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kedhetnek közelebbről is a csillagos égboltot a kupolá-
ra varázsoló műszerekkel.
Tekintettel a férőhelyek korlátozott számára a szerve-
zők kérik az  érdeklődőket, hogy előzetes regisztráció-
jukat küldjék el a planetarium@planetarium.hu e-mail 
címre vagy jelezzék részvételi szándékukat telefonon: 
1-2631811 – lehetőleg június 21-éig.

A Szerkesztőség

Aki szeretne egy izgalmas éjszakát eltölteni a tudomány, 
közelebbről a csillagászat világában, annak már jó előre 
figyelmébe ajánljuk a TIT Budapesti Planetárium prog-
ramjait a Múzeumok Éjszakáján 2013. június 22-én.

A különleges rendez-
vény 16 órakor kezdő-
dik és éjfélig tart.  
Minden egész órában 
más előadást hallgat-
hatnak meg az érdek-
lődők. A planetáriumi 
kínálatban szerepel a 
Csillagrapszódia, a Süni 
és a csillagok, Az évszá-
zad üstököse, a Fénysu-
gár az Andromédáról, A 
Hubble Univerzum, s a 
látogatók megismer-
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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: SN

A felsQ sorban a 
halacskák észak felé;
a középsQ sorban 
délnyugat felé;
az alsó sorban pedig délkelet 
felé úsznak.
A színek északnyugat-
délkelet irányban: 
piros, zöld és sárga.
A farok formák északkelet-
délnyugat irányban egyenes, 
tojásdad és homorú.

ERPSÍTÉS

Válasz: ZAB
SZAB és ZABÁL

HAJRÁ

Válasz: P 
A számok sorrendben héttel 
osztva 5, 4, 3, 2, 1 és 0 
maradékot adnak:

47 : 7 =   6 + 5
39 : 7 =   5 + 4
73 : 7 = 10 + 3
65 : 7 =   9 + 2
99 : 7 = 14 + 1
91 : 7 = 13 + 0
(A harmadik oszlopban a 
számok: 6; 6-1=5, 5+5=10, 
10-1=9, 9+5=14, 14-1=13 - 
tehát felváltva levonunk 1-et 
illetve hozzáadunk 5-öt.)
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A 23. héten bemutatott 
fejtörQk megoldása:
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 A Bolyai-díj alapítói

A magyar tudományos Oscar-
díjnak is nevezett, 100 ezer eurós 
pénzdíjjal járó Bolyai-díjat idén 
Nusser Zoltán kapta. (Az ese-
ményről lapunk részletesen beszá-
molt előző, 23. számunkban – A 
szerk.) A díjat 1997-ben alapította 
Somody Imre és felesége, Karsai 
Béla és Várkonyi Attila, hozzájuk 
csatlakozott 2001-ben Alexander 
Brody. Az alapítók közül Lantos 
Csabával és Alexander Brodyval 
beszélgettünk. 

Lantos Csaba egykori bankár, 
befektető ma egyike Magyarország 
leggazdagabb embereinek. Évek óta 
kötelességének érzi, hogy a tudomány 
mecénása legyen. 
– Egy vérbeli üzletember mit értékel 
igazán a tudományban? A távoli pro-
fitot, a jövedelmezőséget – vagy a zse-
nialitást?
– Egy igazi nagyszabású tudományos 
felfedezés, vagy akárcsak egy rész-
eredmény – amelynek hatását ma még 
talán nem is sejtjük – engem nem első-
sorban a jövedelmezőség, az azonnali 
vagy akár későbbi profit szempontjából 
érdekel. A zsenialitás, az, ami megfog. 
Ez lehet olyan az egész világot alapja-
iban megrengető tétel, mint Darwin 
fejlődéselmélete, vagy egy olyan mate-
matikai-kémiai felfedezés, eredmény, 
amelyet eleinte talán csak a szakembe-
rek értékelnek – hogy aztán később az 
egész világ hasznát vehesse.
– Van-e kedvenc tudományága? Régé-
szeti, orvosi vagy kémiai újdonságokról 
szóló cikket olvas-e el szívesebben?
– A matematika, ez az egzakt, ugyan-
akkor még mindig megfejtetlen titkok-
kal teli, a mindennapjainkban jelen lévő, 
azt meghatározó, mégis rejtőzködő tu-
dományág különösen érdekel. Gyerek-
koromban elég jó matekos voltam: ma-
tematika tagozatra jártam általános és 
középiskolás koromban is. Később köz-
gazdász-szociológusként is megmaradt 
ez az érdeklődés a számok és elméletek 
világa iránt. A történelem érdekel még 
igazán: elképesztő, mennyire keveset 
tudunk – vagy éppen rosszul, beideg-
ződések szintjén – a nem európai vagy 
észak-amerikai országok, vagy éppen a 
régi korok magyar történelméről. 
– Mennyire van ideje figyelemmel 
kísérni a világ – és természetesen ha-
zánk – tudományos eredményeit? Ol-
vas-e ilyen szaklapot vagy tudományos 
magazint? 
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– A munkám mellett nem sok szabad-
időm marad. Hét gyermekem közül 
hárman már kirepültek, négy még 
kicsi, igénylik a szoros együttlétet. Te-
levíziót nagyon keveset nézünk, de az 
olvasásra igyekszem időt szorítani, bár 
mint mindenkinek, nekem is sok a res-
tanciám. Az Élet és Tudományt gyak-
ran megveszem, akárcsak a gazdasági 
hetilapokat, a munkám miatt is. A 
közgazdasági és történelmi folyóiratok 
ugyancsak „kötelező leckék”. És akkor 
még hátra van a sok szépirodalmi res-
tancia…

