részek-
ben van önéletrajzi elem, de ezek csak 
töredékek. A képek, Orosz István 
munkái azonban igazán különlege-
sek! (Válogatott sejtések. A tojás volt 
előbb. Képfilozófiák-sorozat, 2013. 
Typotex, 252 oldal, 3900 forint)

BUDA BÉLA



Egy EU-tagjelölt ország: Macedónia

Az ország szinte teljes területe (26 ezer km2) hegyvidék, 
eltekintve a Vardar és néhány kisebb folyó völgyétől. 
Tájképi szépségekben gazdag ország, egy fel nem fede-
zett ékszerdoboz. Területének mindössze 25 százaléka 
fekszik 500 méteres tengerszint feletti magasságnál ala-
csonyabban. Legmagasabb pontja 2764 m. A Vardartól 
nyugatra húzódó hegyek a Dinári-hegységhez, a keletre 
lévők pedig a Szerb-macedón rögvidékhez tartoznak. 
Az ország szeizmikusan aktív, 1963-ban a 
földrengés a fővárost, Szkopjét szinte teljesen 
porig rombolta. A fél Balaton nagyságú 
Ohridi-tó szerepel az UNESCO természetvé-
delmi örökség listáján. A közeli Preszpa-tó is 
hasonló természeti értékű.

Az ókorban Macedónia területén trákok él-
tek, majd Nagy Sándor államának peremterü-
letévé vált. A rómaiak alapították a ma félmil-
liós Szkopjét, illetve Heracleát (a mai második 
legnagyobb város, Bitola helyén). A délszlá-
vokhoz tartozó macedónok (nyelvük a bolgár 
egyik dialektusa, de ők nyelvüket a bolgártól 
külön nyelvnek tekintik) a VI. században tele-
pedtek le. Az 1389-es rigómezei csata nyomán 
a terület a Török Birodalom része lett. 1913-
ban Szerbia magához csatolta, később a Szerb-
Horvát-Szlovén Királysághoz, illetve Jugo-
szláviához tartozott. 1945 óta saját, módosított cirill 
ábécét használ. Macedónia 1991. szeptember 8-án 
vált függetlenné, amikor minden erőszak alkalma-
zása nélkül kiszakadt Jugoszláviából. Azóta ez a nap 
legnagyobb nemzeti ünnepük. 2001-ben az ország 
hadszíntérré változott, mert a kisebbségben élő, de több 
régióban többséget alkotó albánok nemzetiségi jogaik 
biztosításáért fegyveres harcot indítottak. A 2001-es al-
bán felkelésnek az Ohridi Keretmegállapodás vetett vé-
get, amely a macedónnal egyenrangú hivatalos nyelv-
nek ismerte el az albánt.

2004-ben Macedónia benyújtotta csatlakozási kérel-
mét az Európai Unióhoz, de 2017-nél előbb nem várható 
a belépése. 2005 óta tagjelöltnek számít, de a tárgyalá-
sok még nem kezdődtek meg a csatlakozásról. Ennek 
legfőbb oka a Görögországgal fennálló névvita, mely-
nek hátterében az áll, hogy Görögország burkolt terüle-
ti követelésnek tekinti az ország nevét, mert nem külön-
bözteti meg magát nevében az észak-görög Makedónia 
tartománytól. A névvita komolyságát mutatja, hogy a 
macedónok (helyes kiejtés c-vel!) 66 százaléka azt mond-

ja, ne csatlakozzanak az EU-hoz, ha ennek az ára, hogy 
meg kell változtatniuk országuk nevét.

Az ország népessége 2 millió 82 ezer fő, melynek 64 szá-
zaléka macedón, 25 százaléka albán, 4 százaléka török, 3 
százaléka roma és 4 százaléka egyéb nemzetiségű. A népes-
ség 65 százaléka ortodox (pravoszláv), 33 százaléka szunni-
ta mohamedán, 2 százaléka egyéb vallású. Az egy főre jutó 
GDP 10400 USD (vásárlóerőparitáson). A bruttó hozzá-
adott érték 11 százalékát a mezőgazdaság, 33 százalékát az 
ipar és az építőipar, 56 százalékát a szolgáltatás állítja elő.

A macedón mezőgazdaság ex-
porttermékei: zöldségfélék (pa-
radicsom, paprika, káposzta), 
gyümölcsök (étkezési szőlő, szil-

va, alma), bor, dohány és a juhágazat termékei (tej, hús). 
Egyéb exportcikkek: fém, textil, építőipari termék. Ma-
cedónia ércgazdaságában az ólom, a cink és a rézérc ki-
emelkedő jelentőségű.  A főbb külkereskedelmi partner-
országok: Németország, Görögország, Szerbia, Bulgária 
és Oroszország.

Sok ellentmondást magában foglaló ország, ahol a me-
zőgazdaság szerepe még ma is meghatározó, a munka-
nélküliségi ráta elképesztően magas (kb. 32 százalékos), 
a feketegazdaság aránya balkáni szintű. Mégis reményt 
keltő a jövőre nézve az Európában mért egyik legalacso-
nyabb adószint és az évek óta tartó alacsony (3 százalé-
kos) infláció. Macedónia még nem integrálódott mélyen 
a világgazdasági rendszerbe, ezért is érintette kevésbé az 
elmúlt évek válsága.

