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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: LÉ 
Az így létrehozható szavak 
tehát: LÉC, LÉG, LÉGY, 
LÉHA, LÉK, LÉP és LÉT

ERPSÍTÉS

Válasz: Ó
A rózsaszín_ elemek 
az óramutató járásával 
megegyezQ irányban lépnek 
egyet. A világoskék és fehér 
elemek a helyükön maradnak, 
míg a rózsaszín_ek eltakarják 
azokat, mikor odakerülnek.

HAJRÁ

Válasz: I
Minden sorban és oszlopban 
a jelzéseken van egy görög 
bet_, egy szám, egy kötQjel és 
egy cirill bet_. Szintén minden 
sorban és oszlopban van 
egy omega, egy kszi és egy 
szigma, valamint egy ja, 
egy b és egy g. 
A számok összege minden 
sorban és oszlopban 11.
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A 19. héten bemutatott 
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Melyik illik legkevésbé a többihez?

Három satnya fémdobozból lehet egy újat készíteni.
Hányat lehet készíteni összesen ezer dobozból?

Melyik hiányzik a fentiek közül?
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 A helyesírás veszélyes 
terep

Az MTA Nyelvtudományi 
Intézet ugyan az alapítása óta, 
több mint fél évszázada végez 
nyelvi tanácsadást telefonos, 
e-mailes, illetve postai leve-

lezés formájában, a megsokaso-
dott probléma miatt nem győzte. 
Munkatársai ezért – mondhatni 
– kényszerből és a mind nagyobb 
szükséget felismerve, létrehoztak 
egy mindenki által használható 
és ingyenes helyesírási tanácsadó 
portált. Hátterében egy olyan 
interneten át elérhető szoftver-
eszköz „dolgozik”, amely segít a 
mindenkori helyesírási szabályzat 
szerinti helyesen írott alak meg-
találásában. Az online szolgálta-
tás előnye, hogy időben és térben 
korlátok nélkül elérhető, azaz 
folyamatosan és egyszerre rengeteg 
ember kaphat helyesírási tanácsot 
határon belül és külföldről egyaránt. 
Fontos különbség, hogy azonna-
li válasz nyújtható, és mindez nem 
kerül külön pénzbe. 

Az automatizálás nagy szakmai 
kihívás. A helyes alak megadása 
ugyanis nem csak az alakon múlik. 
A rövid i-vel írt igér alakról önma-
gában véve el tudjuk dönteni, hogy 
helytelen. Gyakran azonban mind-
két alak helyes, de csak a megfelelő 
környezetben, amelyeket néha 
nehéz megkülönböztetni vagy 
megjegyezni (pl. egyelőre – egyen-
lőre, helység – helyiség). A számító-
gép számára azonban a legnehe-
zebb feladat az, hogy értelmezni 
tudjuk a kifejezést, illetve a szán-
dékolt jelentést egy adott környe-
zetben (l. orosz tanár – orosztanár). 
A szöveg ilyen fokú megértése 
már a mesterséges intelligen-
cia határát súroló feladat, ame-
lyet a nyelvtechnológia jelenlegi 
fejlettségi szintjén nem tudunk 
maradéktalanul megoldani. A 
nehézség másik forrása az, hogy a 
helyesírás veszélyes terep, a focihoz 
hasonlóan képes komoly indulatokat 
kiváltani. Szerencsére mind többen 
ismerik föl: a helyesírás társadalmi 
követelmény, a társadalmi elfoga-
dottság egyik mércéje. Ennek hiá-
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nya megbélyegzéshez és frusztráció-
hoz vezethet. 

Az intézet munkatársai próbáltak 
mindenki számára könnyen hoz-
záférhető, könnyen használható 
és főleg könnyen érthető eszközt 
készíteni. Olyan eszközt, amely a 
nyelvileg kevésbé tudatos használók 
számára is hasznos. Ez nemcsak azt 
jelenti, hogy a rendszer barátságos, 
könnyen kiismerhető és használható, 
hanem azt is hogy az ő nyelvükön 
szól. A helyesírási szabályzat szán-
dékosan nem foglalkozik nem stan-

dard nyelvhasználattal, mint például 
a laza beszélt nyelvi alakokkal vagy 
a tájnyelvi változatokkal. A digitális 
eszközök révén tömegessé vált kom-
munikáció kikényszeríti e rendszer 
fejlesztőiből, hogy a használók a saját 
természetes nyelvhasználatuk szerint 
leírt alakokat adhatnak meg és kap-
janak választ a köznyelvi norma sze-
rint helyesen írt alakban. 

A nyelvészek igyekeztek beépíte-
ni a rendszerbe azt a több évtizedes 
tudást, amely a nyelvi tanácsadó szol-

gálat működése alatt az Intézetben 
felhalmozódott. Feldolgozták a 
szolgálat naplóit a leggyakrabban 
kérdezett kifejezésekről, ezeket az 
Archívum rovatban a portálon is köz-
zétették, valamint mostantól folya-
matosan közlik is. 

A rendszer nemzetközi összehason-
lításban is értékes jellemzője, hogy a 
portál működéséhez több százezres 
tételt tartalmazó adatbázisokat, az 
egymilliárd szavas Magyar nemze-
ti szövegtár új kiadását, külön erre a 
célra készített, szemantikai jegyek-
kel ellátott szótárakat készítettek, 
illetve használtak fel – és a kérdezett 
kifejezésre ennek alapján adják meg 
a választ. 

Az új szolgáltatás legfontosabb 
újdonsága, hogy nem egyszerűen 
szótári egybevetést végez. A meg-

adott szóalakot, kifejezést meg-
próbálja értelmezni, például 
felismeri az anyagneveket, szín-
neveket, a többértelmű alakokat 
(megint – meg+int stb.) Az elemzés 
megtalálja a megfelelő szabályt, 
majd ennek alapján megadja a 
helyes alakot. Nemcsak javít, 
hanem magyaráz is, megadja 
azt a szabályt, amelynek alapján 
az alakot a javasolt módon kell 
írni, vagy elmagyarázza a két 
alakváltozat közötti különbséget. 

Olyan elemző szabályrendszert hasz-
nál, amely elvileg tetszőleges számú 
hasonló kifejezést képes felismerni. 
Ez önmagában biztosítja előnyét a 
fix szótárakat használó megoldások-
kal szemben. 

Ma még sajnos nem mindent 
tud a portál – ez az 1.0-s induló 
változat, amely hét kérdéskörben 
ad választ: különírás – egybeírás; 
helyes-e így?; névkereső; elválasztás; 
számok betűzése; dátumok betűzése; 
ábécébe rendezés. Elsősorban a szö-

veg megértésében, a jelentés 
megragadásában mutatkoz-
nak korlátok. Ugyanakkor 
már csak azért sem beszélhe-
tünk végleges változatról, mert 
maga a terület, a nyelvhaszná-
lat állandó változásban van, a 
szabályzat is – kellő mértéktar-
tással – követi a változásokat. 
Ennél fogva szükséges a nyelv-
használat folyamatos vizsgála-
ta, a nyelvtan és az adatbázisok 
karbantartása. Számítógépen, 
laptopon és táblagépen a helyes-
írás.mta.hu vagy a helyesiras.

mta.hu címeken érhető el. Az mta.
helyesiras.hu, illetve a helyesiras.hu 
címek, valamint mindezek www 
előtagú párja is működik.) És 
ugyanezeken a címeken használ-
ható a rendszer okostelefonokon is! 
Forrás: www.nytud.mta.hu
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san összeomlani, benne a protonok és 
elektronok neutronokká préselődnek 
össze. Ekkor átmenetileg egy rendkívül 
sűrű neutroncsillag alakul ki – a nagy-
jából 10 kilométeres sugarú gömbbe a 
Napéhoz hasonló mennyiségű tömeg 
zsúfolódik. A folyamatban neutrínók 
is keletkeznek, amelyek szinte fényse-
bességgel és gyakorlatilag akadályta-
lanul áramlanak ki a magból a külső 
rétegek felé, s eközben hatalmas ener-
giát is magukkal ragadnak (nagyjából 
a Nap tömegének egytizedét).

Dimitrij Nagyezsin orosz fizikus egy 
kevéssé ismert 1980-as tanulmánya 
szerint a gyors tömegvesztés miatt 
a csillagmag gravitációs ereje hirte-
len lecsökken. Hatására a csillagmag 
körüli – javarészt hidrogénből álló 
– gázrétegek meglódulnak, és egy 
másodpercenként 1000 kilométeres 
sebességgel száguldó lökéshullámot 
keltenek, amely átverekszi magát a 
külsőbb rétegeken, egészen a felszínig.

Nemrégiben a Kaliforniai Egyetem 
(Santa Cruz) két csillagásza, Elizabeth 

Fekete lyuk születik

A California Ins-
titute of Tech-
nology (Caltech) 
Egy újfajta koz-
mikus felvilla-
nás olyan ese-

ményt jelezhet, amilyet eddig 
még sosem sikerült a csillagá-

szoknak megfigyelni: egy fekete 
lyuk keletkezését.

Amikor egy nagy tömegű csillag 
teljes nukleáris tüzelőanyag-
készletét kimeríti, a csillag 
magja gravitációsan összeom-
lik, és helyén egy fekete lyuk 
keletkezik: ezt követően az 
objektum eseményhorizontjá-
nak belsejéből sem anyag, sem 
fény vagy egyéb sugárzás nem 
menekülhet ki. A Kaliforniai 
Műszaki Egyetem (Caltech) 
egyik asztrofizikusának az 
Astrophysical Journal Letters-
ben most megjelent modell-
számítása szerint azonban 
közvetlenül a fekete lyukká 
való összeomlás előtt a haldokló 
csillag olyan jellegzetes és erő-
teljes fénykitörést hozhat létre, 
amely észlelhető, s ennek révén 
a csillagászok „szemtanúivá” 
válhatnak a fekete lyuk meg-
születésének.

Mint azt Tony Piro, a cikk 
szerzője elemzésében kifejti, bár 
néha megesik, hogy egy-egy 
nagy tömegű csillag fekete lyuk-
ká való összeomlását rendkívül 
erőteljes gamma-kitörés kíséri, 
ez csak nagyon különleges felté-
telek mellett történik így, a feke-
te lyukak túlnyomó többségének 
születését azonban az ismertebb 
modellek szerint sem nagy erejű 
robbanás, sem erőteljes kifényese-
dés nem kíséri. „Ha éppen meg-
figyelés alatt van az égboltnak a 
csillagot tartalmazó tartománya, akkor 
ott a csillag hirtelen eltűnése észlelhető” 
– magyarázta Piro. Ez a jelenség egy 
un-nóva. (Az elnevezés a hirtelen kifé-
nyesedő nóvákkal és szupernóvákkal 
éppen ellentétes viselkedésre, a csillag 
hirtelen eltűnésére utal.) 

Ám Piro szerint elképzelhető 
kevésbé unalmas végre vezető, s szin-
tén megalapozott feltételezésekre épülő 
modell is. Hogy miként? Amikor a 
nagy tömegű, üzemanyagából kifo-
gyott csillag magja elkezd gravitáció-

Lovegrove és Stan Woosley számítógépes 
szimulációval modellezve a történése-
ket, azt találta, hogy amikor ez a lökés-
hullám nekiütközik a gázrétegek külső 
határának, felforrósítja és majdnem 
egy évig fennmaradó fénylésre kész-
teti a felszíni gáztömegeket. Ez elvben 
lehetőséget nyújtana a születőben lévő 
fekete lyuk jelzésére, azonban a számí-
tások szerint a fényereje annyira gyen-
ge, hogy még a közeli galaxisokban is 
nehezen lenne megfigyelhető. 

Most azonban Piro talált egy ennél 
ígéretesebb jelet. Cikkében rész-
letesen megvizsgálta, mi törté-
nik abban a pillanatban, amikor 
a lökéshullám nekiütközik a fel-
színnek, és azt találta, hogy maga 
az ütközés olyan fényfelvillanást 
hoz létre, amelynek fényessége 
10–100-szorosan haladja meg a 
Lovegrove és Woosley által szá-
mított értéket. „Ez a felvillanás, bár 
még mindig messze elmarad a szuper-
nóvák fényétől, a közeli galaxisokban 
talán már elegendően fényes lehet az 
észleléshez” – fejtette ki Piro. 

A kifényesedés mindössze 
3–10 napig marad fenn, és bár 
az optikai tartományban is erő-
teljes, ultraibolya hullámhosz-
szakon lesz a legfényesebb. 
Piro szerint a szupernóvák 

megfigyelésére szánt égbolt- 
megfigyelések, mint példá-
ul a CalTech PTF (Palomar 
Transient Factory) felmérése, 
már most alkalmasak lehetnek 
az ilyen felvillanások észlelé-
sére. Becslése szerint átlagosan 
évente egy ilyen jelenség lenne 
kimutatható ezzel a beren-
dezéssel. Javított változata, 
az idén február óta működő 
iPTF (intermediate Palomar 
Transient Factory) viszont 
már akár tucatnyit is észlel-
hetne évente. 

Igaz, az eddigi megfigyelé-
sekben nem mutattak ki egyetlen 
ilyen jelet sem, ám ez még nem zárja 
ki, hogy léteznek, véli Piro. „Eddig 
nem is kerestünk hasonló jeleket, ame-
lyek ráadásul halványak és viszonylag 
rövid időtartamúak is a szupernóváké-
hoz képest. Ám ha a modell helytálló, 
úgy célzott kereséssel és egyre javuló 
érzékenységű megfigyelőeszközökkel 
van esély a kimutatásukra, már akár 
a közeli években vagy évtizedben.” 
Forrás: http://www.caltech.edu/content/birth-
black-hole 
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Az égbolt ugyanazon tartománya a fekete lyuk és annak 

torzító hatása nélkül

Képek: Alain Riazuelo, IAP/UPMC/CNRS

Számítógépes szimulációval kapott kép az égbolt egy 

darabjának „eltorzulásáról” egy fekete lyuk fénygörbítQ 
hatásának következtében
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Ezüst úrasztali 

boroskehely, XVI. 

század, Ragály. A 

református gyüle-

kezetekben Qriznek 
a reformáció elQtti 
idQszakból is szertar-

tási edényeket.

Ezüst 

tölcséres 

pohár, 

XVII. 

század, 

Bács fe-

ke  te hegy 

(Szerbia). 

Olyan debreceni mester 

mun kája, akinek eddig 

nem ismertünk alkotását. 

A XVIII. század végén a 

Dél vidékre települQ gyüle-
kezetrész vitte magával az 

új helyére. 

A XIX. század végén, a XX. század 
elején a katolikus egyházművészet a 
legszélesebb körű ismertségnek örven-

dett. Ezzel szemben a református egyház emlé-
kei ismeretlenek voltak, így kialakulhatott az a 
téves vélekedés, hogy református egyházművé-
szetről nem is lehet beszélni. A református templo-
mokban őrzött iparművészeti tárgyakat az 1934-
ben rendezett első országos kiállítás tárta a nyil-
vánosság elé. Felbecsülhetetlen értékű három-
négy évszázados ezüst- és ónedények, terítők 
kerültek elő. Ekkor figyelt fel a tudományos köz-
vélemény a református templomokban rejtőző mű-
kincsekre, ekkor jelent meg a református egyházmű-
vészet fogalma.

Míg a katolikus egyház szertartási tárgyai-
nak mivoltát szigorú előírások rögzítik, ad-
dig a református egyháznál más a helyzet. A 
XVI. századi zsinati előírások az 
úrvacsora-osztás és keresztelés 
céljaira használt tárgyakra 
semmilyen formai vagy dí-
szítésbeli előírást nem szab-
tak meg. Ennek következ-
tében a templomokba az 
évszázadok alatt minden 
olyan anyagú és formájú 
tárgy bekerülhetett, amelyet e 
célokra megfelelőnek tartottak. 

A gyülekezetek mindenkor 
igyekeztek felszerelni egyházu-
kat a szükséges úrasztali edények-
kel, terítőkkel. A hívek évszáza-
dokon keresztül olyan klenódiu-
mokkal tisztelték meg templomukat, 
amelyeket szépnek, értékesnek és méltó-
nak véltek. Így a kor szokásos abroszai, te-
rítői díszítették az Úr asztalát, asztalnemű-
ként használt poharakból, tányérokról 
szolgálták ki az úrvacsorát. A református 

R E F O R M Á T U S  E G Y H Á Z M d V É S Z E T  

MÚLTUNK 
KINCSESTÁRA

A református templomokban sok évszázados mekincsek rejtWznek. Az 
edények, terítWk, harangok az iparmevészet alkotásai, mind történeti múl-
tunk kiemelkedW jelentWsége, jórészt feltáratlan emlékei. Palotay Gertrúd, 
a magyar úrihímzések egyik legnagyobb kutatója 1941-ben írta: „mi min-
den lappang még felfedezetlenül fWként kicsiny falusi eklézsiák ládáiban”.

gyülekezetek gazdag és változatos tárgyi anya-
gának ez adja a magyarázatát. 

Az eklézsiák a szent edényeket, terítőket év-
századokon át sok viszontagság, háborús dúlá-

sok, pusztítások közepette féltve őrizték és napjaink-
ban is ragaszkodnak hozzájuk. Ez a magyarázata 

annak, hogy a református templomokban a 
XVI–XVIII. századtól kiemelkedő számban 
maradtak fenn a történeti korok iparművé-
szeti és népművészeti tárgyai. A művészet-

történeti, néprajzi kutatásoknak így szin-
te kimeríthetetlen, nagyrészt isme-
retlen területe a református egyház-
művészeti emlékanyag.

Úrasztali edények…
A református egyházban a legszentebbnek tar-

tott edény az úrasztali borospohár. A borospoha-
rak anyaga leggyakrabban ezüst. Különösen a 
XVII. századból jelentős számban maradtak 
fenn különböző formájú ezüstpoharak, kelyhek 
a református egyházközségek tulajdonában, 
amelyeknek kiemelkedő a jelentőségük az 
ötvöstörténeti kutatásokban.

Az úrvacsora-osztás következő szertartási tár-
gya a kenyérosztó tányér. Anyaguk a poharak-
hoz hasonlóan általában fém, a XVII–XVIII. 

században többnyire ón, de gyakori volt az ezüst-
tányér is. A XIX. században különféle ezüst, ezüs-
tözött, nikkelezett fémből készült, jobbára általá-
nos méretű asztali tányér, tál tölti be ezt a szerepet. 

78247

Ón keresztelQ 
kancsó, 

Bánhorváti, 

XVIII. század 

második 

fele
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A nagy létszámú gyülekezetekben ala-
kulhatott ki az igény az ón-
kannáknál nagyobb méretű 
borosedényekre is. Ezt a szere-

pet a XVIII–XIX. században 
előbb a mázas fazekastermékek, 

majd a XIX. század második felé-
ben a kőedénykorsók töltötték be. 