A Bolyai-díj alapítóihoz 2001-ben 
„csatlakozott” Alexander Brody, vagy 
ahogyan a telefonban bemutatkozik, 
Bródy Sándor. Az író Bródy Sándor 
unokája, Hunyady Sándor unokaöcs-
cse 1933-ban Budapesten született. 
A világ egyik leghíresebb reklám-
szakembere. Az év felét Budapesten, 
a másik felét Honoluluban tölti, de 
van lakása Svájcban is. Ő maga is ír, 
angolul és magyarul jelennek meg 
művei. Ő alapította Magyarországon 
az elsőkötetes írók számára a Bródy 
Sándor-díjat.  
– Mit jelent a tudomány egy világhírű 
reklámszakembernek, egy világfinak?
– Tiszteletet ébreszt bennem, a kiemel-
kedő tudományos eredményeket cso-
dálatra méltónak tartom. A filozófia, 
a történelem, a természettudományok 
érdekelnek igazán. 
– Melyik az a tudományos eredmény, 
találmány, felfedezés, amelyet a leg-
többre becsülne?
– Mindegyiket, amelyik az emberi-
ség jóllétét szolgálja: eddig gyógyít-
hatatlannak vélt betegségek ellensze-
rének megtalálását, csakúgy, mint a 
szegénység elleni harcban elért – a 

tudomány eredményeit felhasználó – 
sikereket.
– Mennyire és hogyan követi a tudo-
mányos újdonságokat? Olvas-e tudo-
mányos szakmagazint?
– Az interneten olvasok mindent – 
természetesen külön figyelve a tudo-
mányra.
– Gellért-hegyi lakásában csodás lo-
vakat ábrázoló képek árulkodnak az 
egyik szenvedélyéről. A másikról a 
néhány éve megjelent könyv, a Hét 
évtized ízei, amelynek borítója egy 
szivardobozt idéz. Ebben az egyéb-
ként szerény külsejű kis kötetben 
olyan sztorik lapulnak, amelyekért 
egy mai bulvárlap főszerkesztője 
mind a tíz ujját megnyalná. Grace 
Kellyvel teniszezett, Csortos Gyu-
lával ebédelt, Humphrey Bogarttal 
és Lauren Bacall-lal szórakozott egy 
bárban, Einsteinnel vacsorázott, Tip-
pi Hedrennel, a Hitchcock-féle Ma-
darak főszereplőjével teázott. Diane 
Keatonnal diskurált a Concorde fe-
délzetén, amely annak idején a gyor-
saság, a luxus szimbóluma volt. Hogy 
érzi magát ebben a káoszos, gazdasági 
válságos városban?
– Az élet két kulcsszava a szerencse és 
a boldogság. A szerencse adottság, a 
boldogság sokszor elhatározás kérdése. 
Meg kell látni az élet szépségeit. Mert 
vannak gyönyörű részei ennek a mára 
sajnos elkoszolódott, közlekedésében 
káoszos városnak is. A Clark Ádám té-
ren milyen kedvesen, színesen nyílnak 
az árvácskák. És a Lánchíd, amikor a 
délelőtti verőfényben átmegy rajta az 
ember, szemben vele az impozáns sze-
cessziós szállodaépület, sétálni a Farkas-
réti temetőben, vagy Vác főtere... 

ELEK LENKE

Lantos Csaba egykori bankár, a Bolyai-díj 

egyik alapítója és mecénása

Nusser Zoltán, az idei év díjazottja, a Bolyai-

díj díjátadó ünnepségén



E
LS

V
 K

É
Z

B
V

L
A T

UD
OM

ÁN
Y 

ÚJ
 E

RE
DM

ÉN
YE

I  

ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2013/24  741

nyok a mai földi óceánokban rendre 
1:49 millió hidrogén-, 1:25 millió oxi-
gén-, 1:974 szén-, 1:633 nitrogénatom. 
Ehhez képest az élővilágban relatíve 
sokkal nagyobb a foszfor részaránya, 
például baktériumokban 1 foszfor-
atomra 203 hidrogén-, 72 oxigén-, 116 
szén- és 15 nitrogénatom jut. 

„Mivel az élő anyagban a környezethez 
képest erősen megugrik a foszfor részará-
nya, kézenfekvőnek tűnik ennek magyará-
zatát az élet eredeténél keresni” – magya-
rázta Pasek.

Korábbi kutatások kimutatták, hogy 
a Földön ma uralkodó RNS–DNS 
alapú életformákat megelőzően az élet 
kezdetlegesebb, tisztán RNS-re épülő 
formái fejlődtek ki. Kérdés, hogyan ju-
tottak ezek foszforhoz, mivel a foszfát-
tartalmú ásványokat (mint például az 
apatit) tartalmazó kőzetek ekkoriban 
még mélyen a Föld felszíne alá voltak 
zárva. De még ha hozzáférhetők lettek 
volna is, az apatittal végzett kísérletek 
azt mutatták, hogy vízben alig oldó-

dik, s legfeljebb minimális mennyiségű 
foszfát szabadul ki belőle, amin a hő-
mérséklet emelése, a kémhatás változ-
tatása, vagy különféle adalékanyagok 
hozzáadása sem segít.

Másfelől viszont azt is tudjuk, hogy 
a földi élet kialakulása idején, az első 
két földtörténeti eon (a Föld 4,5 mil-
liárd évvel ezelőtti születésétől 4 mil-
liárd évvel ezelőttig tartó hadaikum, 
illetve az ezt követő, 2,5 milliárd év-
vel ezelőttig tartó archaikum) határán 
érte a Földet a meteoritok „késői ne-
hézbombázása”, amelynek során a vi-
lágűrből óriási mennyiségű törmelék 
záporozott a Földre. Ennek egy része 
olyan ásványokat hozhatott magával, 
amelyek foszfort tartalmaztak. Ilyen 

 Meteoritok hozták az 
élethez szükséges foszfort

A tudomány ma még sem bizo-
nyítani, sem cáfolni nem tudja, 
van-e élet a Földön kívül akár 
Naprendszerünkben, akár az 

egyre nagyobb számban felfedezett 
exobolygó-rendszerekben. Mindeköz-
ben magának a földi élet kialakulásá-
nak sem minden részlete ismert. Mind 
a hozzá nélkülözhetetlen építőelemek 
bolygónkra kerülésével, mind az első 
élőlények kialakulásával kapcsolatban 
még számos nyitott kérdés van. Most 
egy amerikai-brit kutatócsoport egy 
lépéssel közelebb jutott az utóbbi kér-
dés megoldásához: meggyőző bizonyí-
tékokat találtak arra, hogy az élet létre-
jöttéhez szükséges kulcselemek egyike, 
a foszfor, meteoritokkal került a Földre. 

A Dél-Floridai Egye-
tem geológusprofesszora, 
Matthew Pasek, és munka-
társai a Washingtoni és az 
Edinburgh-i Egyetemről, 
a Proceedings of the Nati-
onal Academies of Sciences 
(PNAS) szakfolyóiratban 
számoltak be arról, hogyan 
érkezhetett a legkorábbi 
életformák kialakulásában 
fontos szerepet játszó reak-
tív foszfor meteoritokkal a 
Földre.