HAJNAL BÉLA

ADATOK ÉS TÉNYEK

É L E T  É S  TU D O M Á N Y   201 3/1 5   473

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

ElQfizetési ár 2013-ra belföldre: 1/4 évre 3000 Ft, 1/2 évre 6000 Ft, 1 évre 12 000 Ft

Macedónia födrajzi helyzete

Szerbia

Szkopje

Koszovó
Bulgária

Albánia Görögország





474   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2013/15

A TUDOMÁNY VILÁGA 

Újfajta törpe szupernóvák  

A csillagászok mostanáig a szuper-
nóvák két fő típusát ismerték: 

most a Carnegie Intézet és a Har-
vard-Smithsonian Asztro-
fizikai Köz pont (CfA) csil-
lagászaiból álló kutatócso-
port újfajta, tőlük eltérőn 
viselkedő (és létrejövő) szu-
pernóvák felfedezéséről szá-
molt be az Astro physical 
Journalben.

A korábbi két fő kategó-
ria az Ia- és a II-típus alap-
vetően a robbanó csillag 
tömege alapján sorolható 
be. Az Ia típusú robba-
násban a csillag egy biná-
ris rendszerben lévő fehér 
törpe, amely a kísérőjétől 
elszívott többletanyag ré-
vén átlépi az úgynevezett 

Chandrasekar-határt (1,5 naptöme-
get), ennek következtében gravi-
tációsan összeomlik és ezt követő 
robbanásban teljesen megsemmisül. 
A II típusú szupernóvák 4–100 nap-

tömegű csillagok, amelyekben 4–8 
naptömeg között a magban, efölött 
pedig a külső héjban robbanásszerű-
en végbemenő fúzió veti szét a csil-
lagot (utóbbi esetben maga a mag 

többnyire neutroncsillag 
formájában megmarad).

A most felfedezett Iax-
típus fényereje és a robbanás-
ban felszabaduló energiája 
is kisebb, mint az Ia típusé, 
s bár ez is fehér törpe ösz-
szeomlásakor keletkezik, a 
robbanás nem jár feltétlenül 
a csillag teljes megsemmisü-
lésével. „Az Iax típusú szu-
pernóva lényegében egyfajta 
mini- vagy törpeváltozatként 
képzelhető el” – mondta Ryan 
Foley, a CfA csillagásza.

A kutatócsoport eddig 
összesen 25 az Iax-osztályba 
sorolható új típusú szuper-

sőbb 3 hónapos korra záródik.) Mai 
emberben egy nagyon ritka geneti-
kai rendellenesség (a 11-es kromo-
szómán lévő ALX4 gén és az 5-ös 
kromoszómán az MSX2 gén mu-
tációja) későbbi záródást, vagy an-
nak teljes elmaradását okozhatja. E 
rendellenesség napjainkban átlago-
san 25 ezer születés közül egy eset-
ben fordulhat elő, s többnyire egyéb 
következményekkel, például fizikai 
vagy értelmi fogyatékossággal is 
párosulhat.

A Hszücsiajao 11 koponyája azon-
ban egy érett korú, felnőtt egyedtől 
származik, ami azt sugallja, hogy 
nála a nyitott kiskutacs nem járt 
hasonló következményekkel. 

Sőt, az ennek a genetikai rend-
ellenességnek az eredményeként 
a koponyán megmaradó lyuk szo-
katlanul gyakran megtalálható a 
pleisztocén korabeli emberelőd ko-
ponyákon, a korai Homo erectus-
tól a kőkorszakig, azaz durván 2,6 
millió évvel ezelőttől mintegy 12 

ezer évvel ezelőttig.
„Figyelembe véve az 

ilyen korú leletek ritka-
ságát is, ez azt mutatja, 
hogy a rendellenesség a 
mainál sokkal gyakoribb 
volt, ami feltehetőleg 
a belterjes szaporodás-
nak, utóbbi pedig a kis 
létszámú, és egymástól 
távol, elszigetelten élő 
csoportoknak tulajdo-
nítható” – mondta 
Erik Trinkaus, a St. 
Louis Egye tem antro-
pológia professzora, a 
PlosOne-ban megje-
lent beszámoló egyik 
szerzője. 

(ScienceDaily) 

BeltenyészetrWl árulkodó 
koponyalyukak

Az észak-kínai Hszücsiajao feltá-
rási helyen az 1970-es években 

27 hominida maradványt gyűjtöt-
tek be, köztük több koponyatöredé-
ket. Egy a Kínai Tudományos Aka-
démia és a washingtoni St. Louis 
Egyetem kutatói által nemrég el-
végzett vizsgálat az egyik kopo-
nyatöredéken olyan – manapság 
rendkívül ritka – születési rendelle-
nességre utaló defor-
mációt talált, amely 
arra utal, hogy a terü-
leten mintegy 100 ezer 
évvel ezelőtt élt előde-
ink között a mainál jó-
val gyakoribb lehetett 
a belterjes szaporodás. 