Anyaguk törékenysége folytán az 
egykor általánosan elterjedt edények 

szintén elenyésző számban maradtak 
fenn, így a gyülekezetekben őrzött kan-

nák, korsók szintén pótolhatatlan adato-
kat hordoznak a népi fazekasságról és a kő-
edénygyártásról.

A keresztelőkészletek anyaga szintén bármi 
lehetett. Cserépedények mellett a XVIII. 
századból jelentős számban maradtak fenn 
kisméretű ónkannák, kancsók, amelyek 
eredetileg az akkor kialakult és elterjedt te-
jes, tejszínes kannácskák voltak. 

…terítWk
A háztartásokban használt 

mindennapi és ünnepi textí-
liák az évszázadok so-

rán ugyancsak meg-
semmisültek. Az úr-

asztali terítők kö-
zül legnagyobb 

jelentőségűek a 
XVII–XVIII. század 

különlegesen szép hím-
zőművészetének emlé-

kei, az úgynevezett úrihím-
zéses, recetáblás kendők, abroszok. Euró-
pai viszonylatban is kiemelkedő szám-
ban őrzik ezeket a textiles emlékeket. 
De fel kell hívni a figyelmet a korai 
szálszámolásos terítőkre is, amelyek a 
népi hímzések legkorábbi darabjai. 
Mivel a hímzéseket ritkán látták el év-
számmal, a templomi textíliákon vi-

Úrasztali boroskorsó, 

Bacska (Szlovákia) 1856, 

Apátfalva. Felt é te lez he-

tQ en Dániel József 
„pictor”, munkája, 

akiben magyar 

szár mazású és 

is kolázottságú 

festQt tisztelhe-
tünk. 

Úrasztali cserép boroskanna, Nagykereki, 1857, 

Nagyvárad. Az alig ismert nagyváradi fazekasság 

termékeinek meghatározásához alapot nyújtott.  

Úrihímzéses 

úrasztali abrosz, 

Nagyecsed, 1639. 

FeltehetQen gróf 
Illésházy Katalin 

adományozta, aki 

Bethlen Péternek, 

Bethlen István 

unokaöccsének a 

felesége volt.

Mivel az úrvacsora-osztás során a hívek 
mind részesülnek a Krisztus vérét jelképező 
borból is, a katolikus egyház kis mi se kan nács-
káival szemben szükségessé váltak nagyobb űrtar-
talmú bo ros edények, ezek az 
úrasztali boroskannák. 

Legnagyobb számban nagy-
méretű ónkannákat őriznek a 
gyülekezetek. Az impozáns 
edények a megterített úraszta-
lán álltak, belőlük töltötték a 
bort a szertartás során az úr-
vacsorázó híveknek körbeadott poharakba, kely-
hekbe. Ezek a kannák jórészt a XVII–XVIII. szá-
zadból származnak. Az óntányérokkal együtt eb-
ben a két évszázadban a társadalom legszélesebb ré-
tegeinek edényei közé tartoztak a nemesi, polgári, 
majd a mezővárosi asztalokon. Az évszázadok so-
rán ezek a tárgyak jórészt megsemmisültek, így a 
református egyház gyülekezeteiben őrzött edé-
nyek az ónművesség kutatásában nélkülözhetet-
lenek.

Úrasztali réz boroskanna, 

Berente, XIX. század 

elsQ fele. A réz -
m_vesség a fennma-
radt emlékanyag kis 

száma miatt alig ismert. 

Kenyérosztó tál, 1653, 

Kistoronya (Szlovákia). 

Blasius Lutz nagy-

szebeni ötvös eddig 

ismeretlen munkája.
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 Recetáblás abrosz Serke (Szlovákia), 

XVII. század. A református templomok 

úrasztali terítQi között recemunkákat 
is Qriznek. Mivel kis számban 
maradtak fenn, ezért jelentQsek.

SelyemkendQ, Serke (Szlovákia),  
XIX. század eleje. A templomokban Qrzött 
darabok jelentQsége kiemelkedQ.

tárgyi emlékanyagának felmérését. 
Javaslatukat a Református Zsinat 
elnöksége felkarolta.

A kutatás elindítója Molnár Ambrus 
tudós történetkutató esperes, a Refor-
mátus Doktorok Egyházi Néprajzi 
Szekciójának létrehozója és elnöke volt, 
aki megszervezte a főként múzeumi 
szakemberekből álló első kutatócsopor-
tot. E sorok írójának megadatott az a 
megtiszteltetés, hogy az időközben ki-
vált Nagy Varga Vera, Küllős Imre 
mellett Felhősné Csíszár Saroltával a 
kezdetektől részese lehetett ennek a 
munkának. 1995-97 között a Zsinat tá-

mogatásával elsőként a legelzár-
tabb, legtöbb megpróbáltatáson 
átment határon túli terület, a 
Kárpátaljai Református Egyház 
templomainak, klenódiumai-
nak, iratanyagának felmérésére 
került sor.

1998-tól a délvidéki magyar re-
formátusok emlékeinek feltárá-
sát már vezetésemmel az OTKA 
támogatása tette lehetővé. Drá-
vaszög, a szlavóniai magyar gyü-
lekezetek, a Mura-vidéki szórvá-
nyok és a felsőőrségi (burgenlan-
di) felsőőri gyülekezet összeírása 
után 2001-ben a vajdasági ma-
gyar református gyülekezetek 
következtek. 

2002-ben újabb OTKA-támo-
gatás segítségével kezdhettük el a 

szont általában megörökítették ne-
vüket az adományozók, ezért ki-
emelkedő jelentőségűek.

A XVIII. századtól a népviseletben ál-
talános selyemkendőket is gyakran 
adományoztak a templomokban. Ezek 
a fej- és vállkendők szintén fontosak le-
hetnek a manufakturális, gyári termé-
kek kutatásában, mivel eredeti darabok 
szinte egyáltalán nem maradtak fenn.

Az egyházművészeti tárgyak más 
vonatkozásban is fontosak. Az ek-
lézsia számára ajándékozott vagy 
készíttetett tárgyakat gyakran mí-
ves feliratokkal látták el. Ezek meg-
örökítették az ajándékozás helyét, 
idejét, az ajándékozó nevét, így a 
történeti, egyháztörténeti kutatá-
sok számára szolgálnak adalékok-
kal. 

Határon túl is
Bár az eltelt évtizedekben neves ku-
tatók foglalkoztak a református 
egyházművészet egyes területeivel, 
a teljes emlékanyag tervszerű feltá-
rása az 1990-es években indult. A 
magyar történettudomány és nép-
rajz két nagy alakja, Benda Kál-
mán, az Országos Református Ta-
nács elnöke és Balassa Iván 1993-
ban kezdeményezte, hogy kutatók 
kezdjék el a határon túli területek 

felvidéki felmérést. Először az ungi, a 
zempléni egyházmegye gyülekezeteit 
sikerült végigjárnunk 2008-ig. A kuta-
tást a Szlovákiai Református Egyház és 
a Magyarországi Református Egyház 
Zsinata is támogatta. 2009-ben újabb 
OTKA-pályázat segítségével folytat-
hattuk a felvidéki emlékek felmérését. 
A kutatómunkába idővel bekapcsoló-
dott Balla Terézia, Hegedűs Gyöngyi, 
Sápy Szilvia, Szaszák Malvin és fotós-
ként Winter Erzsébet. Fiatal erdélyi ku-
tatók, Horváth Iringó, Kovács Mária és 
Tóth Levente az Erdélyi Egyházkerület 
felmérését kezdték meg. 

Közben folytak a határon belüli kuta-
tások is. A Tiszántúli Református Egy-
házkerület XVII-XVIII. századi úri-
hímzéseinek feldolgozása után 2008-
ban a Tiszáninneni Református Egy-
házkerület úrasztali edényeinek és 
keresztelőkészleteinek  felmérését vé-
geztem el szintén OTKA-támogatással. 

Munkánk során minden gyülekezetet 
felkeresünk, a helyszínen rögzítjük a 
tárgyak legfontosabb adatait, mind-
egyikről fényképfelvételeket készítünk. 
A gyülekezetekben a legnagyobb segí-
tőkészséggel találkoztunk. Köszönet il-
lesse a lelkészeket, gondnokokat, az 
egyházközségek híveit, akik készséggel 
minden segítséget megadnak munkánk 
során. 

 A feldolgozás folyamatának első lépé-
seként leltározzuk a fényképeket, majd 
szakszerű muzeológiai leírásokat készí-
tünk minden egyes edényről, terítőről, 
tárgyról, ez teszi lehetővé a későbbi ku-
tatást. 

A feltárt nagy értékű tárgyi anyag fel-
mérése nem maradt az íróasztalok fiók-
jaiban. A magyar református egyházak 
(2009. májusi generális konvent óta) egyház 
javainak tára címmel sorozat indult, 
amelyben jelenleg a 19. kötetnél tar-
tunk. 

Az eltelt 17 év során szomorúan állapí-
tottuk meg, hogy napjainkban is tűn-
nek, pusztulnak ezek az értékes tárgyak, 
amelyek a magyar műkincsállomány 
számszerűen is kiemelkedő együttesét 
teszik ki, ezért feltétlenül fontos, hogy 
minél hamarabb sor kerüljön írásos és 
fényképes megörökítésükre. 

P. SzAlAy EmőKE
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kában működő domonkos rendi szerze-
tesek küldöttsége Rómában a pápa és 
környezete tudomására hozta, hogy a 
spanyol telepesek a bennszülötteket rab-
szolgasorsra kárhoztatják, s vitatják em-
ber voltukat. A pápa a szabadságról és a 
tulajdonhoz való jogról nyilatkozott 
1537-ben és támogatásáról biztosította V. 
Károlyt, aki „nyilvános rendelettel min-
den alattvalójának megtiltotta, hogy va-
laki a nyugati vagy a déli indiánokat 
szolgaságba hajtani vagy őket javaiktól 
megfosztani merészelje”. Ezen túlmenő-
en teológiai állásfoglalását is közzétette. 
„Őrájuk figyelünk tehát, hogy ezeket az 
indiánokat, akik bár az Egyház kebelén 
kívül élnek, még sincsenek szabadsá-
guktól vagy tulajdon vagyonuktól meg-
fosztva, illetőleg nem szabad ezért meg-
fosztani őket, minthogy emberek, és 
ezért a hit és az üdvösség befogadóképes 
alanyai, nem szabad szolgasággal kiirtani 
őket, hanem igehirdetéssel és példával az 
életre kell meghívni, … nehogy a jogta-
lanságok és az őket ért károk miatt meg-
keseredjenek, és Krisztus hitének az elfo-

gadására alkalmatlanabbá váljanak.”
A XVI. században az Újvilág fölfede-

zése, keresztény hitre térítése mellett ép-
pen olyan izgalmas feladatot jelentett 
Kelet-Ázsia feltárulkozása, valamint az 
ősi, magas kultúrájú társadalmak körül-
ményei között a kereszténység hitének 
meggyökereztetése.

A z indiai, kínai, japán környezet 
igazi intellektuális kihívást jelen-

tett a szerzetesekből verbuválódott hitté-
rítők számára. Az egyetemeken fokoza-
tot szerzett misszionáriusok a nyugati, 
európai kultúrát vitték Keletre és annak 
fölajánlásával, továbbadásával próbálták 
megtalálni a hithirdetés lehetőségeit a 
nem egyszer ellenséges környezetben. 
Dél-Amerikában látszólag eleinte ezt a 
magas szintű kreativitást nem igényelte a 
missziós munka. Az ősi, primitív kultú-
rával rendelkező törzseket elegendő volt 
megvédeni a pápai támogatással a gyar-
matosító hódítókkal szemben, és elkez-
deni azt a hosszú távú oktató-nevelő 
munkát, amely a nomád életet folytató, 
őserdőkben élő törzsekből lassan keresz-
tény népességet formált. Azonban né-
hány évtized múltán olyan újszerű vál-
lalkozásba kezdtek elsősorban a jezsui-
ták, amiről túlzás nélkül lehet állítani, 
hogy történelmi léptékű társadalmi kí-
sérletnek bizonyult a végezetül kudarcot 
vallott vállalkozás. Magában a kísérlet-
ben ki nem mondottan ott volt a gyar-
matosítás elutasítása és a megtérített in-
diánok társadalmi berendezkedésének 
átalakítása a nyugati mintán túlmenően 
a kereszténység társadalomszervező el-
veinek fölhasználásával, vagyis az ideális 
evilági társadalom megteremtése.

D É L - A M E R I K A I  M I S S Z I Ó K

A hittérítés iránti lelkesedés a középkorban sem hiányzott az egyháziakból, ám az újkor 

hajnalán Amerika felfedezésével (1492) megnyílt távlatok minden addigi várakozást 

túlhaladó beteljesedést ígértek azon vállalkozó egyháziak, fWként szerzetesek számá-

ra, akik csatlakoztak az „új világ” felé hajózókhoz. A földrajzi felfedezések tanúi, 

részesei lettek, miközben a keresztény vallást elvitték a földkerekség végsW 
határáig, engedelmeskedve a missziós parancsnak (Márk evangéliuma 16,15). 

Mintha az első pünkösd (Aposto-
lok cselekedetei 2,1-11) ismétlő-
dött volna, hiszen addig soha 

nem ismert népek körében találták ma-
gukat a vállalkozó szellemű hittérítők és 
soha nem hallott, tanult, beszélt nyelve-
ken kellett hirdetniük a keresztény igaz-
ságokat. A felfedezők nem pusztán az 
addig ismert világ horizontjainak tágítá-
sáért küzdöttek önzetlenül, hanem hódí-
tók voltak a javából és távoli, spanyol, 
portugál uralkodóik hatalmát akarták 
minden áron növelni Közép- és Dél-
Amerikában. A hittérítők és a felfede-
zők hamarosan szembekerültek egy-
mással. A hódítás egyúttal gyarmatosí-
tást jelentett, ami a bennszülöttek teljes 
jogfosztásával járt. Egyáltalán embernek 
tekinthetők-e az új alattvalók, van-e hal-
hatatlan lelkük, ők is Isten gyermekei 
lennének? Előbb V. Károly császár (1519-
1556) vette pártfogásába az újvilágbeli 
újdonsült alattvalóit, majd III. Pál pápa 
(1534-1549) nyilatkozott tanítóhivatala 
magasából az egész kereszténység szá-
mára kötelező erővel. A Közép-Ameri-

AZ ELSV PÜNKÖSD 
ISMÉTLVDÖTT

XVIII. századi brazil 

jezsuita szerzetes
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Dél-Amerika keresztény hitre térítésé-
ben a jezsuiták mellett más szerzetesren-
dek is részt vettek. Domonkosok, feren-
cesek, kapucinusok versengtek, időn-
ként vetélkedtek a missziós munkában 
Szent Ignác fiaival. Hittérítésre általában 
önként jelentkeztek az európai szerzete-
sek, a vértanúságot is vállaló vagy leg-
alábbis kockáztató hősök és azok, akiket 
fűtött a kalandvágy, vonzott az ismeret-
len világ, a teljesen új környezet. A misz-
szionáriusok harmadik típusába azok 
tartoztak, akiknek elöljáróik javasolták a 
távoli tájakra távozást az eredeti közössé-
geik nyugalma érdekében. Ezek voltak 
azok az újító, kísérletező személyek, akik 
a meglévő közösségi kereteket és lehető-
ségeket szűkösnek találták, s eltúlzott 
önbizalmuk következtében állandóan új 
ötletekkel lepték meg a közösség többi 
tagját. A közösség érdekeit szem előtt 
tartó elöljárók legtöbbször csak néhány 
évre küldték missziós munkára e forron-
gó lelkületűeket, akik nem ritkán végle-
gesen meggyökereztek az új körülmé-
nyek között, és szabadon kibontakoztat-
hatták eddig hasznosítatlan képességei-
ket. Ezeket az emberi tényezőket is 
érdemes figyelembe venni a világmisszi-
ók korában, az elképzelések, célkitűzé-
sek, események, történtek jobb megérté-
se végett.

Valamennyi Közép- és Dél-Ame-
rikai missziókban működő szer-

zetesközösség eljutott a redukciók, 
zárt települések létrehozásának gon-
dolatán túlmenően azok megszerve-
zéséig. A jezsuiták azonban kivételes 
következetességgel valósították meg 
ezt a merőben új társadalmi modellt 
főként Paraguayban. Dél-Amerika 
történetírása ezért elsősorban velük 
kapcsolja össze a bennszülöttek letele-
pedését és civilizálását, vele párhuza-
mosan a kereszténnyé tételüket szolgá-
ló falvakat-városokat.

Maga a redukció elnevezés a latin 
reduco (visszavezet) igéből származik. A 
megtérített indiánok zárt közösségeit 
vezető misszionáriusok úgy tekintettek 
önmagukra, mint akik a rájuk bízotta-
kat visszavezetik a polgári életbe és az 
Egyházba. A hittérítők eleinte alkalmaz-
kodtak az őserdőket lakó, vándoréletet 
folytató törzsekhez, ők maguk is vándo-
rokká lettek, követték – ha tudták – új 
híveiket. A munkájuk, bár igyekeztek 
túljutni a nyelvi nehézségeken, hamaro-
san hiábavalónak bizonyult. Ekkor fo-
galmazódott meg az indián törzsek lete-
lepítésének szükségessége és ebből kifo-
lyólag a gyűjtögető, vadászó életmód fel-
cserélése a földművelésre, sőt iparos 
munkák végzésére. A redukcióknak ne-
vezett településeket a misszionáriusok 
vezették, a megkeresztelt indián lakosok 
számára széles körű önkormányzatiságot 
biztosítottak. Az indián telepek alapítá-
sához állami engedély kellett, az itt élők 
a spanyol király és a helyi spanyol hatóság 
alá tartoztak, ugyanakkor védettséget 
élveztek. Idegenek nem telepedtek közé-
jük és a spanyol alkirály volt számukra a 
legfelső fórum. A találékony jezsuita ve-
zetők természetesen igyekeztek a helyi 
hatóságoktól a lehetőség szerint függet-
lenedni; nemegyszer legfelső támogatás-
sal. Ezért kialakult az a látszat, mintha a 
redukció állam lenne az államban.

A redukció élén 2 jezsuita pap állt, ők 
végezték a lelkipásztori munkát, ha kel-
lett, orvosok voltak és irányították a kö-
zösség életét. A telepek lakóinak száma 
500 és 7000 fő között mozgott. A két 
szerzetes biztosította a kapcsolatot a kül-
világgal, vagyis a megtermelt és felesle-
ges javakat értékesítették, valamint szer-
vezték és ellenőrizték az indiánok mun-
káját. A közösség belső békéjét a benn-
szülöttek közül választott bíró 
biztosította az igazságszolgáltatás révén, 
községtanács segítette munkájában. A 

rendnek és nyugalomnak hivatott őrei 
voltak a rendőrök. A bíráskodás evangé-
liumi szellemben történt, először négy-
szemközti figyelmeztetéssel. A nyugha-
tatlanabbak megismerhették a fogdát, 
halálbüntetés nem volt. A legnagyobb 
vétkek elkövetőit a közösség kivetette, 
távozniuk kellett az őserdőbe.