A szén, a hidrogén, az 
oxigén és a nitrogén után 
a foszfor az ötödik legfon-
tosabb elem az élő anyag 
felépítésében, amely nélkü-
lözhetetlen szerepet játszik az RNS és 
a DNS szerkezetének kialakításában, 
valamint a táplálékból kinyert energia 
tárolására alkalmas molekulák felépíté-
sében. Ez utóbbiak mind foszfortartal-
mú vegyületek, amelyek felhasználásig 
kémiai kötés formájában tárolják az 
életfolyamatokhoz és a növekedéshez 
szükséges energiát: a mai élővilágban a 
legelterjedtebb ilyen molekula az ATP 
(adenozin-trifoszfát). 

A foszfor azonban sokkal ritkábban 
fordul elő az élettelen természetben, 
mint a hidrogén, az oxigén, a szén és 
a nitrogén. A világűrben például min-
den foszforatomra 2,8 millió hidro-
gén-, 1400 oxigén-, 680 szén- és 230 
nitrogénatom jut, ugyanezek az ará-
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ásvány a vas-nikkel-foszfid összetételű 
schreibersit, amely ma rendkívül ritka 
a Földön, ám viszonylag nagy meny-
nyiségben mutatható ki vasmeteori-
tokban, amelyekben a kisebb-nagyobb 
ásványi szemcsék és rózsaszínes ereze-
tek formájában megjelenő schreibersit 
10–100-szor akkora arányban fordul 
elő, mint más meteoritokban. 

Pasek és munkatársai laboratórium-
ban schreibersithez szobahőmérsékle-
ten friss, ionmentes vizet keverve azt 
tapasztalták, hogy az oldatban egy 
sor foszforvegyület jött létre, köztük 
vízben oldható, reaktív foszfit, amely 
könnyen beépülhetett a prebiotikus 
molekulákba. Ezt támasztja alá az is, 
hogy számos baktériumban a mai na-
pig megőrződött egy olyan ősi gén, 
amelynek révén a baktérium képes a 
foszfitot foszfáttá alakítani. 

Emellett a kutatók a világ számos 
pontján fúrásmintákat is vettek a 
Földön eddig ismert legősibb kőze-
tekből, amelyeknek elemzéséből ki-

derült, hogy közülük a 
legrégebbi, az ausztráliai 
Coonterunahban mintegy 
3,5 milliárd évvel ezelőtt, 
a korai archaikumban kép-
ződött mintákban viszony-
lag magas foszfortartalom, 
illetve konkrétan foszfit 
mutatható ki.

A Földön ma foszfit ter-
mészetes módon csak el-
enyésző mennyiségben, 
nagyon speciális körülmé-
nyek között keletkezik, 
például villámcsapások 
hatására az úgynevezett 
villámkövekben, hidro-
termális források közelé-
ben, vagy bizonyos anae-

rob mikrobák tevékenysége nyomán. 
Mindez azonban messze nem elegendő 
ahhoz, hogy az óceánokban olyan ma-
gas koncentrációt hozzon létre, amek-
kora a korai archaikumban képződött 
kőzetmintákban megőrződött, illetve 
az élet kialakulásában komoly szerepet 
játszhatott. 

Ez a magyarázat egyúttal arra a 
kérdésre is választ ad, miért nem lát-
juk ma a Földön új életformák kiala-
kulását? Pasek szerint erre az a válasz, 
hogy ma az óceánok vizének össze-
tétele, különösen a foszfortartalmú 
vegyületek vonatkozásában, erősen 
különbözik az archaikumban fennál-
ló viszonyoktól.
Forrás: news.usf.edu/article/templates/?a=5477&z=210 

Fantáziakép egy h_vös csillag körüli fiatal, képzeletbeli bolygóról: 
a háttérben húzódó hegyvonulat lábánál húzódó Qsóceánban a 

meteoritbombázás hatására talán éppen most gy_lnek fel az élet 
keletkezéséhez szükséges vegyi anyagok (KÉP: NASA)
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A világ természetes gyémánttermelésének központja 
még mindig Dél-Afrika, de jelentős gyémántlelő-
helyeket fedeztek fel Kanadában, Indiában, Orosz-

országban (illetve a néhai Szovjetunióban), Brazíliában és 
Ausztráliában. Ezekről és néhány más lelőhelyről származó 
évi gyémánttermelés körülbelül 1,3x108 
karát, azaz körülbelül 26 000 kilo-
gramm, ami mintegy 9 milliárd dollár 
értéknek felel meg.

Nem elhanyagolható tény, hogy ami a 
mesterséges aranycsinálás vonatkozásá-
ban hosszú és kitartó próbálkozások 
után az alkímiának nem sikerült, az 
már a múlt század elején eredményes a 
mesterséges gyémántok esetében. Gra-
fitból már akkor tudtak gyémántot 
gyártani az úgynevezett HPHT- (High 
pressure, High Temperature, azaz nagy 
nyomás, magas hőmérséklet-) eljárással. 

Kisméretű, a természeteseknél gyengébb minőségű köve-
ket sikerült így előállítani, és ezek  számos, főleg ipari alkal-
mazásokra megfelelőknek bizonyultak. Ezért jelenleg a vi-

NA N O G Y É M Á N TO K  É S  O RVO S B I O L Ó G I A I  A L K A L M A Z Á S A I K

BRILIÁNS FELFEDEZÉS
A gyémánt a tiszta szén egyik allotróp kristályos módosulata. Említésekor nehezen lehet szaba-

dulni azoktól a fogalmaktól, amelyeket elválaszthatatlanul elWidéz. A drágakövek királynWje, a 
gazdagság, az érték, a státus, a tartósság, a páratlan minWség velejárója. Az emberiség körülbelül 
4000 évvel ezelWtt fedezte fel Indiában, és azóta számos szimbólum társult hozzá, mint például az 
örökkévalósgé, a sebezhetetlenségé, a varázserWé vagy a gyógyító erWé. De a lírán túlmenWen az 
anyagtudomány királynWjévé is kikiáltották; keménysége, karcolhatatlansága, optikai transzpa-

renciája, termikus expanziója és vezetWképessége, elektromos szigetelWképessége, kémiai kor-
rózióállósága és biokompatibilitása miatt.

lágon körülbelül 100000 kilogramm mesterséges gyémán-
tot gyártanak évente.