A vizsgálat tárgya a 
Hszücsiajao 11 jelzésű 
koponya, amelyen a  
kiskutacs helyén egy 
viszonylag nagy mé-
retű lyuk látható. (A 
kiskutacs az emberi 
koponyán hátul, a két 
falcsont és a nyakszirt-
csont találkozásánál 
található,  csecsemők-
nél többnyire legké-

Az eddig ismert szupernóvák két fQ típusa

A kínai Hszücsiajao feltárási hely (alul) és a vizsgálatban szereplQ Hszücsiajao 11 

koponya-töredék külsQ és belsQ képe (balra a töredék elhelyezkedése 

 teljes koponyára vetítve) (KÉP: ERIK TRINKAUS/WUSTL)

vörös óriás

vörös óriás

degenerált  
mag össze-

omlása

fehér törpe

I.a típus II. típus

M>Mch

M>8M原

neutroncsillag
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 FUKUSIMA KAGYLÓI. A fukusimai 
katasztrófa környezetébQl szinte teljesen el-
t_nt egy addig ott gyakori kagylófaj. A japán 
környezettani intézet és a radiológiai intézet 
kutatásai szerint a Thais clavigera nev_ faj a 
két évvel ezelQtti, Richter-skála szerinti 9-es 
erQsség_ földrengést és cunamit követQen 
balesetet szenvedett erQm_ 20 kilométeres 
sugarú körzetében átvizsgált tíz helyszínbQl 
nyolc ponton teljesen elt_nt, és más kagyló-
fajok száma is jelentQs csökkenést mutatott. 
A katasztrófát megelQzQ cunami nem okoz-
hatta a faj kihalását, mivel az állatok más, 
szintén szökQár sújtotta régiókban túlélték 
a természeti csapást, kizárólag az erQm_ 
körzetébQl t_ntek el teljesen, így minden va-
lószín_ség szerint az erQm_ balesetével és a 
radiaoaktív anyagokkal való szennyezQdés-
sel függ össze pusztulásuk. ÚJ MAKIFAJOK. Két új makifajt 
fedeztek fel Madagaszkáron. A két maki 
annyira hasonló külsej_, hogy a tudósok 
csak génjeik alapján tudják megkülönböz-
tetni Qket. Mindkét fQemlQs kisméret_, az 
egérmakifélék közé tartoznak, hosszuk orrtól 
a farokig 27 centiméternél is kisebb és 65-85 
grammot nyomnak. A szürkésbarna szQr_ ál-
latok éjszaka aktívak, minden valószín_ség 
szerint ez is hozzájárul ahhoz, hogy csak 
2003-ban és 2007-ben fogták be elQször pél-
dányaikat. Az akkor vett bQrminták elemzése 
során derült ki, hogy két különbözQ fajról van 
szó. A kutatók végül az egyiket Madagasz-
kár egyik régiójáról Anosy egérmakinak 
(Microcebus tanosi), másikat az erdQrQl, 
ahol felfedezték, Marohita egérmakinak 
(Microcebus marohita) keresztelték el.  SZENT-GYÖRGYI TALEN-
TUM DÍJ. A díjat idén alapította a Sze-
gedi Orvosbiológiai Kutatások JövQjéért 
Alapítvány. A tervek szerint a kuratórium az 
adott évben Szegedre látogató Nobel-díjas 
kutatókkal közösen választja ki, ki kaphatja 
meg az elismerést. A feltételek között szere-
pel, hogy a nemzetközi szinten is meghatá-
rozó, publikált felfedezéshez vezetQ munka 
jelentQs részét a Tisza parti városban kell 
végeznie a kutatónak. Idén Bert Sakmann 
Nobel-díjassal a kuratórium Papp Balázs-
nak, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóköz-
pontja munkatársának ítélte a díjat. Papp 
Balázs és kollégái az egysejt_ élesztQ mo-
lekuláris rendszereinek számítógépes szi-
mulációjával foglalkoznak. Kísérleteikkel a 
gének molekuláris szint_ m_ködését, a gé-
nek kölcsönhatását igyekeznek felderíteni.

Beleolvad a környezetbe  
a legújabb LED

Egy idehaza is kapható új világítópa-
nel egyetlen áttetsző LED profilban 

ötvözi a direkt és az indirekt világítást. 
A működés közben vibrálásmentes fényt 
kibocsátó, technológiai újdonságnak 
számító világítótest lekapcsolt 
állapotban szinte beleolvad a 
környezetébe a keretbe rejtett 
LED-fényforrásoknak kö-
szön he tően.