A redukció lakosai valamennyien 
dolgoztak, mindenki a maga 

szintjén és képességei szerint. A férfiak 
közösen művelték a földeket és a ter-
mény az egész közösség tulajdona volt, a 
betegeknek és a munkaképtelen öregek-
nek is jutott belőle. A műhelyekben 
ugyancsak férfiak dolgoztak, egy-egy 
nagyobb közösség ennek révén önellátó-
vá lett, sőt a külső piacra is termelt. A 
gyermekeket munkára nevelték, szerény 
mértékben, de ők is hozzájárultak a kö-
zösség megélhetéséhez. Naponta 8 órát 
dolgoztak a férfiak, három napon át a 
közös földeken, műhelyekben. A ma-
gántulajdon sem volt ismeretlen, min-
den család rendelkezett külön földterü-
lettel („háztájival”), amit a hét másik fe-
lében maga művelt. A termelő eszközök, 
szerszámok a közösség tulajdonát képez-
ték, úgyszintén a jószágok (tehén, juh). A 
vágóhíd ünnepekre ellátta hússal a tele-
pek lakóit, viszont a böjtöket valameny-
nyien gondosan megtartották. Az élel-
miszerraktárakat is a bennszülöttek ke-
zelték, ami eleinte óriási nevelő munkát 
igényelt a jezsuiták részéről. A külön 
művelt föld terményeivel gazdáik szaba-
don rendelkezhettek, magával a földdel 
azonban nem: tilos volt eladni, nem lehe-
tett örökölni. A gyermekek eltartása a 
közösséget terhelte, nagykorúságot elér-
ve külön földet és lakást kaptak, családot 
alapítottak. A pénz ismeretlen és szük-
ségtelen volt, a cserekereskedelem virág-
zott a redukciókon belül és a külvilággal. 
Gabonát, cukrot, viaszt, mézet, állatbő-
röket, maguk nemesítette teát, gyapo-
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tot, rizst, műhelyeikben készült iparcik-
keket szállítottak a külső piacra, nem 
egy esetben Buenos Airesbe. Egyes re-
dukciók kiemelt iparággal rendelkeztek. 
A fa megmunkálásához az indiánok ve-
lük született képességgel rendelkeztek, 
szobrok, hangszerek, használati tárgyak 
készültek az őserdők szolgáltatta nemes 
faanyagból. Volt telep, amely a bőrök 
kikészítésében jeleskedett, másutt 40-50 
szövőszék ontotta a szöveteket, vászna-
kat. A teleplakók évente kétszer kaptak 
ruhaanyagot, az ügyes női kezek hamar 
megtanulták a szabás-varrást. A gondos 
jezsuita atyák az öltözködés terén is fe-
gyelmezték a rájuk bízottakat, a gyar-
matvilág akkori divatja a redukciókba 
be nem szüremkedhetett. A redukciók 
kiváltságaihoz tartozott, hogy az adót 
közvetlenül a királyi adóhivatalnak fi-
zették, s mert kötelezettségeiket minta-
szerűen, becsületesen teljesítették, a leg-
felsőbb szintről védettséget élveztek, 
legalábbis ideig, óráig.

A redukciók alaprajza szinte minden-
ütt azonos volt. Az egymást derék-
szögben keresztező utcák négyzetes 
hálózatot képeztek. Középütt építették 

fel a legfontosabb közösségi épületet, a 
templomot. A templom előtti téren a 
Golgota keresztjei állottak és egy osz-
lopon Szűz Mária szobra. A templom 
mellett és mögött kapott helyet a teme-
tő. A plébánia, az iskola, az idősek háza 
is a központban volt. Az emeletes, több 
lakást tartalmazó házakat a kor higié-
niai igénytelensége jellemezte ugyan, 
de a telepen kívüli viszonyokhoz mér-
ten e téren is haladást lehetett elköny-
velni. A redukciót fatörzsekből készült 
palánk vette körül és védte a külső tá-
madásoktól.

A közösségi életben a munka mellett a 
vallás játszott döntő szerepet. Vasárna-
pokon, ünnepnapokon a felnőttek és 
gyerekek valamennyien részt vettek a 
szentmisén, a különféle ájtatosságokon. 
Vasárnap délután anyanyelvükön folyt 
a felnőttek hitoktatása, hétköznapon-
ként a gyerekeké az iskolában. A vallási 
ünnepek, a körmenetek, az ének és ze-
ne jóvoltából igazi népünnepekké vál-
tak. Néha világias szórakozást is enge-
délyeztek a redukció életét irányító 
atyák: gyalogos és lovas katonák küz-
döttek egymással, a dobok pergése, a 

trombiták harsogása, a lobogók lengé-
se-lengetése fontosabb volt, mint a szín-
padi fegyverek használata. Az ütköze-
tekben senki nem halhatott meg, erről 
gondoskodtak az atyák, legföljebb a 
haragosok hagyták helyben egymást, 
ha ellentétes táborban kaptak helyet. 
Harcosok és nézők egyaránt élvezték a 
háborúsdit.

Ennél csak az ének és a zene volt 
népszerűbb, ez az egyetemes nyelv, 

amely az indiánokat lenyűgözte, elbű-
völte. Szinte véletlenül jöttek rá a hitté-
rítők, milyen muzikálisak új híveik. 
Előbb énekre, hangszeres játékra taní-
tották őket, majd hangszerkészítésre, 
amelyben a tanítványok szinte túltettek 
mestereiken. A redukciókban énekka-
rok, zenekarok szerveződtek, az isten-
tiszteletek elképzelhetetlenek voltak a 
kor legmagasabb szintű művészi jellegű 
szakrális zenéjének megszólaltatása nél-
kül. A világias vigalmakhoz illedelmes 
világi zene szólt, a jezsuita atyák teljes 
joggal őrködtek e téren is.

A zárt közösségek egy idő után ma-
gukra vonták a külvilág gyanakvását, 
irigységét. A helyi tisztviselők és a vilá-
gi papság, mert jelentős számú adófize-
tő, illetve hívő mentesült gyámkodá-
suktól, ellenérzéseket tápláltak irányuk-
ban, mesés gazdagságukról legendákat 
terjesztettek. A rabszolga-kereskede-
lem fellendülése ugyancsak nagy ve-
szélyt jelentett a redukciók szabad lako-
sainak, a hivatásos rabszolgavadászok 
egyre gyakrabban támadtak rájuk és 
csapatostul hurcolták el őket a rabszol-
gapiacokra. Az évszázados múltra visz-
szatekintő redukciók sorsa akkor pecsé-
telődött meg véglegesen, amikor Euró-
pa számos országában hajtóvadászat in-
dult a jezsuita rend ellen. A redukciókból 
elüldözött jezsuitákat a velük vetélkedő 
ferencesek váltották fel, a negatív fo-
lyamatokat ők sem tudták megállítani. 
1802-ben a 30 redukcióban még har-
mincezer indián élt. A lassú pusztulás 
során a telepek lakosai visszatértek az 
őserdőkbe, 1848-ban pedig Paraguay 
elnöke megsemmisítette a redukciók 
kiváltságos helyzetét biztosító törvénye-
ket. Az evangéliumi ihletésű társadalmi 
kísérletet a külső társadalom meggyil-
kolta. Nem akarta, hogy az ideális tár-
sadalom tükröt tartson neki és tudassa 
vele: kényszerítés, vér, arany helyett 
evangéliumi elvekkel is lehetne társa-
dalmat építeni.

TÖRÖK JÓZSEF

Képeinken: Redukció-épületek és részleteik
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nek. Hogy lesz ezekből olyan gyakor-
lati hasznosítás, ami ilyen szép elis-
meréshez is vezetett?
– Valóban, főleg alapkutatással foglal-
kozunk. Különféle természeti optikai 
jelenségeket figyelünk meg, mérjük és 
leírjuk őket, s a létrejöttüket magya-
rázzuk meg. Gyakran vizsgáljuk a nö-
vényekre vagy állatokra kifejtett hatá-
sukat is. Olyan kérdésekkel foglalko-
zunk, mint hogy eső után kell-e félni 
attól, hogy a leveleken megtapadó eső-
cseppek fókuszálta napfény égési sérü-
léseket okoz-e a növényeken (nem), 
vagy az üvegépületekről tükröződő 
poláros fény megzavarja-e a polarizá-
ció-érzékeny látórendszerű rovarokat 
(igen). Az ilyen „tiszta kutatásoknak” 
gyakran konkrét gyakorlati jelentősé-
gük is lehet. Az ELTE Pályázati és In-
novációs Központja (PIK) segített föl-
ismerni a kutatási eredmények gya-
korlati alkalmazhatóságát, miáltal a 6. 
szabadalmi bejelentést tettük idén 
márciusban, s már dolgozunk a hete-
diken. Az elmúlt években több külön-
böző polarizációs bögölycsapdát, egy 
polarizációs felhődetektort, a poláros 
fényszennyezés egyik kiküszöbölési 
módját, és legújabban egy ergonomi-

kusabb fallabdaütő-fogantyút szaba-
dalmaztattunk. A Környezetoptika 
Labor Millenniumi Díja azon törek-
vésünket jutalmazta, hogy az alapku-
tatási eredményeink egy részét a lehe-
tőségekhez mérten igyekszünk gya-
korlati jelentőséggel bíró termékek, 
módszerek létrehozásában kamatoz-
tatni. E díj előfutárának számít a 2011-
ben Kriska György biológus kollé-
gámmal együtt elnyert ELTE Innova-
tív Kutatója díj, az idén pedig Blahó 
Miklós és Farkas Alexandra dokto-
randuszaim nyertek első helyezést az 
ELTE innovációs hallgatói ötletpályá-
zatán.
– Mennyire tudatos az a folyamat, 
hogy alapkutatásaik eredményeire in-
novációk születnek, amelyekre aztán 
üzletet alapítanak?
– Én a szóban forgó háromszögnek 
(alapkutatás–innováció–üzlet) csak az 
első két csúcspontjáig jutottam el, a 
harmadikat már néhány tanítványom 
érte el. Említhetem Pomozi Istvánt, 
Gál Józsefet, Barta Andrást, Mizera 
Ferencet és Suhai Bencét, akik a labo-
romból kerültek ki. Némelyikük dok-
toranduszom is volt, s ma már kutatás-
sal és fejlesztéssel foglalkozó saját cé-

– Hogyan és milyen céllal jött létre a 
Környezetoptika Laboratórium?
– A labort 1998-ban hoztam létre, 
amikor Vicsek Tamás professzor meg-
alapította az ELTE Biológiai Fizika 
Tanszékét. Korábbi neve Biooptika 
Laboratórium volt, mivel főleg állatok 
szemének optikájával és vizuális kör-
nyezetük biooptikájával foglalkoz-
tunk. Az állatok polarizáció-látásának 
kutathatósága miatt volt szükség a 

környezetünk pola-
rizációs mintázatai-
nak föltérképezésé-
re. Ehhez képalkotó 

polarimétereket fejlesztettünk ki, s ve-
lük jártuk, járjuk a világot. Különféle 
expedíciókra hívtak már az égbolt-
fény polarizációjának mérésére: a tu-
néziai sivatagba, Lappföldre, az Észa-
ki-sarkra, s legutóbb egy atlanti-óceá-
ni hajóútra a német Polarstern jégtörő 
fedélzetén. Bre mer haventől Fokváros-
ig jutottunk el. Mivel kutatási profi-
lunk a környezet a biotikus légkörop-
tikai jelenségeinek tanulmányozásával 
bővült, ezért Környezetoptika Labo-
ratóriumra kereszteltük át műhelyün-
ket.
– Elsősorban alapkutatásokat végez-
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A POLARIZÁLT FÉNYTVL 
A BÖGÖLYCSAPDÁIG

Az ELTE Környezetoptika Laborató-

riuma a Szellemi Tulajdon Nemzeti 

Hiva ta lá nak Millenniumi Díját kapta. 

Kezdetben olyan alapkutatásokkal fog-

lalkoztak, mint az állatok látása, de ma 

már az eredményeik által létrehozott 

innovációkra üzleti vállalkozások is 

épülnek. A labor vezetWjével, Horváth 
Gáborral, ennek a folyamatnak az 

összetevWirWl beszélgettünk.
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di mérése részben még megoldatlan. 
Ebben jelent nagy előrelépést az álta-
lunk kifejlesztett és szabadalmazta-
tott polarizációs felhődetekciós 
módszer, amivel a korábbinál na-
gyobb pontossággal ismerhetők fel a 
felhők és határozható meg a felhőfe-
dettség. Detektorainkkal vizsgál-
hatjuk majd a légkörbe került vulká-
ni aeroszolok, szárazföldi homok, 
por és virágpor égbolt-polarizációt 
módosító hatásait is.

Szeretnénk tisztázni egy rejtélyesnek 
tűnő kérdést a vikingekkel kapcsolat-
ban, akik mágneses iránytű nélkül is 
kiválóan tájékozódtak nyílt vizeken. 
Amikor sütött a Nap, egy speciális 
napórával határozták meg az égtájak 
irányát. Rejtély azonban, hogy felhős 
vagy ködös időben miként navigál-
tak. Egy széles körben elterjedt hipo-
tézis szerint az égbolt-polarizáció se-
gítségével. Az égboltfény polarizáció-
irányát lineáris polárszűrőként műkö-
dő, napkőnek nevezett kristályokkal 
állapíthatták meg. E hipotézis eddig 
nélkülözte a kísérleti alapokat. Az ál-
talunk mérendő égbolt-polarizációs 
mintázatok felhasználásával és a 
polarimetrikus viking navigáció fő 
lépései hibafüggvényeinek mérésével 
meghatározzuk azon meteorológiai 
viszonyokat, melyek kedveznek e rej-
télyes módszernek.

TRUPKA ZOLTÁN

lesztésére. E kedvező tapasztalatokon 
felbuzdulva több más innovációs kuta-
tás-fejlesztésbe is belevágtunk. Mos-
tanra már olyan szemmel is tekintek 
az alapkutatási eredményeinkre, hogy 
milyen szabadalmaztatható gyakorlati 
jelentőségük lehet. A laboromból ki-
kerülő fiatal kutatóknál ez a szemlélet 
már természetes, nekik nem kell vé-
gigjárniuk azt az évtizedes utat, amit 
nekem. Ily módon ők már eljuthatnak 
az említett háromszög harmadik, üz-
leti csúcsára is.
– Mivel foglalkozik mostanában?
– Mostanában két fő tevékenység köt 
le. Az egyik a Polarized Light and 
Polarization Vision in Animal Sciences 
című, 450 oldalas, angol nyelvű mo-
nográfia írása, amit 2014 elején fog ki-
adni a német Springer Verlag a Sprin-
ger Series in Vision Research sorozatá-
ban. Szerkesztőként e könyv felét én 
írom a doktoranduszaimmal és kollé-
gáimmal együtt, a másik felét pedig 
külföldi kutatók, az egyes állatcsopor-
tok polarizáció-látásának neves szak-
értői. Emellett az OTKA (K-105054) 
által támogatott Égbolt-polarimetria a 
felhők felismerésére és a polarimetrikus vi-
king-navigációnak kedvező meteorológiai 
viszonyok vizsgálatára című kutatás té-
mavezetése köt le négy évig.

A téma egyik része abból ered, 
hogy a meteorológiában az égbolt 
felhőfedettségének automatikus föl-

gük van több szabadalommal a hátuk 
mögött, vagy kutató-fejlesztő világ-
cégnél dolgoztak, dolgoznak. Kezdet-
ben csak tudományos kérdések, prob-
lémák, rejtélyek megoldása izgatott, s 
föl sem merült bennem, hogy az ered-
ményeknek milyen gyakorlati haszna 
lehetne. Egyszerűen nem érdekelt az 
innováció, bár tudtam, hogy számos 
világhírű tudós eredményei egy részét 
gyakorlati jelentőségű termékek vagy 
eljárások formájában szabadalmaztat-
ta. De ezek inkább csak furcsa érde-
kességeknek tűntek, mert családi és 
egyetemi környezetemben nem for-
dultak elő hasonló példák. Az ELTE-
ről kikerülő kutatók túlnyomó többsé-
ge hozzám hasonlóan nincs arra szoci-
alizálva, hogy a tudományos eredmé-
nyek gyakorlati fölhasználásának 
lehetőségén töprengjen.

Aztán egyszer csak fordult a kocka. 
Egy kiskunhalasi temetőben azt vizs-
gáltam, hogy a szitakötők miért von-
zódnak a fekete sírkövekhez. Eközben 
figyeltem meg, hogy a kísérletben 
használt tesztfelületek egyikéhez a bö-
gölyök is vonzódnak. A közeli lovas 
laktanyából látogattak át vizet keresni. 

Elkezdtem vizsgálni a bögölyök pola-
rizáció-látását, aminek későbbi, tudo-
mányos folyóiratokban publikált ered-
ményeire alapozva Kriska György 
kollégámmal együtt terveztünk egy 
új, polarizációs elven működő bögöly-
csapdát. Ennek szabadalmaztatásában 
segédkezett a PIK. Néhány évre rá el-
nyertünk egy jelentős összegű Európai 
Uniós kutatás-fejlesztési pályázatot az 
új bögölycsapda prototípusának kifej-

A poláros égbolt polarizációsan semleges (neutrális) pontjai az égboltfény (középütt balra)  

és földfény (középütt jobbra) képalkotó polarimetriával mért polarizáció-irányának mintázatán. 

FölfedezQik és az elsQ megfigyelésük évszáma a sarkokban látható.

A Környezetoptika Laboratórium egyik logója 

egy fémfény_ szkarabeuszt ábrázol olyan 
cirkuláris polársz_rQn át fényképezve, ami csak 

a balra (bal oldalt), illetve jobbra (jobb oldalt) 
cirkulárisan poláros fényt engedi át
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2.
rész

Tulajdonképpen minden 
gyermek „nyelvész”, aki 
nyelvi környezete elemzése 

(alkotóelemek és szabályrendszer) 
alapján maga konstruálja meg anya-
nyelvét. Felfedezi annak négy al-
rendszerét: a beszédhangokat, a sza-
vakat, a szavakat összekapcsoló 
módszereket és nyelv kommunikáci-
ós használatát. Így válik képessé há-
roméves korára arra, hogy nemcsak 
olyan szabályos mondatokat tud már 
létrehozni, amelyeket még soha sen-
kitől sem hallott, hanem képes – a 
nyelv használatán keresztül – kom-
munikációs céljának sikeres kiváltá-
sára, arra, hogy nyelvi közlése elérje 
célját, és a környezetéből kiváltsa az 
eredeti szándékának megfelelő cse-
lekvést is. Ehhez azonban a prag-
matikai tudás birtokba vétele is 
szükséges, nem elegendő csupán a 
nyelvfejlődés alábbi állomásain ke-
resztüljutnia: az egyéves kor körüli 
valódi szavak (10–15 szó), legkésőbb 
két- éves korra a „kritikus szó-
kincs” (50–70 szó) kialakulása, 
amely a szószerkezetek, a nyelvtan 
megszületésének a feltétele. Ezt kö-
veti a szókincsrobbanás, a „mi ez?” 
kérdés korszaka, amelyben ugrássze-
rűen megnő az aktív szókincs, és az 
újonnan megtanult szavak bekerül-
nek az úgynevezett mentális „lexi-
konba”, abba a „könyvtárba”, ahol 
az agy a megértett és a kiejtett sza-
vak hangsorozatát és a hozzákapcso-
lódó jelentéseket is tárolja. A környe-
zet feladata ebben a korszakban, 
hogy a gyermek „mi ez?” kérdéseire 
lelkesen válaszoljon, és az aktuálisan 

tanult szavakat pontosan ejtse, a 
gyermeket a kiejtésben ne javítsa.