Miközben akár a természetes, akár a mesterséges gyémán-
tok esetében a minél nagyobb méretű kő bányászása, illetve 
szintetizálása volt hosszú idő óta az elsődleges szempont, ad-

dig – talán érthető okokból – a méret-
skála másik vége, azaz az extrém kis 
gyémántok előállítása lehetőségként, il-
letve célként fel sem merült.

Ki és hol törekedett volna nanométer 
méretű gyémántok bányászatára vagy 
előállítására? Az igazság kedvéért 
ugyan megemlítendő, hogy a termé-
szetes gyémántok főleg briliánssá való 
megmunkálásakor keletkezett finom, 
de nem nanoméretű gyémántport kü-
lönböző tárgyak csiszolására igénybe 
vették, de ez inkább a hulladékhaszno-

sítás kategóriájába volt sorolható.
A jelentős változás bekövetkezése egyrészt a nanotechno-

lógia, illetve a nanotudományok megjelenésének tulajdo-
nítható a múlt század második felében. Másrészt jelentős 

szerepet játszott, mint a tudományos 
felfedezések esetében nem ritkán, a vé-
letlen is. 

Véletlen felfedezés
A véletlen jelző használata a tudomá-
nyos felfedezések esetében feltétlenül 
magyarázatra szorul már csak azért is, 
mert ebben a vonatkozásban nem is 
annyira ritka, mint gondolnánk.

Az angol nyelv erre egy külön kifeje-
zést, a lefordíthatatlan „serendipity”-t 
hozta létre. Körülírva ez talán a legegy-
szerűbben „véletlen felfedezésre” lenne 
fordítható, de valószínűleg ez nem iga-
zán adná vissza az angol nyelvű kifeje-
zés igazi értelmét. Ezért talán a lényegre 
törés és kevésbé a tömörítés, illetve a 
szószerinti fordítás szem előtt tartásával 

Nanogyémántok széntartalmú robbanóbbanóanyagokból való detonációs szintézisének 

vázlatos bemutatása 

Az Egyesült Államokban szabadalmaztatott 

detonációs berendezés nanogyémántok  

ipari gyártására



ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y    2013/24  743

anyagok jelenlétében ugyancsak azonosítható kristályos for-
mában, de sokkal kisebb (5-20nm) méretű nanogyémántok 
keletkeztek nem elhanyagolható mennyiségben. Sőt azt is 
észlelte, hogy a képződött nanogyémántok mennyisége 
független a detonációs robbantásban alkalmazott grafit 
mennyiségétől, sőt nanogyémántok a grafit nélküli detoná-
ciós robbantás során is keletkeztek. Ezt Danyilenko azzal 
magyarázta, hogy a nanogyémántok nem a grafitból, ha-
nem az oxigénmentes, nem sztöchiometriás kémiai összeté-
telű robbanóanyag szénkomponenséből képződtek. Ezzel 
Da nyi len ko 1963-ban felfedezte a detonációs na no gyé mán-
tok előállítását.

A szovjet hatóságok Danyilenko felfedezésére két intézke-
déssel reagáltak. Egyrészt a felfedezésre a legmagasabb szin-
tű külföldre és belföldre is vonatkozó titkosítást, azaz totális 
kommunikációs árnyékolást rendelték el, másrészt titkos in-
tézkedéseket hoztak a detonációs nanogyémántok ipari mé-
retekben való előállítására. A kutatótól a titkosítás 1963-ban 
megvonta a publikálás lehetőségét, ezért a felfedezés igazi 
történetét, illetve az azt kísérő szovjetunióbeli eseményeket 
a világ csak a Szovjetunió szétesése után 40 évvel a felfede-

zés után egy Danyilenko által írt cikkből és könyvből ismer-
hette meg.

Ezekből egyrészt az a tudománytörténeti érdekesség de-
rült ki, hogy a szovjetunióbeli árnyékolás és titkosítás miatt 
Danyilenko után, de tőle teljesen függetlenül a detonációs 
nanogyémánt előállítást két másik szovjet kutatóintézetben 
is felfedezték, de ott is titkosításra ítélték. 

Másrészt, mint már említettük, a hatóságok gigantikus mé-
retű ipari detonátorberendezések építését rendelték el, és ezek-
ben a nanogyémántok nagy mennyiségű gyártását, illetve bel-
földi és külföldi forgalmazását rendelték el a múlt század hat-
vanas és hetvenes éveiben. Mivel a gyártott nanogyémántok 
kutatását a titkosítás miatt már 1963 körül megtiltották, a 
gyártott termék tisztításával és minőségi kérdéseivel nem fog-
lalkoztak. Ennek következményeként az ipari méretekben 

úgy értelmeznénk, mint „amikor a tu-
domány, illetve a kutató elindul egy bi-
zonyos irányba valamely kitűzött cél el-
érése érdekében, de a körülmények ala-
kulása nem oda, hanem egy másik, nem 
várt, de addig ismeretlen célhoz juttatja 
el”. Ennek értelmében az irányeltérés a 
véletlen műve, de az új, elért ismeretlen 
cél nem az. A nanogyémántok ilyetén 
való véletlen felfedezése 1961-ben kezdő-
dött, amikor két egyesült államokbeli 
kutató (Paul S. de Carli és John C. 
Jamieson) lehetőleg minél nagyobb mére-
tű mesterséges gyémántokat kívánt elő-
állítani romboéderes grafitból nagy nyo-
máson és magas hőmérsékleten úgy, 
hogy az előbbire zárt térben való robba-
nóanyaggal detonációs ütközéses robban-
tást alkalmaztak.

Erőfeszítéseik eredménnyel jártak, 
ugyanis körülbelül 1 µm3 méretű gyé-
mántkristályokról tudtak a közlemé-
nyükben meg nem említett robbanó-
anyaggal végzett robbantás után beszámolni.

Ezek az eredmények felkeltették az akkori szovjetunió-
beli Sznyezsinszkben működő Műszaki Fizikai Össz-szö-
vetségi Kutatási Intézetben dolgozó Vjacseszlav V. 
Danyilenko ukrán fizikus érdeklődését, aki vizsgálatait 
említett amerikai kutatók eredményeinek reprodukálásá-
val kezdte. Külön említésre érdemes, hogy mint utólag 
kiderült, említett intézet civil tudományos kutatóintézet-
nek volt álcázva, kifejezetten katonai kutatásokat szol-
gált. Talán ezzel is magyarázhatóan Danyilenko a detoná-
cióhoz grafitot és a Szovjetunióban kimondottan katonai 
célokra alkalmazott „B kompozíció” elnevezésű TNT és 
hexogén 1:1 összetételű robbanószert használt.