A mennyezetre függesztett 
lineáris LuminationT LED 
olyan, egyenletes fényel-
oszlást biztosító vékony pa-
nel, amelynek működését 
az IntrinsixT technológia 
támogatja a maximális tel-
jesítmény, valamint a meg-
bízható vezérlés elérésében. 
A direkt és indirekt világítást haté-
konyan ötvöző panel káprázásmentes 
megvilágítást szolgáltat minden irány-
ban. A szerkezet kivételesen vékony 
kialakítását a minimalista dizájn tette 
lehetővé. Ennek köszönhetően a LED- 
panel olyan hatást kelt, mintha lebegne 
a mennyezet alatt. A világítótest reme-
kül használható kiskereskedelmi egysé-
gekben, konferenciatermekben, nyitott 
terű irodákban vagy akár recepciókon 

is. A panel a világítástechnikai és design 
megoldások teljesen új tárházát nyitja 
meg a felhasználók számára.

„A függesztett panellel a tervezők 
teljes mértékben kiaknázhatják a LED- 
technológia adta lehetőségeket.” hang-
súlyozta Simon Fisher, a GE Lighting 
EMEA régiójának igazgatója. „Számos 

előnye között szerepel a 
hatékony energiafelhasz-
nálás, a hosszú élettartam, 
a modern külső, a precizi-
tás, és az egyenletes fény-
kibocsátás. Ezek mind 
elengedhetetlenek ahhoz, 
hogy egy világítási megol-
dás sikeres legyen az irodai 
vagy a kiskereskedelmi pi-
acon. További előny, hogy 
kikapcsolt állapotban telje-
sen átlátszó, köszönhetően 
az élvilágító technológia 

egyedi alkalmazásának. Ezzel a tulaj-
donságával a világítótest hozzájárul a 
kellemesebb környezet kialakításához.”

A lineáris panel szabályozható és érzé-
kelőkhöz is kapcsolható. A LED-lámpa 
fénykibocsátása a természetes fény 
mértéke alapján is vezérelhető,ami ma-
ximális energiamegtakarítást tesz lehe-
tővé. A vezérlés mind analóg (1–10V) 
mind pedig digitális (DALI) jelekkel 
megoldható.

nóvát azonosított. Közülük egyet-
lenegy sem található elliptikus (te-
hát főképp öreg csillagokkal teli) 
galaxisokban, amiből a kutatók azt 
gyanítják, hogy az Iax-szupernóvák 
jellemzően fiatalabb rendszerekben 
keletkeznek. 

A megfigyelési adatok alapján úgy tű-
nik, hogy az Iax-típus is bináris rendsze-
rekben alakul ki, amelynek egyik tagja 
egy fehér törpe, a kísérője azonban egy, 
a külső hidrogénburkát már elveszített, 
héliumot égető csillag. A fehér törpe te-
hát héliumot von el a társától.

Az még nem világos, mi váltja ki a 
robbanást. Azonban úgy tűnik, hogy 
a folyamat kevésbé romboló erejű, 
mint az Ia típusé, mert a fehér törpe 
maradványa többnyire észlelhető.

Az eddigi megfigyelésekre ala-
pozható becslés szerint az Iax típusú 
szupernóvák gyakorisága mintegy 
harmada lehet az Ia-típusénak. An-
nak magyarázata, hogy eddig egyál-
talán nem, és mostanáig is csak ilyen 
keveset sikerül észlelni feltehetőleg 
viszonylagos halványságuknak és ki-
sebb energiájuknak tulajdonítható. 

A jelenlegi tervek szerint 2016-ban 
üzembe álló Nagy Szinoptikus Fel-
mérő Távcső (Large Synoptic Survey 
Telescope: LSST) várhatóan sokat ja-
víthat majd ezen a statisztikán. 

(ScienceDaily) 

Fantáziakép az Iax szupernóva elQfutáráról: 
az akkréciós koronggal körülvett fehér 

törpe (balra) egy forró, kék, héliumot égetQ 
kísérQtQl szív el anyagot

KÉP: CHRISTINE PULLIAM/CFA
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 CSÚCSTALÁLKOZÓ  
A VÖRÖS LISTÁS FAJOKÉRT

 A Bangkokban március 14-én befejeződött, 
a vadon élő állatok és növények kereskedelmével 
foglalkozó CITES-csúcstalálkozó legfontosabb 

döntései közé tartozik az a történelmi jelentőségű szavazás, amelynek értelmé-
ben javítják nyolc olyan cápa- és rájafaj nemzetközi kereskedelmének fenntart-
hatóságát, amelyek veszélyeztetettként szerepelnek az IUCN veszélyeztetett 
fajok vörös listáján.

A CITES 16. csúcstalákozóján meghozott fontos döntések közé tartozik az is, 
hogy további intézkedéseket léptetnek életbe az utóbbi időben drámai módon 
felerősödött, az elefántcsontot és az orrszarvúak szarvát célzó orvvadászat és az 
ezekkel folytatott illegális kereskedelem visszaszorítása érdekében.