Fontos, hogy a szótanulási folya-
matban kitartó, érdeklődő legyen, 
pozitívan támogassa, hiszen a szülő 
segítsége nélkül ez a tanulás akadá-
lyozottá válhat. Itt terelődik át kap-
csolatuk az eddigi nonverbális csa-
tornáról a verbális csatornára. Ez le-
hetőség, esély a szülő számára is, 
hogy verbális kommunikációjuk a 
közös élmény hatására pozitív érzel-
mekkel töltődjön fel: öröm legyen a 
tanulás a gyermek és a szülő számára 
is. Az állandó kérdéseken keresztüli 
kapcsolattartás egyben a „bizton-
ság” próbájává is válik. Megszólító 
kérdéseivel állandóan kapcsolatba 
kíván lépni a környezetével. Tudjuk 
azonban, hogy ebben az életkorban 
még a közléseknek nincs konkrét 

címzettje, ezt a hozzátartozóknak 
magukra kell vállalniuk, hiszen az 
elhangzó kérdésekre csak nekik van 
lehetőségük válaszolni. Ebben a 
helyzetben a kommunikáció elutasí-
tása a gyermeket nem pusztán a szó-
kincse fejlődésében gátolhatja meg, 
hanem a kommunikációs, megneve-
zési kedvét is elveheti. 

Szükség van még azonban mind-
ezeken túl ezeknek az elsajátított 
nyelvi formáknak a hétköznapi hely-
zetekben történő kipróbálására, al-
kalmazására is. A szerep a hozzátar-
tozóké, gondozóké, hogy ezeknek a 
megnyilatkozásoknak a címzettjeit 
megtalálják, és így a kommunikáci-
ót sikerhez segítsék. Ez csak a kör-
nyezet figyelő, ráhangolódó támo-
gatásával válhat sikeressé. Hároméve-
sen viszont már a társalgási stratégia 

AZ AGY 
ELVPROGRAMOZÁSA

Ma már tudjuk, hogy a nyelvelsajátítás nem puszta utánzás eredménye. Feltételezünk egy velünk szü-
letett „nyelvelsajátító készüléket”, amely az emberi agy elWprogramozásának tekinthetW, és bármely 
nyelv, nyelvek elsajátítását lehetWvé teszi. A „program” akkor kezd el meködni, ha a környezet annyi 

nyelvi ingert biztosít, amely éppen elegendW ahhoz, hogy azt elemzés alá lehessen vonni.
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számos elemével rendelkeznek: ké-
pesek párbeszédet kezdeményezni és 
fenntartani, figyelmet felkelteni, 
szót átadni, a társalgási helyzetnek 
megfelelő választ és magyarázatot 
adni.

Tekintsük át a legfontosabb nyelv-
fejlődési szakaszokat, amelyet a tipi-
kus fejlődésű gyermekek hároméves 
korukig végigjárnak. A bemutatott 
állomások nem a teljesség igényével 
készültek, csak tájékoztató jellegűek, 
de talán így is érdemesek arra, hogy 
az olvasó érdeklődését felkeltsék, és 
ezek felhasználásával sikeresebb 
kommunikációs partnerekké vál-
hassanak.

Születés előtt, három hónapos mag-
zati  kortól reagál az arcot érő inger-
re, négy hónapos kortól kialakul a 
nyelő reflexe, az ujjszopása, reagál a 
külvilág zajaira, hat hónapos kortól 
képes hangokat kibocsátani. A be-
széd észlelése, értése tekintetében a 
„magzatnyelv” kialakulása figyel-
hető meg: a magzat hall, észleli az 
anyanyelve hangzórendszerét, dalla-
mát, ritmusát, így lehet vele kapcso-
latot teremteni.

Újszülöttkorban képes testbeszéd-
del, szemkontaktussal, nevetéssel, sí-
rással kifejezni, megértetni magát. 
A 0–6. hét közé esik a sírás és az első 
hangok megjelenése, 6. héttől a ket-
tőshangzók megjelenése (pl. oá, au), 
a változatos sírás kialakulása jellem-
ző. 2. hónaptól: pozitív érzések hang-
gal való kifejezése, a magánhangzók 
megjelenése. A felszólító kommuni-
kációs funkció kezdete is ekkorra 
esik. Már születésekor előnyben ré-
szesíti a beszédhangokat más han-
gokkal szemben. Születése után pár 
nappal képes elkülöníteni anyanyel-
vét más nyelvektől, felismeri, ha 
nem az anyanyelvén szólnak hozzá, 
és képes az emberi hangot más han-
goktól megkülönböztetni.

Csecsemőkorban, 3–6 hónapos korig 
tart a gagyogás első szakasza: a 
mássalhangzók és a magánhangzók 
együttes megjelenése. Hangadási 
játékok a beszédszervek funkció-
gyakorlására (nemcsak anyanyelvi 
hangrepertoár, hanem az anya-
nyelvben nem létező hangok is). A 
hangadásban önmaga utánzása is 
jellemző, illetve ekkor történik a 

„köszönőhangok”megjelenése a fel-
szólító és kapcsolatfenntartó kommu-
nikációs funkció használata mellett. 
Képes felismerni bizonyos dallam-
meneteket, viselkedését képes egy 
másik személyhez igazítani: a kelle-
metlen, erős, durva hangokra sírás-
sal reagál, a kedves hangokra vála-
szol.

6–9 hónapos korában következik a 
gagyogás második szakasza: csak az 
anyanyelve hangzóit utánozza, a 
többi hang lassan kiesik a hangre-
pertoárból. A gagyogása egyre vál-
tozatosabb és egyre hosszabb lesz. A 
nyelvelsajátítás döntő előfeltétele zaj-
lik: a csecsemő és egy másik személy 
(gondozója) „beszélget” a közös fi-
gyelmük középpontjában lévő tárgy-
ról. Megjelenik mások utánzása egy 
közbeiktatott személy segítségével. 
A gyerek a gagyogás hangsorait 
kommunikációs funkció működte-
tésére használja. A beszéd észlelése, 
értése is fejlődik: a nem anyanyelvi 
hangzók közötti különbségtétel ké-
pességének az elvesztése, az anya-
nyelvi hangok észlelésének megala-
pozódása történik ekkor, valamint 
képes felismerni a különböző beszé-
lőket hangjuk alapján.

A 9–12. hónapban megjelenik a szó-
megnevezés előfeltétele: a tárgyra 
mutatás. Az „előszavak” is feltűn-
nek – az egyre differenciálódóbb ga-
gyogás során véletlenszerűen megje-
lenő szavakat a környezet értelmes 
szónak minősíti. Fontos ebben a 
korban a mások utánzása, az 
„echolália”, a jelentés nélküli után-
zásos tevékenység megjelenése. A 
kommunikációs funkciók további 
fejlődése jellemző: kifejezés, foko-
zott kapcsolattartási vágy. Az anya-
nyelvi észlelés további erősödése, a 
beszédértés kezdeti stratégiáinak 
megjelenése is ekkorra szokott esni.

Kisgyermekkorban, egyéves kortól 
elsajátítja az első szavakat: öt–tíz 
szót. A gagyogás és gesztusok mel-
lett egyszavas mondatokat használ 
(szómondatok, holo-frázisok). Az 
ábrázoló kommunikációs funkció 
kezdete ekkorra esik. A beszéd ész-
lelésében, értésében is nagyot lép 
előre: reagál arra, ha a nevén szólít-
ják, közel ötven szót megért, de be-
szédértése globálisnak tekinthető, 

azaz a beszédhelyzet, a beszélő gesz-
tusa, mimikája, hangsúlya, hanglej-
tése együttesen fontos a megértésé-
ben.

Egy- és másfél éves kor között lassan 
tovább fejlődik az aktív szókincs: 
30–100 szó épül be. A kritikus szó-
kincs minimum 50 szó, amely alatt a 
szókombinációk és a nyelvtan fejlő-
dése nem indul meg. A szókombiná-
ciók, a kéttagú mondatok, a távirati 
stílus megjelenésének kezdete a be-
szédben (50 szó minimum): Még kér! 
Baba el. Nagy autó. A kisgyermek az 
ábrázoló és megszólító kommuniká-
ciós funkciót gyakorolja, képes kö-
vetni az egyszavas utasításokat, rá-
mutat a környezet által megneve-
zett, ismert tárgyakra, a testrészeire. 
Nemleges válasz esetén pedig csó-
válja a fejét.

Az ezután következő egy évben, 
1,5–2,5 éves kor között történik a 
szókincsrobbanás: 100–200 szavas 
szókincs alakul ki. Kétéves kor körül 
kezdődik a raghasználat, pl. tejet, lo-
vak, késsel. Használja az „enyém” és 
az „én” szavakat, valódi és értelmet-
len szavakat használ az élményei el-
meséléséhez. A „Mi ez?” korszak 
ekkorra esik, ezzel kiépül a tárgy-
hangsor-jelentés kapcsolat. A szavak 
jelentése, a szószimbólumuk meg-
erősödése, a fogalmakban való tük-
röztetés kezdete zajlik. A kérdésekre 
bólintással vagy fejrázással válaszol, 
felismeri a megnevezett képeket, 
megérti a személyes névmásokat. 
Tárgyakkal képes kétféle utasítást is 
végrehajtani.

2,5–3 éves korban aktív szókincse 
900-1000 szavasra tehető, és már 
3–4 szavas szószerkezeteket használ.

Gyakoriak a raghasználati hibák 3 
éves kor körül; pl. lók, majomok, 
oroszlánot. A fejlődéssel együtt járó 
jellegzetes artikulációs és ismétléses 
tünetek (a nem folyamatos beszéd 
korszaka) ez. Beszéde 50–75 %-ban 
már tisztán érthető. A megértésben 
„kulcsszó”-stratégiát alkalmaz (a 
közlésben felismert szavak jelentésé-
re támaszkodik). Képes kétlépcsős 
utasításokat követni, az eldöntendő 
kérdésekre jól válaszol, valamint ek-
kor már tisztában van az általános 
névmás (valaki) jelentésével.

FEHÉRNÉ KOVÁCS ZSUZSANNA
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A gyurgyalagfélék családjába 26 
színpompás, karcsú madárfaj 
tartozik, amelyek többségére a 

hosszú szárny és farok, valamint a tár-
sas életforma jellemző. Az Óvilág me-
leg éghajlatú, trópusi tájait népesítik be. 
Legtöbb fajukkal Afrikában találkoz-
hatunk, de Dél-Ázsiában, Ausztráliá-
ban és Új-Guineában is előfordulnak. 
Európában csupán egyetlen faja honos. 
Jóllehet hatalmas elterjedési terület jel-
lemző rá, földrészünknek csak a déli és 
középső részein él egészen az Urálig. 
Emellett költ Északnyugat-Afrikában 
és a Közel-Keleten, továbbá Kis-Ázsi-
án keresztül Közép-Ázsiáig szintén 
előfordul. Elszigetelten Dél-Afrikában 

A Z  É V  M A DA R A  2 0 1 3 - B A N 

HERMAN OTTÓ 
PIRIPIÓJA

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 

kezdeményezésére 1979-ben éppen a gyurgyalaggal 

indult el a mára népszerevé vált programsorozat, „Az 
év madara”. A faj több mint három évtized múltán 
került ismét reflektorfénybe. Talán nem véletlenül, 
hiszen „alig van szebb, ragyogóbb s színpompásabb 
madarunk nálánál” – írta e fokozottan védett mada-

runkról Chernel István ornitológus. 

is költ. Időnként elterjedési területétől 
messze, északabbra, például Dél-Ang-
liában is megtelepszik.

A gyurgyalag talán a legszínesebb, 
rigóméretű madarunk, amely külle-
mében a trópusi madárfajok között is 
megállja helyét. A felnőtt madarak feje 

és háta élénk gesztenyebarna színű, 
vállfoltja sárga. Szárnyfedői gesztenye-
barnák, fekete csúcsú evezőtollai fény-
lőn kékek. Hosszú, vékony, enyhén le-
felé hajló csőre fekete, míg homloka 
fehéres színű. A fej két oldalát a kár-
minpiros szemeket érintő fekete szem-
sáv díszíti. Aranysárga torokfoltját fe-
kete sáv választja el élénk kékeszöld 
hasi oldalától. Hosszú, zöld farkának 
két középső tolla túlnyúlik a többin. A 
két nem megkülönböztetése nagyon 
nehéz. A tojók háta és farkcsíkja fa-
kóbb színű, mint a hímeké. A fiatal 
madarak tollazata halványabb és zöl-
desebb árnyalatú. Gyenge, feketésbar-
na színű lábai járásra nem alkalmasak, 
csak üldögélésre.

Röptében fecskeszerű hegyes szárny 
és hosszú farok jellemzi, ilyenkor tür-
kizkék testalja és feketén szegett vilá-
gosbarna színű szárnybélése tűnik sze-
münk elé. Röpte rendkívül gyors, 
gyakran siklik is.

A hajdani kor embere is jól ismerte. A 
történelmi Magyarországról számos 
neve maradt fenn. A múlt század elején 

Civil természetvédQk sokszor figyelemfelkeltQ 
táblákat helyeznek ki, hogy felhívják a figyelmet 

a gyurgyalagok fészkelésére és a letermelés 
megakadályozására
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rületei, a Dunántúli-dombság, 
a Mezőföld és a Balaton kör-
nyéke. Folyóink meredek part-
falaiban is alakulnak ki költőte-
lepei. Különösen a magas me-
derfalú szakaszokat kedveli, 
ilyen található a Tisza, a Szamos 
és a Hernád mentén. Elszórt, 
néhány párból álló telepei a Du-
na–Tisza közére jellemzők, ahol 
általában a vizektől távolabb, 
homokbányákban és egyéb mé-
lyedések partfalában alakulnak 
ki. Szívesen telepszik meg állat-
tartó telepek – birkahodály, te-
hénistálló – környékén, mert az 
ürülékre gyűlő legyek biztos 
táplálékforrást jelentenek. Egy-
re gyakrabban telepszik meg 
frissen kiásott építkezési göd-
rökben, akár lakott területeken 
is. A múlt század közepén még 
400 párt számláló telepe is léte-
zett. Napjainkra telepei felapró-
zódtak, a százpáros telepek is 
ritkaságnak számítanak. 

Telelő területéről visszaérkez-
ve kialakulnak a párok. Nász-
időszakban szívesen tartózkod-
nak a leendő fészeküreg kör-
nyékén található száraz ágakon. 
Először a tojó száll le, majd a 
hím ajándékot, azaz rovart hoz, 

amelyet szorosan a másik mellé szállva 
ad át. A párosodás több ilyen átadás 
után történik. A gyurgyalag meredek 
partfalakba vájt vízszintes költőüre-
gekben költ. A költőüreg hossza meg-
közelítheti a 2 métert is. Ennek végé-
ben található a kiöblösödő, 25–30 cen-
timéter átmérőjű költőüreg. Hegyes 
csőrével 10–25 nap alatt ássa ki a jára-
tát, ennek során ez a kistermetű, mint-
egy 60 gramm tömegű madár akár 
12–15 kilogramm földet is megmoz-
gat. A pár felváltva ássa az üreget, 
amelyen belül fészket nem épít. 

Az 5–8 csaknem gömb alakú, fényes, 
fehér tojás kezdetben a talajon helyez-
kedik el. Később a fiókák a szülők által 
kiöklendezett köpeteken tartózkod-
nak, amely rovarok kitinmaradványá-
ból és egyéb emészthetetlen részeiből 
áll. A fészekalj június elejére teljes, ám a 
kotlást már ez előtt megkezdik a ma-
dárszülők. Ezért a fiókák a tojásrakás 
sorrendjében fokozatosan kelnek ki, 
közöttük néhány napos korkülönbség 
van. Így ugyanabban a fészekben kü-
lönböző fejlettségű fiókák találhatók, 

megjelent könyvében Herman Ottó 
még piripiónak nevezi. A földi rigó elne-
vezés költésére, a méhmadár és méhész-
madár táplálkozására utal. Emellett ne-
vezték török fecskének, gyurgyókának és 
putypurutynak is. Jellegzetes, folytonos, 
lágy bugyborékoló hangja semmilyen 
más madáréhoz nem hasonlítható, a 
magasan szálldosó madár jelenlétét 
sokszor csak a jellemző hangjáról vesz-
szük észre.”

Fészek helyett költWüreg
Hazánkban a zárt erdők és a közép-
hegységek központi részei kivételével 
bárhol megtelepedhet. Kedveli a nyílt 
tájakat, a legelőkkel, facsoportokkal 
vagy ligetekkel tarkított élőhelyeket. 
Telepesen költő faj, amely költőüregeit 
növényzet nélküli függőleges lösz- 
vagy homokfalakba készíti. A telepek 
gyakran kisebb vizek, rétek, legelők, 
kaszálók közelében alakulnak ki, más-
kor vizektől távolabb is megtelepszik. 
Telepeinek egy részét löszpartok, lösz-
szakadékok falába készíti. Kedvelt te-
rületei a középhegységeink peremte-

bár világrajövetelükkor mindegyik 
csupasz és vak. A fiókák tollazata so-
káig tüskeszerű, mert a tollak zászlója 
egy ideig zárva marad.

 

Ügyes vadász
A kotlásban és a fiókák etetésében is 

részt vesz mindkét szülő, s mintegy 30 
napig etetik a fiókákat. A kutatók meg-
figyeléseik során három intenzív etetési 
periódust figyeltek meg egy napon be-
lül. Az első periódust reggel 6 és 9 óra kö-
zött észlelték, a következőt 10 és 12 óra 
között, végül 14 és 16 óra között az utol-
sót. Etetéskor a szülők többnyire egyene-
sen a levegőből surrannak be a költő-
üregbe, anélkül, hogy a partfalban meg-
kapaszkodnának vagy oda leszállnának. 
A nagyobb fiókák etetéskor előremász-
nak az üreg szájáig, és a táplálék átvétele 
után visszahátrálnak, majd a következő 
fióka jön előre. A kirepülés fő időszaka 
augusztus első felére esik. A korkülönb-
ség a kirepülésig megmarad, emiatt a fi-
ókák kirepülési ideje is elhúzódik. 