Danyilenko viszont azt is észrevette, hogy a Carliék által 
leírt mikroméretű gyémántok helyett grafit és robbanó-

Nanogyémántok felületén sp3 szénatom hibridizáció által megköthetQ 
funkciós  csoportok 

Kémiai reakciók detonációs nanogyémántok felületének alakítására és aktivizálására 
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gyártott nanogyémántok szennyezettsé-
gük és rossz minőségük miatt eladhatat-
lannak bizonyultak, és a gyártásukra 
használt ipari berendezések (detonátorok) 
azóta is valahol a volt szovjet tagállamok-
ban rozsdásodnak.

A detonációs nanogyémántok 
szerkezete

A nanogyémánt-kristályok a nano-
méreteken túlmenően a természetes 
makrogyémántokhoz hasonlóan oktaé-
der vagy kocka, esetleg dodekaéder ala-
kúak, de különleges jellegüket elsősorban 
az abból eredő hibridizált sp3 jellegű szén-
szén kötések által létrehozható felületi tulajdonságaik jellemzik. 
A nanoméretek folytán ezekben a gyémántokban az azokat 
képező szénatomok több mint a fele a kristályok felületén he-
lyezkedik el ellentétben a mak rogyé mán tokkal, ahol a felületi 
szénatomok száma az összes szénatom töredékét teszi csak ki. 
A felületi szénatomkötések sp3 típusúak, azaz a gyémánt-
nanokristályok szabad vegyértékkötésekkel (angolul dangling 
bonds) rendelkeznek. Ennek következtében felületükön szá-
mos vegyületet vagy/és funkciós csoportot tudnak kovalens 
vagy más kötéssel megkötni.

A szovjetunióbeli titkosítás és a nem jól előkészített és jól 
megalapozott ipari gyártásból eredő kudarcok eredménye-
ként a világ kutatói csak a 2000-es évek elejétől szereztek 
tudomást a detonációs nanogyémántokról, és kezdhették el 
azokat a kutatásokat, amik a minőségi, tisztított, különféle 
gyakorlati alkalmazásokat lehetővé tevő nanogyémántokat 
elérhetővé tették.

Orvosbiológiai alkalmazások
E különleges anyag orvosbiológiai alkalmazását kémiai, bi-
ológiai és fizikai (optikai, mechanikai, elektromos, termi-
kus) tulajdonságaira alapozzák. A közelmúltban számos cég  
(Alit, Diamond Center, Sinta, Real Dzerzinsk, Nanoblok, 
Aldrich és más cégek) termékeiként kereskedelmileg is hoz-
záférhetővé váltak. A nanoméretű (~4-5nm) gyémántré-
szecskék könnyen kölcsönhatásba léphetnek hasonló méretű 
biomolekulákkal, mivel felületük számos sp3 kötésű hibridi-
zált szénatomból áll, hasonlóak sok élő szervezeti 
biokomponenshez, és biokompatibilis határfelületet nyújta-
nak reaktív oxigen species-ek (ROS) létrehozása nélkül.

Ezáltal a nanogyémánt-részecskék különböző koncentrá-
cióknál együtt létezhetnek egyedi sejtekkel emberi és állati 
szervezetekben, amihez még az is hozzájárulhat, hogy adott 
esetekben maximális terápiás eredményességet tudnak biz-
tosítani egészséges sejtek és szövetek károsítása nélkül.

Onkológiai, gasztroenterológiai, bőrgyógyászati (égési se-
bek, bőrbetegségek) terápiás készítmények esetében a 
nanogyémántokat adalékként hasznosították annak érdeké-
ben, hogy más hatóanyagok aktivitását fokozzák. Kimutat-
ták, hogy tisztított nanogyémántok normalizálhatják a vér-
nyomást, méregtelenítik a gasztrointesztinális rendszert, és 
javítanak rákos állapotokon. A nanogyémántok felületén lé-
vő jelentős számú páratlan elektron minden részecskét erő-
teljes többtöltésű gyökdonorrá tesz, ami ezáltal számos be-
tegséget kísérő szabad gyökök gyökbefogójává válik.

A nanogyémántok orvosbiológiai kedvező hatásait 
nagy fajlagos felületük (300-400 m2/g) révén fehérjék, 
enzimek és más biológiai molekulák iránti nagy affini-
tását is biztosítják. 

Ezáltal különlegesen alkalmassá válnak patogén vírusok és 
baktériumok megkötésére abszorbeálva, eltávolítva vagy el-
pusztítva ezeket. Szuperaktív szorbensekként fehérjeolda-
tok tisztítására, illetve a szervezetben hatékony en tero szor-
ben sek ként is alkalmazhatók.

Már megvalósított orvosi alkalmazási példaként a 
nanogyémántokhoz kapcsolt inzulin-aggregátumok em-
líthetők. Súlyosabb sebek, például égések, csonttörések 
esetében a legnagyobb veszély a bakteriális fertőzés. Az 
egyesült államokbeli Northwestern egyetem kutatóinak 
legújabb eredményei szerint a helyileg alkalmazott 
nanogyémánt-inzulin komplexszel hatásosan lehet véde-
kezni a fertőzések ellen, és felgyorsítható a sebgyógyulás 
is azáltal, hogy az inzulin ilyen esetekben növekedési hor-
monként működik. Élettani hidrogénion koncentrációjú 
közegben (pH~7.4) erősen kötődik a nanogyémántokhoz, 
azonban lúgos közegben (pH>7.4) leválik róluk és az al-
kalmazás helyén fejti ki hatását.

Ezek a nanogyémánt-inzulin komplexek gélekbe, ke-
nőcsökbe keverve felvihetők kötszerekre és sebvarró 
anyagokra.

A sebek és környezetük a baktériumok megtelepedése mi-
att lúgos kémhatásúak, pH-juk akár 10-nél is magasabb le-
het. Míg a nanogyémántokhoz kötődő inzulin a 
nanogyémántokhoz rögzítve biológiailag inaktív, felszaba-
dulása esetén kifejti a rá jellemző gyógyító hatást.

Az így alkalmazott inzulin lassan, folyamatosan szabadul 
fel, és több napon át hat a sebre, ezáltal fokozva a bőrsejtek 
proliferációját, osztódását, elősegítve a vérellátását a seb te-
rületén és gátolva a gyulladást és a fertőzéseket.