A konferencián rekord számban szavaztak az orszá-
gok a fehér foltú cápa, három pörölycápa-faj, a he-
ringcápa és két, még meglevő mantarája nemzetközi 
kereskedelmének szabályozására. A résztvevők azt is 
megszavazták, hogy tiltsák be a kritikusan veszélyez-
tetett édesvízi fűrészes ráják nemzetközi kereskedelmi 
forgalmát. Az IUCN szerint komolyan veszélyezteti az 
érintett fajok fennmaradását a megnövekedett kereslet 

a cápabőr, -hús és -kopoltyúlemez, valamint az akváriumi állatok iránt. A dél-
kelet-ázsiai piacokra évente mintegy 1,2 millió fehér foltú cápa jut el, amelyet 
nagy és különleges bőréért halásznak, valamint körülbelül 4 000 mantaráját szi-
gonyoznak le a kopoltyújáért.

Az afrikai elefánt egyre nagyobb méretű orvvadászatával (2011 és 2012 között 
43%-kal emelkedett) és az elefántcsont illegális kereskedelmével kapcsolatban 
a résztvevők hatékonyabb intézkedésekről döntöttek, és támogatásukról bizto-
sították a Konvenció döntéshozatalát segítő világméretű megfigyelő rendsze-
reket, valamint az afrikai elefántokra vonatkozó akciótervet. (www.greenfo.hu)

 Kerecsenfigyelő web Ka
ME RA. Idén is megfigyelhetjük a védett, 1 
millió forint eszmei érték_ kerecsensólymok 
költését az interneten. A kamerákat és tarto-
zékait tavaly márciusban szerelték fel a MA-
VIR, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság által 
vezetett nemzetközi kerecsensólyom-védelmi 
LIFE program keretében, ezzel a módszerrel 
a világon elQször sikerült élQben követni egy 
kerecsensólyom pár költését és fiókanevelé-
sét. A közvetítés a nagyfeszültség_ oszlopon 
található fészekbQl idén is folytatódik. Március 
elején a fészeket ugyanaz a sólyompár foglalta 
el, amely már tavaly is sikeresen felnevelt ben-
ne két fiókát. A webkamera a http://www.mavir.
hu/web/mavir/elokozvetites1 címen érhetQ el. Obama agyprOgramja. Az 
agym_ködés kutatását és átfogó feltérké-
pezését célzó projektet hirdeetett meg az 
amerikai elnök, amelyre már az elsQ évben 
100 millió dollárt szánnak. Az Agykutatás 
Innovatív Neurotechnológiák Fejlesztésével 
(Brain Research through Advancing Innovative 
Neurotechnologies, BRAIN) elnevezés_ pro-
jekt a remények szerint elQsegíti az Alzheimer- 
és a Parkinson-kórhoz hasonló betegségek 
jobb megértését, valamint egy sor mentális 
betegség gyógymódjának kidolgozását. Az 
egyes értesülések szerint akár 10 évet is fel-
ölelQ program fQ koordinátora a Fehér Ház 
tudománypolitikai hivatala lesz, de a Nemzeti 
Egészségügyi Intézetek mellett részt vesz 
benne a magas szint_ védelmi kutatásokért 
felelQs ügynökség (DARPA), a Nemzeti Tu-
dományos Alapítvány, a Howard Hughes Or-
vostudományi Intézet, az Allen Agytudományi 
Intézet, valamint mások mellett a Google, a 
Microsoft és a Qualcomm is.  A TITÁN 
LÉGKÖRE. Már jópár évtizede tudjuk, hogy 
a Szaturnusz legnagyobb holdjának szénhid-
rogént, metánt, etánt tartalmazó vastag, ködös 
légköre van, és 2008-ban az is kiderült, hogy 
etán- és metántavak, sQt folyók is találhatók 
rajta. Az egyszer_ szerves anyagokból pedig, 
a napsugárzás hatására akár bonyolultabb 
molekulák is keletkezhetnek, amelyek az élet 
építQköveit is jelenthetik. A NASA JPL részle-
gében zajló kísérletek szerint a Titán légköré-
ben ezen építQkövek szintetizálódása kisebb 
magasságban is végbemehet, mint ahogyan 
azt korábban gondolták. Eredményeik szerint 
a komplex szerves molekulák a Titán légkö-
rének sokkal nagyobb részében jöhetnek lét-
re, mint azt eddig gondolták, ezzel a hold az 
asztrobiológiai kutatások számára is sokkal 
érdekesebb környezetet biztosít majd.
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Etikus hackerek  
az Óbudai Egyetemen

Az Óbudai Egyetem Neumann Já-
nos Informatikai Karán Etikus 

Hacker Oktató- és Vizsgaközpont 
nyílt. Erdődi László, az egyetem Szoft-
vertechnológia Intézetének adjunktu-
sa, a központ vezetője elmondta, hogy 
a hallgatók képzésére 25 számítógépet 
magába foglaló labor áll rendelkezésre. 