Általában repülő rovarokkal táplálko-
zik. Rendszeresen fák, bokrok csúcsá-
ról, száraz ághegyekről, villanydrótról 
vagy más kiemelkedő pontról lesi rovar-
zsákmányát, amelyet azután röptében 
kap el. Sikeres zsákmányolásuk után a 
nagyobb rovarokat – mint a sáskákat 
vagy a szitakötőket – ülőfájukon előbb 
agyonverik, és csak azután nyelik le.

Gyakran vadászgat a levegőben, oly-
kor nagyobb magasságokban, rendsze-
rint laza csapatokban. Ilyenkor egyenes 
szárnytartással hosszan siklik, és időn-
ként gyorsan verdes néhányat a szár-
nyával. A repülő rovarokat ügyes, 

Gyurgyalagpár. A két nemet nehéz 
megkülönböztetni egymástól.

Igen gyakran ül ki ágra a költQhelyén
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Emellett táplálékállatai között különbö-
ző bogárfajok, így futóbogarak, nagy 
fináncbogár és kőrisbogár is megtalál-
hatók.  

Átszeli a Szaharát
Hosszútávon vonuló faj, amely a telet 
Afrikában tölti. Az európai állomány 
széles fronton vándorol. Elsősorban 
nappal, ritkábban éjjel is vándorol, oly-
kor több száz egyedből álló csapatokban. 
Nappal néha magasan, máskor a rétek 
felett alacsonyan, vadászgatva repülnek, 
miközben folyamatosan hallatott gur-
gulázó hangjuk segítségével tartják 
egymással a kapcsolatot. Kiváló adottsá-
gaiknak köszönhetően a Szaharát meg-
állás nélkül repülik át! 

A gyurgyalag éves ciklusán belül ke-
vesebb időt tölt nálunk, mint a telelőte-
rületén. Tavaszi vonulása március elején 
indul meg, Európába április közepén ér-
keznek az első példányok. A tapasztalt, 
jó kondícióban lévő madarak gyorsab-
ban vonulnak, ezért előbb érkeznek 
vissza költőterületükre. A hazai mada-
rak május közepe táján érkeznek vissza 
fészkelő telepeikre. Őszi vándorlása már 
augusztus közepén megkezdődik, de 
előtte csapatokban gyülekezik. Csúcs-
időszaka a hónap végére esik. Szeptem-
ber közepe után már csak elvétve talál-
kozhatunk vele, a hónap végére az utol-
só példányok is elhagyják az ország te-
rületét. Az első példányok szeptember 
közepén érik el Afrikát. A Közép- és 
Kelet-Európában költők Kelet- és Dél-
Afrikában, főleg a Kongó-medence 
délkeleti részén telelnek. 

Hazai kutatók az elmúlt majdnem 
hat évtized alatt mintegy 5 000 egye-
dét gyűrűzték meg. Ebből mindössze 
három került elő külföldön, vala-
mennyi Görögországban. Ez alapján 
feltételezhető, hogy a hazai állomány 
fő vonulási útvonala délkeleti. A fiatal 
madarakra jellemző, hogy a fészkelő 
telepüktől szétszóródva, másutt kezde-
nek költésbe. Ugyanakkor a vizsgála-
tok szerint nagy a fiatal madarak 
pusztulási aránya, alig egyharmaduk 
éli túl az első évet.

A fogságot nem teri
A faj Magyarországon 1954 óta védett, 
1982 óta fokozottan védett. Az elmúlt 
másfél évtizedben állományának ki-
sebb mértékű csökkenését tapasztalták, 
ezzel is indokolható, hogy másodszor 
szerepel „Az év madara” listán. 

fordulékony repülése közben kapja el. 
Képes hirtelen irányt változtatni. Hosz-
szú, hegyes csúcsú, háromszögletű szár-
nyai miatt röpte fecskeszerű. Nyilalló 
suhanása, kanyargó siklásai a fecske és a 
sólyom röptét idézik. Herman Ottó 
szerint: „Ha fészkelésével a földhöz is van 
tapadva a piripió, egyébként a levegőég ma-
dara, mely repülése szerint akár versenyre is 
kelhetne a fecskével.” Nyáron a magas-
ban vadászgató csapataira jellegzetes, 
messze hangzó bugyborékoló hangja 
hívja fel a figyelmet, miközben a csapat 
tagjai egymással kommunikálnak. 

Zsákmányai között megtalálhatók a 
hártyásszárnyúak közé tartozó dara-
zsak, poszméhek, méhek, amelyek ful-
lánkját a potroh megfelelő pontjának 
összenyomásával igen ügyesen képes el-
távolítani. Herman Ottó szerint: „Ha 
darázsfészket tud meg, odatelepedik és nagy 
ügyességgel kapkodja el a ki s beröpülő dara-
zsakat.” A megfigyelések szerint házi 
méhet inkább hűvös időben fogyaszt. 
Költési időben többnyire a fészkelő telep 
néhány kilométeres körzetén belül szedi 
össze táplálékát. Ha a költőtelep közelé-
be házi méheket telepítenek, akkor 
megnőhet utóbbi rovar gyakorisága a 
gyurgyalag étlapján. A listán szerepel-
nek különböző szitakötők, egyenesszár-
nyúak, továbbá a kétszárnyúakhoz tar-
tozó legyek és böglyök is. A lepkék kö-
zül nagyobb számban fordul elő a nap-
pali pávaszem, az Atalanta-lepke, a 
citromlepke és a fecskefarkú lepke is. 

Hazai állománya 20–30 ezer párra be-
csülhető. Tagjai alig néhány hónapos itt-
tartózkodásuk idején is számtalan ve-
szélynek vannak kitéve. Folyó menti te-
lepein nagy kárt okozhat a zöldár, amely 
elönti a lakott fészkeket. Máskor partsza-
kadások, partomlások tehetik tönkre a 
telepeket. A költésidőben történő, olykor 
illegális agyag- és homokbányászat is sok 
fészket semmisíthet meg. Hajdan a leg-
nagyobb pusztítást a méhészek okozták 
a gyurgyalagtelepeken. Sajnos szándé-
kos pusztításuk napjainkban is előfordul. 
Legutóbb 2012-ben, a Harkány közelé-
ben található költőtelepen leveles hajtá-
sokkal tömték el a bejárati nyílásokat. 
Mintegy 10 lakott üregben pusztultak el 
a költő madarak mellett a fészekaljak is. 
Az okozott természetvédelmi kár mint-
egy 7 millió forintot tett ki. Fokozott vé-
delme ellenére napjainkban is előfordul, 
hogy levadásszák és illegálisan kiprepa-
rálják; a zugpreparátorok egyik leggya-
koribb madárfaja.

Színes tollazata miatt olykor tartásával 
is próbálkoznak. Talán kevésbé ismert, 
hogy a gyurgyalagok nehezen tarthatók 
fogságban, ezért jóformán sohasem lát-
hatók állatkertekben. A mezőgazdaság-
ban alkalmazott rovarölő szerek ugyan-
csak sok madár pusztulását okozhatják. 
Szerencsére a faj veszteségeit viszonylag 
jól ellensúlyozza magas reprodukciós 
aránya. Költőhelyei gyakran válnak 
fészkelésre alkalmatlanná a szezon után, 
mert benövi a növényzet, a függőleges 
rézsűk leomlanak, vagy esetleg szemét-
tel töltik fel a telepnek helyet adó mélye-
dést. Az elmúlt másfél évtizedben bekö-
vetkező állománycsökkenése a vonulási 
útvonalon és a telelőterületén bekövet-
kező változásokkal is indokolható.

Az MME szervezésében 1997-ben in-
dult el az Országos Gyurgyalag-védelmi 
Program. Ennek keretében igyekeznek 
minél pontosabb képet kapni a hazai köl-
tőtelepek elhelyezkedéséről, veszélyezte-
tettségéről. A hazai állomány védelme 
elsősorban fészektelepeinek megóvásá-
val és a zavartalan költés biztosításával 
garantálható. Az általuk elfoglalt ho-
mok- és agyagbányákban a költési idő-
szakban szüneteltetni kell azoknak a bá-
nyarészeknek a kitermelését és zavarását, 
ahol a fészkelőüregek vannak. Megtele-
pedésüket elősegíthetjük, ha a költési 
időszak előtt a bányák régi, növényzettel 
benőtt vagy rézsűs falain friss, függőle-
ges falszakaszokat alakítunk ki. 

ANDRÉSI PÁL

Leggyakoribb 
költQhelye a meredek 
homokfal, amelyben 

könnyen tudja 
ásni vízszintesen a 

költQüreget

(MOLNÁR GYULA FELVÉTELEI) 
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kezetkutató Centrum négy világszín-
vonalú készüléke között egy áramlási 
citométer is érkezett az ELTE TTK-ra, 
eljött az idő, hogy újra megvizsgálják a 
rejtélyes molekulát.

Sejtszortírozó berendezés
Az áramlási citometria lényege, 
hogy egy biológiai minta áramló fo-
lyadékba terelt sejtjeit lézerfénnyel 
átvilágítják, és a fényintenzitástól 
függően egyes megjelölt sejtek vagy 
az abban lévő molekulák a mintából 
különválaszthatók, miközben a gép 
meg is számlálja a lézernyaláb előtt 
elhaladó részecskéket. Dr. Matkó Já-
nos a berendezés legnagyobb előnye-
ként – a mérési pontosság és nagy 
tisztaság mellett – azt a rendkívü-
li sebességet emelte ki, amellyel a 
FACS- (Fluoreszcencia Aktivált 
Multiparaméteres Celluláris ana-
lizátor és Sejtszortírozó) berende-
zés akár 20 000 sejt elkülö-
nítésére is képes másodper-
cenként. A legtöbb hazánk-
ban működő készülék még 
1000 sejt/másodperc sebesség-
gel dolgozik. A folyadékot 
tartalmazó cső végén a piezo-
elektromos technikával törté-
nő rázatás miatt cseppek ala-
kulnak ki, amelyek két-három 
sejtet tartalmaznak. Ezekről 
kétféle optikai jelet rögzít a 
számítógép. Az előre irányuló 
fényszórás a sejtmérettel, míg 
az oldalirányú fényszórás a 
sejtek belső optikai törésmuta-

tójával, optikai sűrűségével arányos. 
A másik lehetőség, hogy a fluoresz-
cens indikátorokkal vagy ellenanya-
gokkal immuncitokémiai úton jelölt 
sejtek esetén lézerfénnyel megvilágít-
va több különböző paraméter mérhe-
tő, miközben a részecske áthalad a lé-
zersugarak metszéspontján.

A folyadéksugarat először a 488 nm-
es kék lézerfény metszi, amelyből a szá-
mítógép megállapítja a fényszórási je-
let. Ha ez a küszöbérték felett van (100 
molekula/folyadékcsepp), akkor indul 
el a valódi mérés. Többféle molekula 
vizsgálata esetén, mivel a lézerfényt 
prizmával több sugárra lehet szétbon-
tani, a különböző jeleket más-más de-
tektorok dolgozzák fel. A 633 nm hul-
lámhosszúságú vörös lézer szintén to-
vább osztható, így jelenleg hétféle pa-
ramétert tudnak egyszerre mérni, de 
további fejlesztéssel – hat lézert alkal-
mazva – ez akár tizennyolc különböző 

B I O L Ó G I A I  Á T TÖ R É S  C S E P P E K K E L  É S  L É Z E R R E L

A kilencvenes évek elején néhány filmes olvasott egy Nature-cikket, 

amelyben egy PCR neve készülékrWl írtak. Ez a gép a DNS egyes szakasza-

it nagy mennyiségben képes megsokszorozni, így annak bázissorrendje 
könnyebben elemezhetW, az eredmények pedig további kutatásokra, pél-
dául klónozásra is felhasználhatók. Spielberg az ötlet nyomán hamarosan 
elkészítette a Jurassic Parkot, amely hatalmas siker lett. A technológiai 

fejlWdés azonban nem csak a filmmevészetre hat ösztönzWleg.

A z ELTE Természettudomá-
nyi Karán két olyan kutatás 
is indult az elmúlt években, 

amely az Anyag- és Élettudományi 
Szerkezetkutató Centrum fluoresz-
cenciával aktivált sejtszortírozó ké-
szülékének köszönhető. Néhány év-
vel ezelőtt Matkó János kutatócso-
portja egérből izolált anti-koleszterin 
ellenanyagot, amely önmagában is 
meglepő felfedezés volt, mivel addig 
senki nem gondolta, hogy a koleszte-
rin – amelynek fontos szerepe van a 
sejthártya (membrán) felépítésében, 
ily módon minden sejtünkben jelen 
van – immunválasz elindítója lehet. 
Mint azt a TTK Immunológiai Tan-
székének kutatója, Matkó János el-
mondta, kollaborációs partnereik a 
Kútvölgyi úti Kórház Lipid Anyag-
csere Kutató Laboratóriumában ki-
mutatták, hogy hasonló ellenanya-
gok egészséges emberekben is meg-
találhatók, és egyes betegségekben, 
mint pl. reumatoid arthritisz, érelme-
szesedés és bizonyos tüdőtumorok 
megjelenése során, szintjük meg-
emelkedik. A korábbi években nem 
állt rendelkezésre olyan berendezés, 
amellyel gyorsan, nagy tisztasággal, 
megfelelő mennyiségű immunsejtet 
lehetett volna szétválogatni, ezért az 
immunfolyamatokban láthatóan fon-
tos szerepet játszó anti-koleszterin el-
lenanyag sejtspecifikus funkcióiról 
nem sokat sikerült megtudni. 

Amikor két évvel ezelőtt, a csaknem 
egymilliárd forintos fejlesztéssel létre-
hozott Anyag- és Élettudományi Szer-

SEJTVÁLOGATÁS 
MESTERFOKON
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jelet is eredményezhet. A detektálás 
után egy visszacsatolási mechanizmus 
révén a folyadékcsepp attól függően, 
hogy van-e benne jelölt molekula vagy 
sem, pozitívan vagy negatívan töltődik 
fel. Egy szintén pozitív/negatív lemez-
pár között áthaladva az ellentétes tölté-
sek alapján történik a szétválogatás. A 
számítógép a lézer által érzékelt fluo-
reszcens jelet átlagolja, majd a jel ka-
rakterisztikáját grafikusan megjeleníti. 
A gép vizes fázisban szuszpenziót ké-
pező részecskék, például vérsejtek, 
baktériumok, algák, kromoszómák 
vagy fluoreszcens mikrogyöngyök 
vizsgálatára is alkalmas.

Lipidtutajok
Amikor az immunválasz során az an-
tigének és receptoraik vagy a kór-
okozók és az immunsejtek összekap-
csolódnak, a sejtmembránoknak csak 
bizonyos szakaszaihoz képesek kö-
tődni. Ezeket a szfingolipidekben és 
koleszterinben gazdag területeket 
mik ro do mé neknek, lipidtutajoknak 
(raft) nevezik. Kísérleti egereknek 
kollagént adva reumatoid arthritiszt 
lehet előidézni, amelynek egyik kísé-
rő jelensége, hogy ezeknek a speciális 
kötőhelyeknek a száma megemelke-
dik. A vizsgálatok során az is kide-
rült, hogy ezek a területek érzéke-
nyebbek, könnyebben aktiválhatók, 
mint az egészséges egerekből szárma-
zó sejtek felszíne. A kutatók az új gép 
segítségével először csak a T-, és 
B-limfociták im mun ci to ké mi ai mar-

kerekkel megjelölt különféle típusait 
válogatták szét, majd megnézték, ho-
gyan reagálnak az egyes csoportok az 
anti-koleszterin ellenanyag moleku-
lára. Lehetővé vált az aktívabb sejtek 
különválasztása, mivel a FACS képes 
az immunsejtben jelenlévő kalcium-
szintek változása alapján is szeparálni 
a limfocitákat. Így derült ki, hogy a 
bevezetőben említett anti-koleszterin 
ellenanyag egyes T-sejtek li pid tu ta-
jai hoz kötődve elősegíti az antigén 
bemutatását, így az immunválasz be-
indítását. Matkó János csoportja most 
egy könnyen alkalmazható, korai di-
agnosztikai eszköz kifejlesztését tűzte 
ki célul, mivel az anti-koleszterin el-
lenanyag szintje felhasználható a 
lipidtutajok mennyiségének mérésé-
re. Ehhez egy mikrocsipet kell készí-
teni, amelynek mélyedéseibe a beteg-
ből vett sejtmembrán-mintát reagál-
tatnák az ellenanyaggal. A reakció 
mértékéből lehetne következtetni ar-
ra, hogy mennyire aktív a beteg sejt-
je, vagyis zajlanak-e már autoimmun 
folyamatok a szervezetben. A lipid 
raftok jelentősége tehát abban áll, 
hogy felületükön megkötik és egy-
máshoz közelebb hozzák az immun-
reakciókban szerepet játszó moleku-
lákat, így elősegítik azok aktivációját. 

A kutatások szerint ellenkező a hatás 
a HIV-vírus esetén. Az Immunológi-
ai Tanszék modellkísérleteiben a ví-
rus membránjából izolált fehérjéket 
polimer mikrogyöngyökhöz kötik, 
amelyeknek mérete megegyezik a 
HIV méretével. A vírusrészecskék-
nek három ponton kell a T-sejtek 
vagy makrofágok membránjához 
kapcsolódniuk, hogy képesek legye-
nek örökítő anyagukat a sejtbe juttat-
va fertőzni. Szintén flow citometriás 
mérések segítségével sikerült kimu-
tatni, hogy a koleszterinspecifikus el-
lenanyagok – mivel közelítik egy-
máshoz ezeket a kikötési pontokat –, 
akadályozzák a HIV-fertőzést. Re-
mélhetőleg további vizsgálatokkal si-
kerül a mechanizmus molekuláris 
részleteit felderíteni, és olyan gyenge 
pontot találni a folyamatban, amely 
felhasználható a betegség megelőzé-
sére.

Mitokondriumok nyomában
A gonosz mostoha minden bizony-
nyal dúlna-fúlna dühében, hiszen 
Hamupipőke a FACS-készülékkel 
szempillantás alatt szétválogatta vol-
na a lencsét. A berendezés azonban 
jelenleg is dolgozik olyan feladaton, 
amely ahhoz hasonlítható, mintha a 

Fehérjeexpressziós analízis kijelölt fehérvérsejt-populáción
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mostoha a mese továbbfejlesztett 
változatában mákszemválogatással 
gyötörte volna szegény lányt. Juhász 
Gábor kutatócsoportja ugyanis az 
Alzheimer-kór korai diagnosztikájá-
nak lehetőségét kutatja.