A nanogyémántok terápiás alkalmazása több más szem-
pontból is előnyös. Nagy felületüknek köszönhetően nagy 
mennyiségű fehérjét vagy gyógyszert, nemcsak inzulint, 
hanem szinte bármilyen molekulát meg tudnak kötni, és kis 
méretük miatt elhanyagolható a sejtekre gyakorolt invazív 
hatásuk, biokompatibilisek, és nem váltanak ki gyulladást. 
A fentiekben csak néhány kiragadott példával illusztráltuk 
az orvosbiológiai alkalmazásokat. A világszerte nagy inten-
zitással megkezdett nanogyémánt-kutatás orvosbiológiai te-
rületén jelentős fejlődés várható a közeljövőben.

BRAUN TIBOR

Nanogyémántok más nanoszén-kristályokhoz és mikrobákhoz, valamint sejtekhez 

viszonyított relatív mérete

szénatom (1,5Å)

nanogyémánt (4-6nm) hajszál (80たm)
folyadékkristály (2 nm)

nanocsQ (egyfalú) (1.2 nm)
C60

grafén (3.35Å)

vasatom 
(2,5Å)

vírus (200-300 nm) mikrobák sejtek
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Régi adósságát törleszti a bota-
nikus szakma a tudományos 
ismeretterjesztés terén 2011-

ben útjára indított „Az év vadvirága” 
mozgalom meghirdetésével. A kez-
deményezés célja a botanikai érté-
kek népszerűsítése, a szélesebb kö-
zönséggel való megismertetése. A 
szakemberek által e címre jelölt fa-
jokra bárki leadhatja szavazatát a 
mozgalom honlapján (www.ev vad-
vi raga.hu). A leánykökörcsint (2011) és 
a tavaszi héricset (2012) követően 
idén a nyári tőzikére (Leucojum 
aestivum) esett a közönség választása. 

Vízpartok tavaszi éke
Az országszerte elterjedt nyári tőzi-
ke vízparti magaskórósok, mocsár- 
és magassásrétek, liget- és láperdők 
növénye. Hazai elterjedése így na-
gyobb folyóink lefutását követi. 
Ezek mentén gyakran nagy tömeg-
ben fordul elő, ám e folyóktól távo-
labb ritkán jelenik meg. Elsősorban 
nitrátban és humuszban gazdag, 
karbonátokban szegény agyagos és 

Noha a nyári tWzike számos ország Vörös 
Könyvében szerepel, nem tekinthetW komolyab-
ban fenyegetettnek. Hazánkban mégis a potenci-
álisan veszélyeztetett fajok közé tartozik. Ártéri 
területeinken ugyanis, ahol e növény legnagyobb 
állományai tenyésznek, az Wshonos flórát kiszorí-
tó özönnövények – gyalogakác, zöld juhar, arany-

vesszW stb. – tömkelege burjánzik.

VERSENY AZ ÁRTÉRI 
ÉLVHELYEKÉRT

A Z  É V  VA DV I R Á G A ,  A  N Y Á R I  T V Z I K E

A tavaszi és a nyári tQzike fenológiai elkülönülése szembet_nQ 
(készült a MTM Növénytárának Carpato-Pannonicum gy_jteménye 

és a Debreceni Egyetem gy_jteménye alapján)

A nyári tQzike tömeges elQfordulása 
a Tisza mentén

A tavasszal nyíló hófehér virágok elsQsorban 
hártyásszárnyú rovarokat csalogatnak
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vályogos talajokon telepszik meg. Fényszegény, vagy 
teljesen beárnyékolt és nyílt, napsütötte termőhelyeken 
egyaránt előfordulhat.

Virágai hármasával-négyesével fejlődnek a lapos, tőál-
ló levelekkel nagyjából azonos magasságú tőkocsány 
csúcsán. Virágai egyetlen bibéből, hat-hat porzóból és 
lepellevélből állnak. Utóbbiak hófehérek, csúcsuk felé 
zöld rajzolattal. Virágai színére utal egyik népies elneve-
zése, a gyócsvirág, a gyócs vagy gyolcs fehér színű, puha 
vászon alapján. További régies nevei a kakasvirág, kacsa-
bér vagy kacsabír, kacsabili, szoplán, szúnyogozó és a 
vízigyöngyvirág. Utóbbi kettő a növény termőhelyi viszo-
nyait tükrözi, csakúgy, mint a tőzegviola, amelyből a ma 
használatos tőzike szó a nyelvújítás korában született.

Az év növényének a talajlakó gombákkal kialakított 
mikorrhiza-kapcsolata fakultatív. Hagymái osztódá-

sa révén az idősebb tövek kiterjedt, akár több négy-
zetméteres, összefüggő sarjtelepeket alkotnak. Vege-
tatív szaporodása tehát jelentős, de nem kizárólagos. 
Virágait főleg hártyásszárnyúak, például poszméhek 
látogatják, de bagolylepkéket is megfigyeltek már raj-
tuk, mint beporzó rovarokat.

Reprodukciós sikere nagyban függ az állomány sűrű-
ségétől: a területegységre jutó virágzó hajtások száma 
pozitív összefüggést mutat azok megtermékenyülési 
arányával, vagyis a sűrűbb állományokban több termés 
és több mag képződik. Magvainak érése nagyjából egy-
beesik a folyóinkon nyár elején levonuló árvizekkel, így 
a növény hosszú távú terjesztésében fontos szerepet töl-
tenek be az áradások.

Európai rokonság
A tőzikéket a hazai flóra tagjait tekintve a nárciszokkal, 
a vetővirággal és a hóvirággal együtt az amarilliszfélék csa-
ládjába soroljuk. Molekuláris taxonómiai eredmények 
megerősítik a tőzikék morfológiai alapon is feltételezett 
közeli rokonságát a hóvirágokkal. A tőzikék nemzetsé-
géből mintegy 11 faj ismert a tudomány előtt, többségük 
nyugat-mediterrán elterjedésű. Magyarországon a 
génuszt a tavaszi tőzike (Leucojum vernum) képviseli még, 
s az a Dunántúlon és néhány észak-alföldi erdőben for-
dul elő. Ez utóbbi tőzike korán, márciusban, április ele-
jén nyíló, tőkocsányonként csak egy, ritkán két virágot 
fejlesztő faj, virágai azonban nagyobb méretűek, rajzola-
tuk gyakran citromsárga színű.