A képzés kapcsán megerősítette, hogy 
az etikus hackereknek nehezebb dol-
guk van, sokkal szélesebb körű tudással 
kell rendelkezniük, mint egy rosszin-
dulatú hackernek. Egy-egy rendszer 
vizsgálata során az összes sérülékeny-
séget meg kell találni, ezért az oktatás 
során a komplexitásra helyezik a hang-
súlyt. „Munkájukra napjainkban egyre 
nagyobb igény van, a képzés anyaga 
tehát nagyon aktuális, nemzetközileg 
elfogadott, folyamatosan frissül.” Az 
egyetemen komoly kutatómunka fo-
lyik az információbiztonság tekinteté-
ben, folyamatosan követik a trendeket, 
a változásokat a kutatást és az oktatást 
szoros kölcsönhatásba hozva.

A most megnyílt központ otthont 
ad több naprakész nemzetközi in-

formáció-biztonsági végzettséget 
adó tanfolyamnak, és egyedül az 
ország felsőoktatási intézményei 
közül nemzetközi vizsgaközpont-
ként is működik. Az egyetem saját 
hallgatói mellett a központ szíve-
sen fogadja más oktatási intézmény 
hallgatóit is, így a tapaszalt oktatók 
szélesebb körben adhatják át isme-
reteiket.

Az etikus hacker tanfolyamon a 
hallgatók online vizsga letétele után 
nemzetközileg is elismert okleve-
let, az EC Council által kiállított 
Certified Ethical Hacker képesítést 
szerezhetik meg. A legjobb résztve-
vőket az egyetem felkarolja és továb-
bi lehetőségeket és támogatást biztosít 
számukra a szakmai fejlődésben.

(http://nik.uni-obuda.hu/etikushack)
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VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

www.telc.hu

Nemzedékek nQttek fel L. A. Levinova és G. V. Szapgir játékos matema-
tikakönyvén, a Pipacska és Kockapaci kalandjain, amelyet a Typotex 

Kiadó jelentetett meg ismét. Két történet címét kérjük. A megfejtést be-
küldQk között a kötet 5 példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét 
keddje, 2013. április 23-a. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Kereszt-
rejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu.

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

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

VÍZSZINTES: 1. Az egyik történet címe. 10. Kína után a Föld második 
legnépesebb országa. 11. Csontról húst eszik. 12. Angol névelQ. 13. ^r-
lap rovata. 15. LépésrQl lépésre, megfontoltan. 17. Cinnel bevon. 18. 
Maszkot viselQ. 20. Kertészszerszám. 21. Mesterséges állateleség. 22. 
Nagy fQzQedény. 24. Folyékony f_tQanyag. 26. Az aljához. 27. Azonos 
zenei hangok. 28. A Balaton is ez. 29. A másik történet címének befe-
jezR része. 32. Lenti, lent elhelyezkedQ. 33. Szólam a nQi vagy gyermek-
kórusban. 34. Bírálat. 37. Kerti házikó. 39. Puskát használ.

FÜGGQLEGES: 1. A másik történet címének kezdete. 2. Gyógyító gQzt 
belélegzQ. 3. Szeretett szülQ megszólítása. 4. Párizs centruma! 5. Szívós 
gyomnövény. 6. Doktorátus nélküli jogvégzettséget jelölQ idegen rövidítés 
(LLB). 7. Tartozást visszafi zet. 8. Festékmárka. 9. Rétes és bejgli is van ilyen. 
14. Az ENSZ angol nevének rövidítése. 16. A stroncium vegyjele. 19. Serpe-
nyQben piruló. 23. Királyság az ókori Dél-Arábiában. 25. Krími üdülQváros. 26. 

Ókori indiai uralkodó, a róla elnevezett oszlop India nemzeti jelképe. 27.  Az 
Utas és holdvilág cím_ regény írója, Szerb...; 30. Integrált áramkört tároló pará-
nyi félvezetQ lapka. 31. EllenQr, röv. 32. Patinás stockholmi futballklub (AIK). 35. 
A hercehurcában kettQ van! 36. Az aktínium vegyjele. 38. ÉpítQanyag.

Az Élet és Tudomány 12. számában megjelent rejtvény megfejtése: 
Délmagyarország; Szegedi Katolikus Tudósító. A megfejtést beküldQk között 
a Bába Kiadó egy-egy kötetét nyerte: Babucs Illés (Jászberény), Kajáriné 
Jeney Zsuzsanna (Békéscsaba), Kégl Hedvig (Ászár), Lukács István 
(Eger) és Németh Attila (Budapest). A nyerteseknek gratulálunk, a könyve-

ket postán küldjük el. 

KERESZTREJTVÉNY

A TELC 19 országban ismert 

nemzetközi nyelvvizsgái, ANGOL és 

NÉMET nyelvbQl Magyarországon 
államilag elismertek. 

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

KövetkezQ vizsgaidQpontunk 2013-ban: 

      2013. május 25.
 (Jelentkezési határidQ: 
 2013. április 22.)

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!Megjelent 

a Természet Világa
 márciusi száma



ra kiállítás, amely a magyarországi cigányok ábrázolása-
it mutatja be a  XIX. század utolsó évtizedeitől napjain-
kig, nyomon követi a többségi társadalom cigányábrázo-
lásait, a néprajzi, szociológiai, antropológiai megközelí-
tésmód és a riportfotó sajátosságait, valamint bemutatja 
a romák ezzel jórészt ellentétes önképét is. A tárlat júni-
us 9-ig tekinthető meg.