A betegség az Egyesült Államok-
ban 16 millió, míg hazánkban több 
mint százezer embert érint. A 
Proteomika Labor vezetője a problé-
ma összetettségét jellemezve kiemel-
te: egyrészt az a gond, hogy mire a 
betegek orvoshoz kerülnek, a sejtek 
jelentős része elpusztul, másrészt 
nincsenek hatékony gyógyszerek, 
mivel az emberi agyból nem lehet 
mintát venni, az állatmodellek pe-
dig nem pontosan alkalmazhatók a 
humán biokémiai folyamatok feltá-
rására. A sejtpusztulást az agy igen 
sokáig képes kompenzálni, ezért 
lenne fontos egy korai diagnosztikai 
módszer kifejlesztése. Mai tudásunk 

szerint az Alzheimer-
kórban megfigyelhető 
idegrendszeri tünetek 
egyik legkorábban ki-
mutatható kísérőjelensé-
ge az idegsejtek enyhe 
anyagcsere-csökkenése, 
magára a betegségre pe-
dig bizonyos fehérjék 
abnormális szerkezeti 
változása, a tau fehérje 
erősebb fosz fo ri lált sága, 
és a béta-ami loid fehérje 
összecsapódása, agg re-
gá ció ja jellemző.

Az anyagcseréhez szük-
séges energia adenozin-
trifoszfát (ATP) moleku-
lákban tárolódik, amelye-
ket a sejtekben a leginkább 
erőművekhez ha    sonlít-
ható, mi to kon d ri um ne-
vű sejtalkotók termelnek. 
Az idegsejtek kapcsoló-
dási pontjainál, a szinap-
szisoknál mindig találha-
tó belőlük néhány, de a 
sejtek más területein is je-
len vannak. Azt is kimu-
tatták már, hogy a tanu-
lási és memóriafolyama-
tok a szinapszis-hálózat 
átépülésével járnak, új 
kapcsolatok alakulnak 
ki, mások pedig eltűn-
nek. Juhász Gábor olyan 
fiatal transzgén egérből 

vett mintákat, amelynek idegsejtjei túl-
termelték a béta-amiloidot. Az állat 
még nem mutatott semmilyen maga-
tartásbeli változást, a kutatókat azon-
ban az érdekelte, vajon mi jellemző az 
idegsejtek mi to kond riu mainak műkö-
désére.

Az eddig említett példákban a 
FACS-készülékkel sejteket izoláltak, 
amelyeknek nagyságrendje mikromé-
teres, itt azonban a sejtekben lévő sok-
kal kisebb sejtalkotókat különítettek 
el, amelyek rendszerint kb. 500 nm át-
mérőjűek. Az általános eljárás szerint 
előbb széttördelik a sejteket, majd a 
membránokat centrifugálással töme-
gük alapján frakciókra bontják. Ez 
utóbbi lépés helyett az ELTE kutatói 
mitokondriális enzimeket jelöltek flu-
oreszcens ellenanyagokkal, majd ezt a 
preparátumot helyezték a FACS-
készülékbe. Jó néhány munkaórányi 
kísérletezés után sikerült megfelelően 

tiszta mitokondriális koncentrátumot 
előállítani, sőt nemrégiben sikerült a 
szinapszisok területéről származó sejt-
alkotókat is elkülöníteni.

Miután elkülönítették a szinapszisok 
területéről származó mi to kond riu mo-
kat az idegrendszer más területeiről 
származóktól, következtek a működé-
sükre vonatkozó vizsgálatok. A mű-
ködés intenzitása jól korrelál a mi to-
kond rium-membrán két oldalán mu-
tatkozó feszültség értékével. Ezért 
szintén festési eljárással a különböző 
potenciálértékekkel rendelkező mi to-
kond riu mo kat szétválogatták. Így si-
került kimutatni nagyon kis anyagcse-
re-változásokat is. Az eredmények 
szerint az anyagcsere-változás az 
amiloidszint nö vekedésével párhuza-
mosan a szi nap tikus frakcióból volt 
hamarabb kimutatható, tehát azokban 
a mi to kond riumokban kezdett hama-
rabb lassulni az anyagcsere, amelyek a 
szinapszisokból származtak. 

Más vizsgálatokkal azt is megfigyel-
ték, hogy a fehérjeösszetételben is mu-
tatkoznak különbségek. Az elemzések 
még tartanak, de ezek végre olyan 
konkrét mérési eredmények, amelyek-
re további kísérletek építhetők. A to-
vábbiakban Juhász Gábor csoportja sze-
retné beazonosítani azokat a fehérjéket, 
amelyek eltértek a szinaptikus és a más 
területekről származó mi to kond rium-
frakciók között. Olyan fehérjeváltozás-
készleteket, bio mar ke re ket szeretnének 
találni, amelyek a kezdeti mitokon-
driális anyag cse re vál to zások fázisaira 
jellemzők. Ezután további vizsgálatok-
kal kell igazolni, hogy ezek az Alzhei-
mer-kóros betegek mintáiban is jelen 
vannak. Ha találnak ilyet, akkor az 
adott fehérjéhez speciálisan kötődő mo-
lekulát fejlesztenek ki, amely például 
képalkotó diagnosztikai eljárásokkal, 
PET-, CT- vagy MR-vizsgálattal meg-
figyelhető. A másik lehetőség, hogy 
olyan fehérjét kell találni, amely a be-
tegség e korai szakaszában megjelenik 
a vérben vagy a liquorban.

Az ELTE Természettudományi Kar 
Anyag- és Élettudományi Szerkezet-
kutató Centrumának modern beren-
dezése tehát megnyitotta az utat az ef-
féle kísérletek irányába. Ezek sok 
munkával és némi szerencsével talán 
áttörést hozhatnak az autoimmun és a 
neurodegeneratív betegségek vagy 
éppen az AIDS-kutatás területén.

Kővágó AngélA

Természetes ölQ- (NK) 
sejtek szortírozása 

CD8+ T, CD4+ T 

limfocitáktól és B-s 

sejtektQl
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN Ha valaki valamikor tanul-
mányt akarna írni a vizuá-

lis kultúra, kommunikáció, ön-
kifejezés jelenlegi „nagy bumm-
járól”, az ét-galéria képei ehhez 
forrás lehet. Immár tömegmé-
retű anyag elemezhető. A tárla-
tok azonban többnyire szer-
kesztettek, s így bennük van a 
kurátor ízlése, érdeklődése is. 
Ezt részben korrigálják azok a 
tárlatok, amikor az egy-egy 
időszakban jelentkezett új be-
küldők képeit adjuk közre. Ilyen 
alapon spontán szerveződés va-
lósul meg, az „ezt lefotózom, és 
megmutatom másoknak is” 
szándék közvetlenül érvényesül.  
Egyetlen követelmény egy tole-
ránsan kezelt minimális techni-
kai színvonal. 

H. J.

Elekes Márta (Érd, martielekes@gmail.com) 

– Tollas kis vendégünk – Egy erdQ mellett lakunk, 
távol a forgalomtól.

Bige Lili (Marcali, lili1717@citromail.hu) – Égi 
száguldás – Szeles idQben készült március 

20-án. A fotós 13 éves
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Az ÉT-galériában bárki kiállíthatja felvéte-
lét, megosztva élményét olvasótársaival. 
Kérjük, hogy a digitális képet tif vagy jpg 
formátumban 300 dpi felbontással küld-
je el az et-galeria@eletestudomany.hu 
címre. A tárgyrovatba írja: ét-galéria, és 
a kísérRlevélben mondja el, amit a felvétel 
körülményeirRl és a témáról tud. A bekül-
dR jutalma a „kiállításban” megnyilvánuló 
elismerés. 

A „hónap képe” 5000 Ft különdíjat kap.

SZABÁLYOK

Tóth Melinda (Szajol) – Finoman jégbe zárt múló élet.

Halasi Dóra (Berettyóújfalu, fishydori@gmail.com) 
– Séta telihold idején – A Magyar Nemzeti Múzeum elQtt jártunk. 

Németh Krisztina (Pacsér, Vajdaság, 
nkpacser@freemail.hu) – Mesebeli odvas 
fa – Januárban a gyerekeimmel sétáltunk 
a falunkat átszelQ völgyön, ahol több öreg 
f_zfa is árválkodik. Az egyiket annyira 
megette az idQ és a férgek, hogy mindkét 
fiam elfért a belsejében. A képet telefonnal 
készítettem.
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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

Egy hajthatatlan humanista

Fontos könyv látott napvilágot a 
Typotex kiadó „Életutak” sorozatában. 
Huzella Tivadar orvosprofesszor, a Páz-
mány Péter Tudományegyetem Orvosi 
Karának Szövet- és Fejlődéstani Intéze-
tét vezette 1932 és 1946 között. 2011 júli-
usában A biomátrix szerkezete és működése: 
Hogyan szabályozza a biomátrix a sejtek 
működését és a génexpressziót? címmel ren-
deztek nemzetközi konferenciát Huzella 
professzor egykori intézetében, amely 
ma a Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai 
Intézet nevet viseli. A konferencia első 
részében elhangzott előadásokat a pro-
fesszor emlékének szentelték, ezeket 
Amerikában a Matrix Biology Institute je-
lentette meg, s ez az intézmény támogat-
ta a Huzella Tivadar – A humanista tudós 
címmel megjelent magyar kiadást is. 

A könyvet Endre A. Balazs (Huzella 
egykori tanítványa), Hargittai István és 
Hargittai Magdolna szerkesztette. A pro-
fesszor tanítványai – Balázs Endre, Klein 
György, Szirmai János és Róbert László, 
nagytekintélyű nemzetközi intézetek el-
ismert vezetői – egy-egy fejezetben em-
lékeznek meg Huzellával kapcsolatos él-
ményeikről, illetve a professzor sejtbioló-
giai, szövettani kutatásainak mai össze-
függéseiről, hatásairól számolnak be, és a 
professzor nagy fontosságú, 1942-ben 
megjelent, A sejtközösség szervezete című 
könyvét tekintik át mai szemmel. Ebben 
a könyvben Huzella az akkor extra-cel-
luláris anyagnak, ma biomátrixnak ne-
vezett sejtek közötti anyag struktúrájával 
és működésével kapcsolatos kutatásaira 
vonatkozó elméleti és gyakorlati ered-
ményeit ismertette.   

Erdei Anna, a professzor egykori al só-
gödi nyaralójában 28 évig működő EL-
TE Immunológiai Tanszék (hazánk első 
ilyen tanszéke) működéséről számol be. 
Ebben az épületben, amely a második 
világháború előtt a Huzella által alapí-
tott biológiai magán-kutatóintézetnek, s 
haláláig magának a professzornak is ott-
hont adott, ma az ELTE Biológiai állo-
mása található, amely 2011-től a Huzella 
Kert – Természetvédelmi és ökoturisztikai 
állomás nevet viseli.

A könyv zárófejezetében a debreceni 
orvosegyetem Anatómiai Szövet- és fej-
lődéstani intézetének kutatói ismertetik 
a biomátrixszal kapcsolatos kutatásaikat. 
1921 és 1933 között Huzella Tivadar en-

nek az intézetnek volt az igazgatója, s 
ekkor vezette be Magyarországon első-
ként a biológia oktatását az orvosképzés-
be. 

A laikus olvasó számára a könyv leg-
terjedelmesebb, második fejezete nyújtja 
a legtöbb érdekességet, az ebben foglal-
tak miatt jó szívvel ajánljuk ezt a kis kö-
tetet azok figyelmébe is, akik nem mu-
tatnak mélyebb érdeklődést a sejtbiológia 
vagy a szövettan problémái iránt. Ebben 

a fejezetben Hargittai István, a tudósi 
pályaívek elemzésének nemzetközi hírű 
művelője, áttekinti Huzella egész életút-
ját és munkásságát, s alkalmat ad az ol-
vasóknak máig érvényes tanulságok le-
vonására.

Huzella Tivadar egész életét áthatotta 
az a mélyen megélt keresztény-konzer-
vatív életszemlélet, amelyet családi örök-
ségként kapott, s amelyhez minden tör-
ténelmi és politikai viszontagság között 
és azok ellenére is mindvégig ragaszko-
dott. Az első világháború alatt Huzella 
Montenegró egykori fővárosában, 
Četinjében szolgált kórházvezető kato-
naorvosként. Ottani élményei hatására 
írta és jelentette meg 1923-ban magya-
rul és németül, majd 1925-ben franciául 
is A háború és béke orvosi megvilágításban 
című kis könyvét, amelyben a háborút a 
társadalom betegségeként értelmezi, és a 
közvélemény meg a propaganda által 
befolyásolt tömegemberrel szemben ki-

áll a szabad és értelmes, gondolkodó 
egyének társadalma mellett. A könyv 
Romain Rollandra is nagy hatással volt, 
hosszú kézírásos levelet intézett a szerző-
höz. Magyarországon a könyvet betiltot-
ták és bezúzták, mivel nem felelt meg a 
húszas évek minden bajért Trianont 
okoló, üres hazafias szólamokban tobzó-
dó ideológiájának. 

Amikor egy lakáskiutalási ügyben egy 
honvédtábornokkal került konfliktus-
ba, Huzella pamfletet jelentetett meg a 
lakáshivatal működéséről. Ezért becsü-
letsértési ügyben a bíróság elé citálták, s 
bár végül felmentették, az eset jól mutat-
ja, hogy elveiből, értékrendjéből semmi-
lyen külső nyomás hatására sem volt haj-
landó engedni. Kivette részét az ismeret-
terjesztésből is: a Franklin Társulat A bú-
vár könyvei című sorozatának negyedik 
kötetét ő írta, Az élet tudománya címmel.

Következetes humanizmusa számos 
gesztusban megnyilvánult, mindig 
szembeszegült a két háború közötti Ma-
gyarországon uralkodó antiszemita lég-
körrel, amely előbb a Numerus Clausus- 
törvényben (Európa első antiszemita 
törvényében), majd a súlyosan kirekesztő 
zsidótörvényekben öltött testet. E visel-
kedésének számos példáját mutatja be 
Hargittai István. Kiemelkedő tudomá-
nyos munkássága és következetes antifa-
siszta kiállása ellenére 1946-ban eltávolí-
tották az egyetemről, alighanem azért, 
mert ekkor sem rejtette véka alá azt a vé-
lekedését, hogy Hitlert és Sztálint (s mel-
lékesen Salazart) egyformán gyűlöletes 
diktátornak tartotta. 

Utolsó éveit nemzetközi elismertsége 
ellenére mellőzöttségben élte le, s a már 
említett alsógödi nyaralóban, amelyet jó 
érzékkel felajánlott az egyetemnek, az-
zal a máig betartott kikötéssel, hogy az a 
tudományos kutatás céljait szolgálja.

Az olvasó, kinek figyelmébe jó szívvel 
ajánljuk ezt a gazdag tartalmú kötetet, 
egy olyan embert ismerhet meg Huzella 
Tivadar személyében, aki következete-
sen ragaszkodott a keresztény humaniz-
mus értékeihez akkor is, amikor az ural-
kodó állami ideológia ezt csak felszínes 
jelszavakban tette meg, s akkor is, ami-
kor ezek az eszmék szemben álltak a hi-
vatalos nézetrendszerrel. Életének példá-
ja ma is tanulságul szolgálhat. (Huzella 
Tivadar, a humanista tudós. Typotex, 2013. 
210 oldal, 2660 forint)

G. J. 



Érdekemberek sikere
 

Niccolo Machiavelli firenzei író, gondolkodó és politikus 
leghíresebb műve, A fejedelem című politikai tanulmány 
1532-ben jelent meg, de máig eleven. A hatalom meg-
szerzését és megtartását szolgáló, elvtelen, sokszor a 
megtévesztésen alapuló módszerek leírása nemcsak a 
történettudósokat és a politológusokat foglalkoztatja, 
hanem a pszichológusokat is. Sokan vannak ugyanis, 
akik másokkal való kapcsolataikat igyekez-
nek mindig úgy alakítani, hogy abból hasz-
nuk származzon; a mindennapok machia-
vellistái ügyesen taktikázva próbálják ki-
használni a többieket. Ez a jellemvonás ter-
mészetesen nem jelent személyiségzavart 
vagy kezelendő pszichés rendellenességet, 
csupán egy magatartási, világszemléleti stí-
lust, mely az élet sok területén megmutat-
kozik.

A Pécsi Tudományegyetem Pszichológia Inté-
zetének munkatársai már évek óta kutatják a 
machiavellisták viselkedését, így azt is, hogy 
miért képesek jelentős sikereket elérni. 
Czibor Andrea és Bereczkei Tamás a 
Personality and Individual Differences című 
folyóiratban 2012-ben egy olyan, 150 diák 
részvételével végzett kísérletről tett közzé 
beszámolót, amelyben egy gazdasági játék 
tanulságait elemezték. A kutatók, miután 
felmérték a résztvevők néhány személyiség-
vonását, egyebek között a machiavellizmus 
mértékét is, ötfős játékoscsoportokat alakítottak. A já-
ték kezdetén mindenki azonos összeget kapott, s eldönt-
hette, ebből mennyit helyez rögtön a maga „számlájára”, 
és mennyit ajánl fel a közös csoportkasszába. Miután 
minden résztvevő megtette a felajánlását, a közösben 
összegyűlt pénzt a kísérletvezető megduplázta és – te-
kintet nélkül arra, hogy ki mennyit ajánlott fel – egyen-
lő arányban szétosztotta a játékosok között. Ez ismétlő-
dött öt körön át. A kutatók előre közölték, hogy végül 
csak egyetlen játékos kap majd ténylegesen pénzt: az, aki 
a legtöbbet tudta összegyűjteni. Látható, hogy ebben a 
játékban a csoport közös érdekét, illetve a játékosok saját 
érdekét szolgáló döntések ellentétesek. A csoport egésze 
akkor nyeri a legtöbbet, ha a játékosok sokat adnak a kö-
zösbe, mivel az megduplázódik. Ám a magas felajánlás-
nak megvan az a veszélye, hogy egy keveset felajánló já-
tékostárs – vagy inkább ellenfél, hiszen a játékosoknak le 

kell győzniük társaikat – sokkal jobban jár vele, mint az, 
aki az összeget betette a közösbe.

Talán mondani sem kell, hogy a machiavellizmust mé-
rő skálán a magas pontszámot elérők taroltak: sokkal 
több pénzt – átlagosan mintegy 1550 forintot – gyűjtöt-
tek össze, mint a tesztben alacsony pontszámot elérő tár-
saik, akik 1350 forintos átlagukkal lemaradtak a ver-
senyben. Mi volt a győztesek titka? A játékok lefolyásá-
nak elemzéséből kiderült, hogy a kevéssé machiavellis-

ták „elvszerűen” játszottak, azaz nem nagyon volt rájuk 
hatással, hogy a többiek mekkora összeget ajánlottak föl 
az előző körben, ők mindig annyit tettek be a közösbe, 
amennyit a maguk részéről helyesnek tartottak. Nem 
így a machiavellisták! Ők nagyon is figyelték, mit lép-
nek a többiek, és viselkedésüket rugalmasan, ennek fi-
gyelembevételével alakították. Már az első körben ala-
csony felajánlással indítottak, és a későbbiek során ügyel-
tek rá, hogy ne tegyenek többet a közösbe, mint játékos-
társaik.