A nyári tőzike két alfaját különböztetik meg a 
taxonómusok. A hazánkban is előforduló törzsalak 
(subsp. aestivum) elterjedési területe Írországtól Olaszor-
szág északi részén, a Kárpát-medencén és a Balkán-fél-
szigeten keresztül a Fekete-tenger keleti partvidékéig 
nyúlik, valamint egy kisebb izolált területen, a Kaszpi-
tenger partján, Irán és Azerbajdzsán határvidékén is él-
nek honos állományai. A csinos tőzike (subsp. pulchellum) 
elterjedési területe ennél lényegesen szűkebb: csupán 
Franciaország provance-i régiójában, Szardínián, Korzi-
kán és a Baleár-szigetek közül Mallorca és Menorca szi-
getén fordul elő.

A nyári tőzikét Nyugat-Európa számos országában, de 
az Egyesült Államokban, Japánban és Dél-Amerikában 

MIT MONDANAK 
A HERBÁRIUMOK?
Hazánkban nagyjából az 1800-
as években kezdett összegy_lni 
mai nagy herbáriumaink anya-
ga. A Magyar Természettudo-
mányi Múzeum Növénytára 
majdnem 2 millió herbáriumi pél-
dánnyal büszkélkedhet, míg az 
összes többi gy_jteménynek 
együttvéve van az elQbbivel ösz-
szevethetQ mennyiség_ lapja. A 
herbáriumi anyag felhasználási 
lehetQsége rendkívül sokrét_. A 
példányokhoz mellékelt lelQhely-
leírások fi gyelembevételével pél-
dául felvázolható egy-egy faj el-
terjedési területe. Virágzó állapo-
tú, napra pontosan ismert gy_jté-
si dátumú példányok alapján 
pedig a vizsgált fajok fenogramjai 
készíthetQk el. Ezek elQnye, 
hogy a fajleírásokban a virágok 
nyílására megadott intervallumo-
kon túl a „csúcsszezonok” is ki-
rajzolódnak. A két hazai tQzike 
133 virágzó állapotú herbáriumi 
lapja alapján elmondható, hogy a 
nyári tQzike virágzásának közép-
napja mintegy 41 nappal késQbb-
re (május 8-ára) tehetQ, mint a ta-
vaszi tQzikéé (március 25-e).

A nyári tQzike egy 
herbáriumi példánya 
a Debreceni Egyetem 

gy_jteményében
(TAKÁCS ATTILA 

FELVÉTELEI)

A nyári tQzike elterjedése Magyarországon (herbáriumi és irodalmi 
adatok alapján) KÉSZÍTETTE:TAKÁCS ATTILA 
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is szívesen ültetik dísznövényként, s ebből adódóan 
kultúrszökevény módjára spontán állományokat is alkot 
e területeken.

Betegségek gyógyíre
Növényünk a család más tagjaihoz hasonlóan 
neurotoxikus hatóanyagokat termel. Ennek jelentősége 
a növény számára abban rejlik, hogy számos növényevő 
kártevő pusztítását el tudja kerülni az erősen mérgező 
vegyületeknek köszönhetően. Bizonyos meztelen csigák 
azonban rezisztensnek bizonyulnak e biológiailag aktív 
vegyületekre. Olaszországi példák azt mutatják: ezek 
étvágyának akár a fejlődő termések 100 százaléka is ál-
dozatul eshet.

Bár a nyári tőzike alkaloidjai – így a legfontosabb, a 
galantamin – súlyos mérgezést okozhatnak a növény fo-
gyasztása esetén. E vegyületek megfelelő mennyiség-
ben történő célzott alkalmazása különféle neurológiai 
megbetegedésekben hozhat enyhülést. Egyebek közt az 
Alzheimer-kór és a gyermekbénulás kezelésére kifej-
lesztett gyógyszerek összetevői, de alkohol- és nikotin-
függőség esetén alkalmazott készítmények alapanya-
gai is egyben. A galantamin szintetikusan is létrehoz-
ható, ám az Amaryllidaceae-fajok hagymájából történő 
kivonása gazdaságosabb. Nárcisz- és hóvirágtenyésze-
tek alkaloidtermelés céljából történő létrehozására már 
akad példa, de folyamatban van a módszerek optimali-
zálása a tőzikékre is.

Kiszorítósdi
Az alkaloidtermelő nyári tőzike mikroszaporításának 
megoldása két szempontból is fontos biotechnológiai 
feladat. Egyrészt, a növény különböző populációi na-
gyon változó alkaloidtartalommal jellemezhetők, így a 
megfelelően magas galantamin-szintet mutató vonal 
megtalálását követően az ebből létrehozott genetikai-
lag azonos egyedek termesztése volna kívánatos. Más-
részt, azokban az országokban, ahol ennek hagyomá-
nya van, a természetből gyűjtött és nagytételben felvá-
sárolt növényekből vonják ki a hatóanyagot. A mérték-
telen és etikátlan gyűjtés azonban még e területeken is 
érzékeny károkat okoz a tőzike máskülönben erős és 
jelentős méretű állományaiban.

Más országokkal ellentétben hazánkban a nyári tőzikét 
kifejezetten a veszélyeztetett fajok közé soroljuk legfon-
tosabb élőhelyei, az ártéri területeink hanyatlása miatt. 
A cikk bevezetőjében említett legterhesebb özönnövé-
nyek – a gyalogakác, a zöld juhar, az aranyvessző stb. – tér-
nyerése ugyanis épp ezeket a területeket sújtja a legjob-
ban. Károkat okozhat még a tőzike állományaiban az 
általa kolonizált ártéri erdők talajműveléssel történő újí-
tása, valamint az árvízvédelmi töltések bontása, építése 
vagy fejlesztése.

A nyári tőzike termőhelyein gyakran más ritka, védett 
fajok társaságában fordul elő, mint amilyen a debreceni 
torma, a mocsári lednek, a gyíkvirág, a réti iszalag vagy a Ti-
sza-parti margitvirág, így az említett fenyegető tényezők 
hatása ezeket is érinti.

TAKÁCS ATTILA

MOLNÁR V. ATTILA

A szelídség evolúciós zsákutca?

Az a benyomásunk, hogy „a jók mennek el leghamarabb”, 
talán nem is illúzió. A társas pókoknál legalábbis a szelíd 
példányok és leszármazottaik kihalásra vannak ítélve. Ah-
hoz ugyanis, hogy egy populáció fennmaradjon, agresszív 
egyedekre is szüksége van, mert a behatolókkal szembeni 
passzivitás hosszútávon kipusztuláshoz vezet – állítja az 
Ecology Lettersben megjelent tanulmány.