A XVI-XVII. század a ma-
gyar történelem ellentmon-
dásokkal teli korszaka: a 
török hódítás nemcsak a 

magyarság önvédelmi harcát kényszerítette ki, ami 
együtt járt a középkori kultúra megannyi emlékének 
pusztulásával, hanem sok területen a szellemi élet gazda-
godását hozta. A magyarság számos köznapi kulturális 
gyakorlattal ismerkedett meg, a korszak építészeti emlé-
kei napjainkban is közismert és népszerű látványosságok. 

A Pécs mindennapjai a török félhold alatt című 
kiállítás a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága - 
Várostörténeti Múzeumban Pécs város hódoltság kori 
történetét mutatja be, a köztörténettel szemben mégis 
előtérbe helyezve a művelődéstörténet fejleményeit, a 
mindennapi élet emlékeit. A tárlat központjában Pécs vá-
ros hódoltság kori története áll, mégis kitekintést nyújt 
egyrészt időben a hódítást megelőző évtizedekre és a 
visszafoglaló háborúkat követő újjászervezésre, másrészt 
térben Baranya megye és a dél-dunántúli régió törökkori 
történetének legfontosabb eseményeire és emlékeire. A 
látogatók számos régészeti emléket, műtárgyat, és remekmű-
vű fegyvert, korabeli kéziratot és metszetet tekinthetnek 
meg. A május 24-ig látható kiállításon szereplő tárgyak 
nagy részét most első alkalommal láthatja a nagyközönség. 

Az űrkutatás múltja, jelene, 
jövője címmel nyílt kiállítás a 
százhalombattai Matrica Múze-
umban, mely Farkas Bertalan, az 
első magyar űrhajós különleges 

tárgyi emlékeit, ereklyéit, fotóit mutatja be, melyek űrrepülé-
sét és az ehhez kapcsolódó időszakot elevenítik meg. A tárlat 
széleskörűen kívánja bemutatni az űrkutatás hasznát itt a Föl-
dön a múltból kiindulva, a jövőbe tekintve.

Farkas Bertalan és Valerij Kubaszov 1980. május 26-án, 
moszkvai idő szerint 21 óra 20 perckor, magyar idő szerint 20 
óra 20 perckor indult a világűrbe a Szojuz-36 űrhajó fedélze-
tén. Az űrhajó május 28-án kapcsolódott össze a Szaljut-6 űr-
állomással, ahol a személyzet, Leonyid Popov és Valerij 
Rjumin szovjet űrhajósok fogadták őket. Az űrhajósok 1980. 
június 3-án tértek vissza a Földre a Szojuz-35 űrhajó fedélze-
tén, a landolás Dzsezkazgan városától 140 km-re történt. 

A szeptember 15-ig nyitva tartó tárlat segít rávilágí-
tani arra is, mi mindent köszönhetünk a kutatásoknak 
akár a kommunikáció, akár a közlekedés, az ipar vagy a 
mezőgazdaság területén. 

A Petőfi Irodalmi Múzeum Szám-
adás a tálentomról című új, idő-
szaki kiállítása a nyugatos írónem-
zedék egyik legismertebb szerzőjé-
nek, Karinthy Frigyesnek állít emlé-

ket. Az olvasóközönség többnyire irodalmi karikatúráit, 
az Így írtok tit, valamint a kisdiák életéből megírt képe-
ket tartalmazó Tanár úr kéremet ismeri, de Karinthy élet-
műve ennél jóval tartalmasabb és sokrétűbb. A kiállítá-
son sor kerül az életút alapvető állomásainak felvázolá-
sára, Karinthy-ábrázolások, Karinthy-relikviák, kézira-
tok, valamint korhű, XX. század elejéről származó 
iskolai tárgyak, illetve az írót egykor megihlető techni-
kai eszközök bemutatására. 

Az írásokból vett idézeteket a Gyermekkori naplók sora-
ival és az Együgyű lexikon szatirikus Karinthy-meghatá-
rozásaival teszi a múzeum – mintegy görbe tükröt tart-
va – még érzékletesebbé. Viaszlemezen megőrzött 
hangfelvételről hallgathatják az érdeklődők az író hang-
ját, alakját pedig több, az utóbbi évtizedekben nem vetí-
tett mozgófilm-kocka is megidézi. A látogatók végül 
különféle számítógépes és mechanikus játékokon tehetik 
próbára saját nyelvi leleményességüket, tesztelve, hogy 
mennyire ismerik az író nyelvi játékait, irodalmi paródi-
áit. A december 1-ig látható kiállítás célja, hogy az 
emberek újra felfedezzék a Karinthy-életmű őket meg-
szólító remekeit.