Ez a kísérlet is alátámasztja, hogy az olyan helyzetek-
ben – és az életben gyakran adódnak ilyenek –, ahol a 
saját érdekek előtérbe állítása vezet a sikerhez, a machia-
vellisták jobban teljesítenek, mint azok, akiket, bár a 
célszerűség mást diktál, a közösség iránti felelősségérzet 
is befolyásol.

MANNHARDT ANDRÁS

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK
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Érdekemberek sikere
 

Niccolo Machiavelli firenzei író, gondolkodó és politikus 
leghíresebb műve, A fejedelem című politikai tanulmány 
1532-ben jelent meg, de máig eleven. A hatalom meg-
szerzését és megtartását szolgáló, elvtelen, sokszor a 
megtévesztésen alapuló módszerek leírása nemcsak a 
történettudósokat és a politológusokat foglalkoztatja, 
hanem a pszichológusokat is. Sokan vannak ugyanis, 
akik másokkal való kapcsolataikat igyekez-
nek mindig úgy alakítani, hogy abból hasz-
nuk származzon; a mindennapok machia-
vellistái ügyesen taktikázva próbálják ki-
használni a többieket. Ez a jellemvonás ter-
mészetesen nem jelent személyiségzavart 
vagy kezelendő pszichés rendellenességet, 
csupán egy magatartási, világszemléleti stí-
lust, mely az élet sok területén megmutat-
kozik.

A Pécsi Tudományegyetem Pszichológia Inté-
zetének munkatársai már évek óta kutatják a 
machiavellisták viselkedését, így azt is, hogy 
miért képesek jelentős sikereket elérni. 
Czibor Andrea és Bereczkei Tamás a 
Personality and Individual Differences című 
folyóiratban 2012-ben egy olyan, 150 diák 
részvételével végzett kísérletről tett közzé 
beszámolót, amelyben egy gazdasági játék 
tanulságait elemezték. A kutatók, miután 
felmérték a résztvevők néhány személyiség-
vonását, egyebek között a machiavellizmus 
mértékét is, ötfős játékoscsoportokat alakítottak. A já-
ték kezdetén mindenki azonos összeget kapott, s eldönt-
hette, ebből mennyit helyez rögtön a maga „számlájára”, 
és mennyit ajánl fel a közös csoportkasszába. Miután 
minden résztvevő megtette a felajánlását, a közösben 
összegyűlt pénzt a kísérletvezető megduplázta és – te-
kintet nélkül arra, hogy ki mennyit ajánlott fel – egyen-
lő arányban szétosztotta a játékosok között. Ez ismétlő-
dött öt körön át. A kutatók előre közölték, hogy végül 
csak egyetlen játékos kap majd ténylegesen pénzt: az, aki 
a legtöbbet tudta összegyűjteni. Látható, hogy ebben a 
játékban a csoport közös érdekét, illetve a játékosok saját 
érdekét szolgáló döntések ellentétesek. A csoport egésze 
akkor nyeri a legtöbbet, ha a játékosok sokat adnak a kö-
zösbe, mivel az megduplázódik. Ám a magas felajánlás-
nak megvan az a veszélye, hogy egy keveset felajánló já-
tékostárs – vagy inkább ellenfél, hiszen a játékosoknak le 

kell győzniük társaikat – sokkal jobban jár vele, mint az, 
aki az összeget betette a közösbe.

Talán mondani sem kell, hogy a machiavellizmust mé-
rő skálán a magas pontszámot elérők taroltak: sokkal 
több pénzt – átlagosan mintegy 1550 forintot – gyűjtöt-
tek össze, mint a tesztben alacsony pontszámot elérő tár-
saik, akik 1350 forintos átlagukkal lemaradtak a ver-
senyben. Mi volt a győztesek titka? A játékok lefolyásá-
nak elemzéséből kiderült, hogy a kevéssé machiavellis-

ták „elvszerűen” játszottak, azaz nem nagyon volt rájuk 
hatással, hogy a többiek mekkora összeget ajánlottak föl 
az előző körben, ők mindig annyit tettek be a közösbe, 
amennyit a maguk részéről helyesnek tartottak. Nem 
így a machiavellisták! Ők nagyon is figyelték, mit lép-
nek a többiek, és viselkedésüket rugalmasan, ennek fi-
gyelembevételével alakították. Már az első körben ala-
csony felajánlással indítottak, és a későbbiek során ügyel-
tek rá, hogy ne tegyenek többet a közösbe, mint játékos-
társaik.

Ez a kísérlet is alátámasztja, hogy az olyan helyzetek-
ben – és az életben gyakran adódnak ilyenek –, ahol a 
saját érdekek előtérbe állítása vezet a sikerhez, a machia-
vellisták jobban teljesítenek, mint azok, akiket, bár a 
célszerűség mást diktál, a közösség iránti felelősségérzet 
is befolyásol.

MANNHARDT ANDRÁS

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Közös Wsnyelv?

Európa és Ázsia mai népeinek ősei az 
utolsó jégkorszak végén, mintegy 15 
ezer évvel ezelőtt még közös nyelvet 
beszélhettek, amelynek nyomait az 
azóta erősen differenciálódott mo-
dern nyelvek máig őrzik – állítják brit 
kutatók a Proceedings of the National 
Academy of Sciences szakfolyóiratban 
megjelent tanulmányukban, 
amelyben egy rövid listát is 
közölnek azokról a szavak-
ról, amelyek feltehetőleg eb-
ből az időszakból erednek.
Mark Pagel, a Readingi 
Egyetem fejlődésbiológusa, 
a kutatócsoport vezetője sze-
rint a nyelvek közös gyökere-
inek, illetve szétválásuknak 
és továbbfejlődésüknek nyo-
mon követése hozzájárulhat 
az eurázsiai népek történe-
lem előtti vándorlásainak és 
kulturális kapcsolatainak ala-
posabb megismeréséhez.
Az az elképzelés, hogy az 
emberiség valaha egyetlen közös nyel-
vet beszélt, legkorábban a bibliai Bábel 
történetében jelenik meg. Eszerint az 
égig érő tornyot építő, még egyetlen 
nyelvet beszélő népet elbizakodottsá-

gáért Isten azzal büntette, hogy ösz-
szezavarta a nyelvüket, hogy többé ne 
érthessék meg egymást.
A valaha létezett egyetlen közös 
nyelv elképzelésével számos nyel-
vész nem ért egyet, azt meg vég-
képp lehetetlennek tartják, hogy 
3–4000 évnél régebbre bármely 
nyelv is visszavezethető lenne. (En-
nek ellentmond, hogy nemrégiben 

megjelentek olyan elemzések, ame-
lyek számos eurázsiai nyelvet vezet-
nek vissza közös, 8000–9500 évvel 
ezelőtt a mai Anatólia területén be-
szélt nyelvre.) 

Pagel szerint viszont a nyelvek fejlő-
dése sok szempontból a biológiai evo-
lúcióhoz hasonlítható, márpedig ha ez 
igaz, akkor a leggyakrabban használt, 
emberek közti kapcsolatokra vagy 
egyszerű cselekvésekre vonatkozó 
szavak viszonylag lassan változnak.
Ezt bizonyítandó, Pagel és munkatár-
sai egy korábbi kutatásukban statisz-
tikai módszerekkel vizsgálták meg, 

mennyire gyorsan változ-
nak a szavak a modern 
nyelvekben, s e munka 
során azonosították a leg-
stabilabb szavakat, illetve 
a ma beszélt nyelvek köz-
ti eltérések fő vonásait, 
például az egyes hangok 
kiejtésbeli változásainak 
jellemzőit (mint a p és f 
hangok közti váltásokat a 
pater-father stb. szóban).
Miután az elemzés igazol-
ta, hogy a leggyakrabban 
használt szavak valóban 
rendkívül lassan, s inkább 

csak kiejtésükben változ-
nak, a kutatók összeállítottak egy kö-
zel két tucat egyszerű szót tartalmazó 
„szótárt”, amelynek szavai Pagel sze-
rint 15 ezer éve élt elődeink számára is 
érthetők volnának. (LiveScience)

A legWsibb csontfejeek

Kanadai kutatók a Pachycephalosa-
uriák, azaz a „csontfejűek” egy újabb 
faját azonosították, részben újon-
nan felfedezett, részben korábban 
összegyűjtött maradványokból: az 
Acrotholus audeti nagyjából 1,80 mé-

ter hosszú és 40 kilogramm tömegű 
növényevő lehetett. Mintegy 85 mil-
lió éve a mai Kanada területén élt, 
így családjának eddig ismert legré-
gebbi képviselője – írják a kutatók a 
Nature Communications-ban megje-
lent cikkükben.
Maga az Acrotholus szó „magas bol-

tozat”-ot jelent, utalva az állat jel-
legzetes koponyaszerkezetére, az 
erősen megvastagodott (e fajnál 10 
centiméteres), kupola (vagy bukósi-
sak?) alakú koponyatetőre. Az audeti 
jelzőt Roy Audet albertai farmer 
tiszteletére kapta, akinek földjén az 
eddig ismert legépebb maradványt 
2008-ban fedezték fel. A két lábon 
járó, hüllőmedencéjű dinoszaurusz 
kétségkívül legkülönösebb vonása a 
megvastagodott fejtető, amely egyes 
feltételezések szerint jó szolgálatot 
tehetett a nőstényekért vagy a csorda 
vezetéséért versengő hímek közötti 
küzdelmekben, amelyek során az ál-
latok kosok módjára, leszegett fejjel 
ronthattak egymásnak kemény ko-
ponyájukkal.
A mai élővilágban a kisebb termetű 
hüllők és emlősök meglehetősen sok

Bábel tornya (id. Peter Bruegel festménye, 1563)

Rekonstrukciós rajz az állatról 

és élQhelyérQl
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A madársaláta

Vannak, akik galambbegyként, mások 
mezei salátaként vagy báránylevelűként 
ismerik, esetleg aprósaláta névvel illetik. 
 Az élénkzöld, bársonyos, apró, kanál-
ra emlékeztető leveleivel tőlevélrózsát 
alkot; a földön szétterülő növény a 
macskagyökérfélékhez tartozik. Vadon 
termő tagjai a Kaukázus vidékén, Kis-
Ázsiában éppúgy őshonosak, mint a 
Budai-hegyekben. Jóllehet egész évben 
kapható, vitaminokban a nyári hóna-
pokban a leggazdagabb. 

A fejes salátához képest kétszeres 
mennyiségű C-vitamint tartalmaz, de 
jelentős mennyiségben található benne 
B6-, B9-vitamin és béta-karotin is. Az 
utóbbi kettő révén hatékony a fáradtság 
és kimerültség kezelésére, továbbá védi 
bőrünket a nap káros hatásai ellen is. 

Ásványi anyagokban is igen gazdag. 
A növényvilágban csupán a petrezse-
lyemzöld előzi meg vastartalmát, amely 
a benne található C-vitaminnak kö-
szönhetően rendkívül jótékonyan hasz-
nosul a szervezetben. Már 10 dkg ma-
dársaláta fedezi a normál étrend mellet-
ti folsavszükséglet felét. Táplálkozástu-
dományi szakemberek szerint gyakori 
fogyasztása védi a szívet és az érrend-
szert, enyhíti a stressz tüneteit, továb-
bá depresszióoldó hatása is biztonyított. 
Jódtartalma is kiemelkedő, ám kálium, 
kalcium, magnézium, réz és cink egyaránt 
számottevő mennyiségben található 
benne. Mindemellett igen nagy, majd-
nem 93 százalék a víztartalma, amely-
hez elenyésző kalóriatartalom párosul. 
Tisztító és immunerősítő hatása kö-
vetkeztében fogyasztása sportolóknak, 
kismamáknak és diétázóknak egyaránt 
ajánlott. Mivel remek rostforrás, jóté-
konyan hat az emésztésre is. 

A lédús, enyhén édeskés ízű, aromá-
jában a dióra emlékeztető levelei hűtő-
szekrényben és tisztítás nélkül is legföl-
jebb 1-2 napig állnak el, ezért készüljön 
belőle mihamarabb ízletes, változatos 
saláta. Leveleit a nedvessé hatására ol-
dódó vitaminok miatt nem ajánlott fo-
gyasztás előtt vízben áztatni. Markáns 
ízével a szendvicseket is elvarázsolja. 
Ha salátához adjuk, utolsóként tegyük 
a keverékhez. Ha ecettel vagy citrom-
lével készítjük, hosszabb ideig megma-
radnak értékes anyagai.

MAROSI KINGA

ÉLET-M�D
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félék és gyakoriak, ellenben a kisebb 
termetű (100 kilogrammnál kisebb 
tömegű) dinoszauruszok szembetű-
nően ritkábban fordulnak elő, mint 
a nagyobb termetűek – legalábbis az 
eddig felfedezett fosszíliák alapján. 
Régóta kérdéses azonban, hogy ez a 

valóságos korabeli viszonyo-
kat tükrözi-e, vagy inkább 
csak annak tulajdonítható, 
hogy a kisebb csontmarad-
ványokat részben a ragado-
zók, részben a természetes le-
bomlás is inkább sújtotta. Ez 
utóbbit támasztja alá, hogy a 
csontfejű dinoszauruszokból 
is jóformán csak a megvas-
tagodott koponyatetők ma-
radtak fenn, s jószerivel csak 
mutatóban találtak egyéb 
csontvázmaradványokat.
„Feltételezhető, hogy a kisebb 
méretű dinoszauruszok egyál-
talán nem voltak annyira rit-

kák, mint azt az eddig ismert leletek 
alapján vélhetnénk, és még számos 
fajuk vár felfedezésre” – mondta 
Michael Ryan, a Clevelandi Ter-
mészettörténeti Múzeum kurá-
tora, a cikk egyik társszerzője. 
(ScienceDaily) 

Forró gázból falatozik 

A kutatók számára a legnagyobb 
meglepetést a galaxisunk legbelső 
régiójában kavargó gáztömegek 
rendkívül magas hőmérséklete 
okozta. A néhol az 1000 Celsius-
fokot is meghaladó hőmérséklet 
tehát sokkal forróbb az átlagos csil-
lagközi gázfelhőknél, amelyek jel-
lemzően az abszolút nulla fokhoz

(mínusz 273 Celsius-fokhoz) köze-
li hőmérsékletűek. A csillagászok 
szerint e gáztömegek túlhevülése a 
gázfelhők közti ütközések, illetve 
a nagyon nagy sebességű anyag-
áramlások felhőkbe ütközése által 

keltett lökéshullámok hatásának 
tulajdonítható.
Más megfigyelők a közeli infravö-
rös tartományban olyan különálló, 
kompakt gázfelhőket is megfigyel-
tek, amelyek mindössze néhány 
Földnyi tömeget tartalmaznak, 
és spirál pályán a fekete lyuk felé 
zuhannak. Ezek a felhők már most 
jóval közelebb vannak a fekete 
lyukhoz (s egy részük hamarosan el 

is nyelődik benne), minta Herschel-
űrszonda által most vizsgált nagyon 
forró és jóval nagyobb tömeget 
képviselő gáztömegek, amelyek 
feltehetőleg később kerülnek majd 
terítékre. (ESA)

Fantáziakép a Tejútrendszer (balra) közepén, a kinagyított Sgr A* tartományban 

megbúvó fekete lyuk környezetérQl (jobbra)
Kép: ESA-C. Carreau 

Az új dinófaj mérete az emberhez 
viszonyítva és maga a koponyatetQ (fent)
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Napóleon-effektus

Nem mindig a nagyfiú a nyerQ – az elevenszü-
lQ fogaspontyok ebben nagyon hasonlítanak 
Napóleonra. A zseniális hadvezér ugyan csak a 
legenda szerint volt kistermet_, 170 centiméteres 
magasságával átlagosnak számított saját korában, 
de arról nincs vita, hogy sajátos személyiségé-
nek köszönhette hadi sikereit.  Ha két fogasponty 
(Xiphophorus birchmanni) háborúzni kezd – no 
nem Európa, csak egy tubifex felett –, akkor a 
személyiségük, nem pedig a méretük alapján dQl 
el, hogy kié lesz a falat. Az agresszívabb, és nem 
a nagyobb hal nyer, ami arra utal, hogy a sz_kös 
táplálékviszonyok között fontosabb a túléléshez a 
megfelelQ személyiség, mint a nagy méret.
Furcsának t_nhet személyiségrQl beszélni egy kis 
hal esetében, pedig ma már ez teljesen szokvá-
nyos kutatói körökben. Ahogyan egy embert jelle-
mez valamiféle viselkedésmintázat, ugyanúgy egy 
állati egyedet is, legfeljebb ez a mintázat kevésbé 
változatos. Ellentétben például a lelkiismeretes-
séggel, amelynek kezdetleges formája csak né-
hány fajnál mutatható ki, a félénkség / merészség 
és az agresszió az állatoknál is általánosan elter-
jedt személyiségvonás. 
A fogaspontyok között is akadnak agresszív egye-
dek, amelyek folyton inzultálják társaikat. Ha egy 
kicsi, ám harcos természet_ hal kerül szembe egy 
nagy, de nem agresszív fajtársával, akkor a kicsi 
nyer. A kutatók úgy figyeltek fel a jelenségre, hogy 
párosával egy üres akváriumba helyezték a hala-
kat, és egy kis táplálékot szórtak közéjük. Az is ki-
derült, hogy a nQstények jóval ritkábban támadják 
meg vetélytársukat, vagyis békésebbek.
Az ökológusok sokáig úgy vélték, hogy az egyedek 
rátermettsége, vagyis az, hogy mennyi leszárma-
zottjuk lesz késQbb, elsQsorban a kondíciójuktól 
függ. A viselkedésrQl feltételezték, hogy azt az állat 
mindig az adott körülményekhez igazítja. A mos-
tanihoz hasonló kutatások – és egyre több van 
belQlük – viszont azt mutatják, hogy az állatok nem 
mindig viselkednek optimálisan, mert a genetikai 
és környezeti tényezQk együtthatásával kialakuló 
személyiségük korlátok közé szorítja Qket. Vagyis 
egy hal, ha jámbornak született, akkor sem tudja 
megvédeni a táplálékát, ha jobb kondiban van, 
mint az ellenfele. A méret persze számít, de úgy 
t_nik, az nQhet nagyra és hízhat kövérre, aki kel-
lQen agresszív ahhoz, hogy dominánssá váljon a 
csoportjában, és így megkaparintsa az erQforrá-
sokat. Ha kevés a táplálék, az agresszívabb hal 
marad életben, Q szaporodhat, és mivel a szemé-
lyiségvonások részben öröklQdnek, a populáció-
ban egyre több lesz a harcias egyed. 