A romák alkotják Európa legnagyobb et-
nikai kisebbségét. Sok évszázados múltra 
visszatekintő vándorló életformájuk arra 
késztette őket, hogy elsősorban saját kö-

zösségükre támaszkodjanak, ennek következtében máig 
alig ismerjük e nép társadalmi valóságát és kultúráját. 
A Vidas Gitanas. Cigányok Spanyolországban cí-
mű kiállítás a Néprajzi Múzeumban elénk tárja a spa-
nyolországi romák történetét, és a közhelyeket kerülve 
mutatja be a romák magukkal hozott értékeit és sikeres 
integrációját. 

A spanyol rendezők elsődleges célja a 
sztereotípiák által elhomályosított ro-
ma történelem és mai valóság meg-
mutatása, a múltbéli és a kortárs roma 
művészet gazdagságának szemlélteté-
se, valamint annak a megvilágítása, 
hogy a cigány művészet hogyan ha-
tott a spanyol kultúrára. A kiállítás külön kiemeli a fla-
menco szimbolikus szerepét, amely ma a spanyol kultu-
rális örökség szerves része. A kiállításban neves fotográ-
fusok esettanulmányai szemléltetik a cigány közösség 
jelenét, olyan művészeti tevékenységeket emelnek ki, 
amelyeket a cigány családok máig gondosan ápolnak.

A madridi kiállításhoz kapcsolódik a Képek, cigányok, 
cigányképek. A többségi képtől az önábrázolásig című kama-
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ÉT-IRÁNYTd Bánsághy Nóra rovata

Karinthy-életút

Cigány m_vészet, spanyol kultúra 

Magyar _rhajós

Török hódoltság
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY

Színes lepkeszárnyak
A lepkék színpompás szárnyain 
rendkívül változatos színekkel 
találkozhatunk. Ezek kémiai és 
fizikai eredetűek, festékanya-
gok, illetve egy különleges 
nanokompozit, a fo to ni kus kris-
tálynak nevezett szerkezet össz-
játékából származnak. 

Lengyelország újból Európa 
térképén
A történeti feldolgozások a központi 
hatalom meggyengülésének, az idők 
szavát meg nem halló államvezetés-
nek elrettentő példájaként emlegetik 
a XVIII. századi lengyel állapotokat. 
Akkorra a környező hatalmak állan-
dó beavatkozásainak prédája lett. 

Az államalkotók negatív 
plakátjai
Az államot irányító pártok bo-
nyolult kommunikációs stratégi-
ákkal élnek. Vannak „államalko-
tó” fajok, amelyek az emberek-
hez hasonlóan roppant kifino-
mult kommunikációs rendszerrel 
rendelkeznek.

KÖVETKEZV SZÁMUNKBÓL

A hátlapon

A Brooklyn-híd

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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 KITAIBEL   
E számunknak a Kitaibel Pál középiskolai biológiai 

tanulmányi verseny anyagát adó cikkei: 
Budapest repülő ékkövei

New York város történelmében ki-
emelkedő jelentőséggel bír a Brooklyn-
híd, vagy ahogy korábban hívták, a 
New York-híd. Az Egyesült Államok 
egyik legrégebbi függőhídja Man hat-
tan szigetét köti össze Brooklynnal. Ez 
1883-ben, a híd átadásának évében na-
gyon fontos tényező volt, hiszen a szi-
get megközelíthetősége múlt rajta. Az 
ekkorra benépesülő Manhattanből ez-
zel lehetőség nyílt kicsit külsőbb terület-
re költözni anélkül, hogy órákat kellett 
volna hozzá utazni. Az építmény ezzel 
rohamos fejlődést hozott, de nemcsak 
Brooklyn számára, hanem a környező 
parti városoknak is. Ez tette később le-
hetővé – egészen pontosan 1898-ban – 
New York város egyesítését és a világ 
egyik legnagyobb metropoliszának 
megszületését.
A híd terveit a német származású John 
Augustus Roebling készítette 1869-ben, 
aki a „manhattani hagyományokhoz” 
híven egy világelsőt alkotott: a világ első 
acélkábeles hídja volt, és 1903-ig a leg-
hosszabb is. Az 1833 méter hosszú híd 
megtervezése előtt Roebling már ren-
geteg tapasztalatot szerzett, hiszen több 
hasonló szerkezetű híd is az ő tervei alap-
ján készült, például a Niagara-vízesés fe-
lett átívelő függőhíd. A híd építése során 
azonban Roebling megsérült, ezért az 
építkezés felügyeletét fia, Washington 
vette át. A pillérek hat év alatt készültek 
el, a kábelezés két évig tartott, a hídpá-
lyához és a kapcsolódó építményekhez 
pedig még négy év kellett. Az ünnepé-
lyes átadás 1883. május 24-én volt. 
Elsőként Emily Roebling ment rajta vé-
gig, kezében egy kakassal, ami a győzel-
met szimbolizálta. Pár nappal később 
azonban pánik tört ki a zsúfolt hídon, 
mert az emberek azt hitték, hogy le fog 
szakadni. 12-en haltak meg, miközben 
az emberek egymást taposva menekül-
tek a hídról. A hídnak természetesen 
semmi baja nem volt, azóta pedig New 
York jelképévé vált. B. N.
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