Kubinyi EniKő

ÉT-ETOLÓGIA

HOGYAN KUNYERÁLJUNK 
ENNIVALÓT

 A fiatal madarak úgy kunyerálnak ennivalót, 
hogy közben veszélybe sodorják magukat. A hangos 
könyörgésről már régóta azt tartják, hogy az utód 

így akarja közölni: „éhes vagyok”.  Ám olyan környezetben, ahol ragadozóktól 
kell tartani, a fiatal madarak bajba sodorhatják magukat a vijjogással, s ezért ez 
egyfajta zsarolás, aminek hatására a szülők foglalkozni kezdenek az utódaikkal és 
több ennivalót adnak nekik, mint egyébként.
Ez a felismerés a dél-afrikai Kalahári-sivatagban élő, tarka rigótimália (Turdoises 
bicolor) közösségének három évig tartó elemzése alapján született. Alex Thompson, 
a University of Cape Town munkatársa, valamint nagy-britanniai és ausztráliai 
kollégái több mint 200 órán át figyelték meg a madarakat a szabadban. Több mint 
3000 olyan alkalmat jegyeztek fel, amikor a szülők enni adtak a kicsinyeiknek. 
Thompson és csapata kimutatta, hogy a kicsinyek percenként átlagosan 0,12 
gramm ennivalót kaptak, amikor a földön, fedezék nélkül voltak, de csak 0,03 
grammot, amikor a fák biztonságos környezetéből kunyeráltak. Ráadásul amikor 
a madaraknak olyan hangfelvételt játszottak le, amelyen a ragadozó közelségére 
utaló vészjelzés hallható, a szülők több mint kétszer annyi ennivalót adtak a 
földön levő kicsinyeiknek, de a fán levők nem kaptak. A kutató próbaképpen 

úgy manipulálta a fiatal madarak étvágyát, hogy egyeseknek többletennivalót 
adott, és utána figyelte, hogy hova mennek. Megállapította, hogy a madarak 
az idejük majdnem 40%-át töltötték a fák biztonságában, mielőtt a pótláshoz 
hozzájutottak volna, de miután megkapták, már az idő 62%-ában maradtak 
a fákon. Ez arra utalt, hogy az éhség kényszerítette őket a földre, ahol több 
ennivalóhoz jutottak. „Úgy tűnik, hogy a földre telepedéssel ezek a fiatal madarak 
készek megfizetni a ragadozók nagyobb veszélyéből adódó árat azért, hogy a szüleiket 
megzsarolhassák több élelemért” – mondja Thompson. 
„Vajon meg lehet-e különböztetni a zsarolást és az éhség becsületes jelzését?” – teszi 
fel a kérdést aggályosan Rufus Johnstone, a University of Cambridge evolúcióval 
foglalkozó biológusa. – „Ez a tanulmány további kutatásért könyörög.” Garamszegi 
László, a  sevillai Donana Biological Station madártani ökológiával foglalkozó 
munkatársa szerint „megdöbbentő, hogy a fiatal madarak ilyen veszélyes szituációt 
vállalnak”. 
Ilyenkor ugyanis nemcsak a saját életüket veszélyeztetik, hanem a szüleik életét is, 
s azt az esélyüket is, hogy saját génjeiket utódokban adják tovább. Ha ezt nézzük, 
a szülők jobban tennék, ha feláldoznák az utód életét.                
Thompson kétli, hogy bármilyen párhuzamot lehetne vonni a madarak 
viselkedése és az ember tizenéves utódai között, akik szintén imádnak 
veszélyes dolgokat csinálni, hogy felhívják magukra a figyelmet. Jobb 
analógia lehet ugyanakkor az üvöltő gyermekét maga után vonszoló vásárló 
anya. „Személyes tapasztalatból tudom, hogy a szülők hajlamosabbak édességet vagy 
csemegéket vásárolni a gyerekeknek, ha azok nyilvános helyen kezdenek el üvölteni. 
Itt a kockázatot nem a ragadozó jelenti, hanem a megszégyenülés.”

    (www.greenfo.hu)                         
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A Tinta Kiadó nagysiker_ sorozatából, az Az ékesszólás kiskönyvtárából a 
legújabb, Péter Mihály: A leplezQ nyelv cím_ könyvének A nyelv: hatalom 
és fegyver cím_ fejezetébQl egy, a Bibliából vett nyelvi példát kérünk (Jób 
Könyve 5,21). A megfejtQk között a könyv 5 példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést!

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

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A rejt-
vényciklus végére e bet_k – helyes sorrendbe rakva – egy 250 éve 
született magyar költQ nevét adják ki. E név beküldQi között az Élet és 
Tudomány negyedéves elQfizetését sorsoljuk ki. 

VÍZSZINTES: 1. A bibliai példa elsR része. 10. A holmium vegyjele. 
11. ... Mastroianni; legendás olasz színész. 12. Kést fen. 14. Poe egyik 
személyneve. 16. Fölött ellentéte. 18. Tóth Árpád költeménye egy lombos 
növényrQl. 19. Zúduló, áradó. 21. A fejére, költQi szóval. 22. A rénium 
vegyjele. 23. ... de Janeiro; brazil „karneválváros”. 24. A sztánai Varjúvár 
építQje és lakója volt (Károly). 25. Politikai, röv. 26. A cink vegyjele. 27. 
Tejtermék. 28. Régi eredet_ férfinevünk. 29. Solar Dynamics Observatory 
(amerikai napfigyelQ m_hold), röv. 31. Francia komponista, a Bolero szer-
zQje (Maurice). 33. Homorítva végzett átfordulás a nyújtón. 35. Fontos 
ipari fém. 37. Dél-amerikai folyam, vidéke a Föld egyik legkiesebb területe. 
39. Szamárvélemény! 41. A bibliai példa második része.

FÜGGQLEGES: 1. Versbéli sóhaj. 2. Bibliai Qsatya, Sém apja. 3. Egyszer_ gép. 
4. Oldott, kötetlen. 5. Némán váró! 6. Savanyított. 7. IgeképzQ, a -kod és a -köd 
társa. 8. Mása és Irina nQvére Csehovnál. 9. Pongyola, bizalmas szóhasználat-
tal. 13. Az Ys királya cím_ opera zeneszerzQje (Édouard). 15. VezetQi csoport. 

17. Másik neve Ilion. 20. Az összes említett dolog. 24. Orosz sakkfenomén 
(Anatolij). 25. A brazil és az egyetemes labdarúgás nagyja. 28. Ritka férfinév. 30. 
Folyékony f_tQanyag. 32. Az Orange legnagyobb mellékfolyója Dél-Afrikában. 
34. E közelebbit. 36. Az ENSZ elsQ fQtitkára (Trygve Halvdan). 38. Tiltószó. 40. 
Talmi, hamis.

A 17. számunkban megjelent keresztrejtvény megfejtése: Caius Plinius 

Caecilianus Secundus. A megoldást beküldQk közül Harald Vortmann 

Plinius szerint a világ cím_ könyvét nyerte: Bodnár Csaba (Budapest), 
Csomorné Bárány Melinda (Kecskemét), Matyók István (Vértes-
acsa), Tompos Réka (Budapest), ÜtR Csilla (Budapest).

KERESZTREJTVÉNY

SAKKFANTÁZIA
Bakcsi György rovata

A 4. feladvány 
megfejtése

 
A feladvány szerzQjének, Márki 

Istvánnak a neve bevonult a 
magyar sakktörténelembe, Q írta 
az elsQ magyar sakk-tankönyvet. 
Bár elsQsorban gyakorlati játékos 
volt, feladványokat is készített, 
nem is rosszakat. Ez a háromlé-
péses szerzeménye a Vasárnapi 
Újságban jelent meg 1864-ben. 
Világos túlereje (a sötét király nem tud lépni, egyedül a gyalogja moccanhat 
a2-re) ezúttal is inkább rossz, mint jó. A legerQsebbnek t_nQ 1. Kc4-re 1. – a2 
után hiába adunk kettQs sakkot a bástyával, a sötét király d6-on vagy az f4 
huszárt ütve elmenekül. A megoldás voltaképpen egyszer_, csak éppen látni 
kell a folytatást is! 1. b4! a2 2. Kb2!-vel világos rákényszeríti sötétet, hogy üsse 
le a legerQsebb bábját. 2. – Kxd4-re világos 3. Kb3-mal mattol.

A 4. sakkfeladványunk megfejtQi közül az Élet és Tudomány negyedéves 
elQfizetését nyerte: Dániel Gyula (Nagymaros), Deák József (Darány), 
dr. Morvay Miklós (Budapest), Szilágyi Sándor (Sáránd). Az elQfizetések 
2013. július 1-étQl érvényesek. Akinek nem jó ez az idQszak kérjük, jelezze.

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

www.telc.hu

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. augusztus 10. 
Jelentkezési határidQ: július 8., 
Pótjelentkezési határidQ: július 29.

88 vizsgahely az ország egész 
területén. Olasz, orosz és francia, 
spanyol és török nemzetközi 
nyelvvizsga.

Vizsgáinkról, vizsgára felkészítQ  
tanfolyamainkról érdeklQdjön a 
www.telc.hu honlapon.

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



sekkel, mozgással, ugrásokkal való kifejezése, a harci 
elemek megléte és a maszkok használata, a dinamikus-
ság, nagy térkihasználás. A tánc nagyon szép kombináci-
ója a klasszikus, a folk és a törzsi elemeknek, mégis tartva 
az indiai tánchagyományban jelen lévő három fő pillért: 
nritta (tiszta tánc), nritja (kifejezésművészet) és nátja (szí-
nészi játék). Érdekessége még, hogy az előadásoknak, da-
raboknak nincsen dalkíséretük, mint a klasszikus műfa-
joknak, hanem csak hangszeres zenei kíséretet használ-
nak különféle dobokkal, fúvós hangszerekkel.

Roskó Gábor a nyolcvanas évek 
egyik legizgalmasabb figuratív 
festői életművét hozta létre, 
amely egy teljesen önálló hangot 

képviselt az új, szenzibilitás uralta művészeti szcénán be-
lül. A kilencvenes években a festői praxis mellett renge-
teg grafikát készített, és elkezdett kerámiával is dolgoz-
ni. Műveit bibliai királyok, klasszikus hősök, hírességek 
népesítik be. Az életmű ironikus távolságtartással és kri-
tikával szemléli a modernitást és a modernizmust a felvi-
lágosodástól egészen a terrorizmus elleni háborúkig. 
A történelem terhe című kiállítás, mely július 28-

ig várja az érdeklődőket, a hatalmas korai festmények-
től a finom grafikákon és akvarelleken átívelően a leg-
újabb kerámiainstallációkig mutatja be Roskó életmű-
vét jórészt magángyűjteményekre, illetve az Első Ma-
gyar Látványtár és a Szent István Király Múzeum 
anyagára támaszkodva. A debreceni MODEM tárlatán 
először láthatók együtt a művész több mint 30 éves pá-
lyájának legfontosabb alkotásai. 

Hit, mítosz, költészet. 
Ferenczy Károly és a nagy-
bányai mesterek művei 
címmel látható kiállítás a ba-
latonfüredi Vaszary Villá-
ban. A tárlat Ferenczy Ká-
roly és a nagybányai művész-

telep alapító mestereinek biblikus és vallásos tárgyú ké-
peiből, valamint mitológiai és irodalmi ihletésű művei-
ből ad reprezentatív válogatást, melynek gerincét a 
Magyar Nemzeti Galériából kölcsönzött képek alkot-
ják, de a szentendrei Ferenczy Múzeumból, valamint a 
Fővárosi Képtár – Kiscelli Múzeumból is érkeztek mű-
vek a tárlatra. A közgyűjteményi anyagot két magán-
gyűjteményi remekmű is kiegészíti. Ferenczy Károly, 
Hollósy Simon, Réti István, Iványi Grünwald Béla, Thorma 
János, Glatz Oszkár, Csók István és Koszta József mint-
egy félszáz műve, valamint az illusztrációkkal teli iro-
dalmi albumok eddig még soha nem vizsgált összefüg-
gésben jelennek meg a kiállításon. A tárlat helyszíne 
Vaszary Kolos (1832–1915) esztergomi érsek nemrégi-
ben felújított nyaralója, amely már egykori lakója révén 
is méltó keretet ad a tárlatnak szeptember 15-ig.

Gyermekkorunk egyik leg-
kedvesebb meséje elevenedik 
meg a szegedi Móra Ferenc Mú-
zeum Egyszer volt az... Ős-
ember című kiállításán, ahol 

akár a Frédi és Béni, a két kőkorszaki szaki című rajzfilmsoro-
zat kultikussá vált autójába is beleülhetnek a látogatók.

A kétszer háromméteres kocsit több héten keresztül 
asztalos szakemberek építették – a jármű akár tényleges 
haladásra is képes lenne. A fenyőfából készült autót a 
mesterek a múzeum előcsarnokában állították össze, és 
bárki helyet foglalhat Kovakövi Frédi és Kavicsi Béni 
autójában. A tárlaton a látogatók végigjárhatják az em-
berré válás folyamatát és ők maguk is ősemberré alakul-
hatnak: bőrruhába öltözhetnek, majd egy interaktív vir-
tuális játék segítségével vadászni indulhatnak. A több 
mint egy hónapon át épített, sejtelmes hangulatú őskő-
kori barlang-installációban koponya- és csontmásolato-
kat, valamint a hozzájuk tartozó arcrekonstrukciókat 
állítják ki, a legérdekesebb rekonstrukció a legendás 
Rudapithecusé lesz.

A kiállítás az őskőkori állatvilágot is bemutatja. Az 
eredeti gyapjas orrszarvú-, barlangi hiéna-, mamut-, va-
lamint ősbölénycsontokon túl az állatok a falakon is 
megjelennek. Az élethű, méretarányosan felfestett kép 
mellett állva bárki lemérheti, hogy egy barlangi medvé-
hez vagy éppen egy mamuthoz képest mekkora a ma-
gassága. A gyerekek barlangfeltáráson vehetnek részt, 
ahol csontokat és kőeszközdarabokat találhatnak, a ki-
merítő munka után pedig egy kunyhóba bújva pihenhe-
tik ki a munka fáradalmait. Továbbá bemutatnak egy 
mezolit, azaz középső kőkorszaki házrekonstrukciót is, 
amely a Jászságban feltárt eredeti alapján készült bőrrel 
lefedett sátor és tűzhelymaradvány. A tárlat augusztus 
25-ig látogatható.

Az Indiai Nagykövetség jó-
voltából egy eddig ismeretlen 
indiai táncstílus, a cshaú mutat-
kozik be Magyarországon. Ezt 
a látványos kosztümöket, 
maszkokat felvonultató törzsi 
táncot, amely bővelkedik harc-
művészeti elemekben is, 2010-
ben a Világörökség részévé 
nyilvánították. Május 17-21-

ig Guru Shyama Charan Pati és tánccsoportja Szentend-
rén, Kecskeméten és Egerben lép fel, hogy bemutassa ezt 
a különleges táncot.

A cshaú tánc kelet-indiai törzsi harci tánc. Attól füg-
gően, hogy honnan ered és hogyan fejlődött tovább, há-
rom alműfaja van, a  Seraikella Chhau, a Mayurbhanj 
Chhau és a Purulia Chhau. Bár eredetét homály fedi, de 
közös eleme a különböző stílusoknak az érzelmek lépé-
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KQkorszaki szakik

Nagybánya és hit

Indiai törzsi tánc

Valós történelem?
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY

Delfti és leideni vidámságok
A XVII. századi Delft festőit 
gyakran úgy tekintik, mint a 
családi élet megörökítőit. Közü-
lük főként Jan Vermeer és Pieter 
de Hooch életműve áll a kutatá-
sok középpontjában.

Védett növények – lombikból
A Debreceni Egyetem kutatócso-
portja veszélyeztetett növényfajok 
esetére dolgozott ki olyan eljáráso-
kat, amelyekkel kémcsőben, in 
vitro körülmények között töme-
gesen lehet ezeket a növényeket 
létrehozni. Az eljárás alkalmas a 
vörös listás fajok genetikai állomá-
nyának megőrzésére.

Martin Luther King halála 
Az erőszak végigkísérte egész életét. 
A feketék teljes egyenjogúságáért 
harcoló  tiszteletest többször is halá-
losan megfenyegették, ő azonban 
Mahatma Gandhi példáját követve 
mindvégig kitartott az erőszak-
mentes küzdelem politikája mel-
lett. Végül beteljesedett az álma, 
de ő már nem érhette meg…

KÖVETKEZV SZÁMUNKBÓL

A hátlapon

Holdfogyatkozás Tihanyban

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 cikke:

Hermann Ottó piripiója 

Az év eddigi egyik legérdekesebb csil-
lagászati eseménye az április 25-én be-
következett részleges holdfogyatkozás 
volt, amelynek folyamatát fotografi-
kusan sikerült nyomon követni.
Az előzetes várakozásoknál lényege-
sen látványosabbnak bizonyult a ta-
vasz égi jelensége; igaz, hogy a teljes 
árnyék csak két százalékát borította 
égi kísérőnk felületének, de a félár-
nyékot már nagyon korán észre lehe-
tett venni akár szabad szemmel is. Az 
okkultációt megelőző napok délies 
áramlatai is megtették a hatásukat; a 
légkörben levő por miatt a Hold kissé 
vörösesebben kelt fel, majd az egyes 
fázisok észrevehetően sötétebbnek 
mutatkoztak a prognosztizáltnál. A 
fedés „időzítése” kellemesnek bizo-
nyult: egyrészt a szürkületi időszak-
ban figyelhettük meg a jelenség na-
gyobbik részét, másrészt a legna-
gyobb mértékű takarás kényelmes 
magasságban, 18 fokkal látszott a ho-
rizont felett délkeleti irányban. Min-
den adott volt tehát egy esztétikus 
asztrotájkép kompozíciójához, amely-
hez a virágzó tavaszi tihanyi látkép 
eszményi helyszínnek bizonyult. A 
sorozatfelvétel képei hozzávetőleg két 
és fél óra alatt készültek el, amelyhez 
négypercenkénti expozíciók kerültek 
kiválasztásra. A holdkorong-részlet-
kép 800 mm fókusszal készült a ma-
ximális fázis idején: jól kirajzolódik 
rajta a Hold északi részét fedő umbra, 
és az azt karéj alakban körülvevő 
penumbra.
A hátlapon látható multiexpozíciós 
felvétel rangos nemzetközi elismerés-
ben részesült: a NASA a nap képének 
választotta május negyedikén.

LADÁNYI TAMÁS



Holdfogyatkozás a Tihanyi-félsziget felett
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