A társas életmódot kedvelő Anelosimus studiosus sokadma-
gával épít hálót: akár 100 egyed is élhet egy kolóniában. 
Akad köztük agresszívabb és békésebb példány. A Pitts-
burgh Egyetem kutatója azonban 
úgy vélte, hogy a faj bizonyára az 
agresszív egyedekből is hasznot 
húz, máskülönben már kiszelek-
tálódtak volna. 

A kutató először is a laboratóri-
umban lemérte, hogyan viselked-
nek egymással a pókok, majd há-
romféle párba sorolta őket: agresz-
szív, szelíd és vegyes párosba. A 
párok egy héten belül hálót épí-
tettek maguknak, amiket a kuta-
tó kivitt az erdőbe. Ettől fogva öt éven át követte a pókok 
sorsát. 45 hálóból és a környezetükből rendszeresen eltávolí-
totta a rivális pókokat. A hálótulajdonosok természetesen 
mind remekül érezték magukat ilyen ideális környezetben 
és szépen szaporodtak. 

Az emberi beavatkozás nélkül élő csoportok viszont kény-
telenek voltak önállóan megküzdeni a betolakodókkal. Az 
első években az agresszív szülők kolóniája sikeresen állta a 
rohamokat, de a harcok felemésztették energiáikat, és ke-
vesebb utódjuk született. A szelíd párosok viszont nem tö-
rődtek a betolakodókkal, és sikeresen szaporodtak, két év 
elteltével háromszor annyi hálót építettek a környező növé-
nyeken, mint az agresszívak. A harmadik évben viszont 
fordult a kocka: a betolakodók elkezdték átvenni az ural-
mat. Egyre gyakrabban falták fel a házigazdákat és csen-
ték el a hálójukba akadt zsákmányt. Az ötödik évre vé-
gül egyetlen olyan kolónia sem maradt, amit szelíd pá-
rok alapítottak, a vegyes párosok hálóinak pedig csak a 
negyede maradt fenn. Ezzel szemben az agresszívak 
többsége képes volt fenntartani kolóniáit.

Nagyon ritka az olyan kutatás, ami feltárja, milyen vi-
selkedés vezethet egy faj kipusztulásához. De talán ennél 
is érdekesebb az, hogy az eredmények új megvilágításba 
helyezik az agresszív egyedek szerepét. Kiderült, hogy er-
re a nem túl szimpatikus személyiségtípusra nagy szükség 
van, ha a kolóniát külső támadások érik. A passzív, szelíd 
egyedek remekül szaporodnak, ha semmi nem veszélyez-
teti őket, ugyanakkor képtelenek megvédeni kolóniáju-
kat a behatolóktól. 

Kubinyi EniKő

ÉT-ETOLÓGIA
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második az MTA KOKI-ban tölthe-
ti nyári gyakorlatát. Tavaly a fenn-
tarthatóság és az agy volt a téma: 
hogyan befolyásolja a tudatunk a vi-
lágképünket, viselkedésünket. Az 
emberi faj – mely rendkívül alkal-
matlan a viselkedésénél fogva arra, 
hogy fenntartható kultúrát hozzon 
létre – elszaporodásával a Föld törté-
netének hatodik nagy fajkihalását 
okozza. Próbálom stimulálni a fia-
talságot, hiszen ez rajtuk múlik.
– Ki az, aki példaképül szolgálhat?
– Stephen Kuffler. Magyarorszá-
gon született, igazi géniusz volt. Az 
apja hétéves korában kiküldte Bécs-
be. Mivel náciellenes volt, így miu-
tán ott elvégezte az orvosi egyete-
met, elmenekült a háború elől, vé-
gül Anglia és Ausztrália után ka-
landosan az Egyesült Államokban 
kötött ki. Létrehozta a világ első 
neurobiológiai tanszékét a Harvar-
don, ahol a később Nobel-díjas Da-
vid Hubel és Torsten Wiesel voltak 
a munkatársai. Őt is javasolták No-
bel-díjra, előbbi kettővel együtt 
tüntették volna ki, de a ceremónia 
előtt néhány hónappal meghalt. Mi-
vel nehéz helyzetből indult, ő is egy 

példakép Benedeczky István és 
Szentágothai János mellett. Róla 
neveztem el azt a kutatási alapít-
ványt, melyet a tavaly ősszel a 
Semmelweis Budapest Awarddal 
elnyert 10 000 euró felajánlásával 
hozok létre. Kimondottan Közép-
Európa tehetséges és hátrányos 
helyzetű fiataljainak a mozgását és 
tehetségük kibontakozását kívá-
nom támogatni.
– Honnan ered ez a segíteni akarás?
– Ha tudná, hogy én milyen kör-
nyezetből jöttem! Nem volt se víz, 
se vécé a házban. Szalmazsákon 
aludtunk. Gyerekként éj jel-nappal 
dolgoztunk gyümölcs- és zöldség-
termesztésben. Nyaralásról nem is 
álmodtunk. Mindent el lehet érni, 
ha van elég akarat. Mindig talál-
tam támogatókat is, akik egyre 
feljebb emeltek. De még ma is 
ugyanúgy meg kell küzdenem 
mindenért.
– Azért, hogy az élvonalban ma-
radhasson?
– Ahhoz, hogy engem jegyezze-
nek, heti hatvan-hetven órát dol-
gozom és tanulok minden héten. 
Mindig azt mondom a tanítványa-

– Az egyetem elején még inkább zo-
ológusi álmokat dédelgetett…
– Ornitológusnak készültem, de 
Balogh Jánosnak, az ELTE állat-
tan-professzorának hatására ro-
varokkal kezdtem el foglalkozni, 
ám aztán nem láttam a jövőmet. 
Elbizonytalanodtam. Akkor men-
tem Benedeczky Istvánhoz, hogy 
adjon tanácsot: ő mondta, hogy 
próbáljam ki nála a mikroszkópiát 
és a sejtbiológiát. Attól kezdve nem 
néztem vissza. De most is nagyon 
érdekelnek az állatok! Nemrég 
Apajpusztán jártam, Haraszthy 
László, a legkiválóbb magyar ter-
mészetvédő vezetésével egy kó-
csagtelepet kameráztak be. Ami a 
figyelmem középpontjában áll, az 
a természet és benne az ember.
– Éppen ezért írtak ki ebben a té-
mában pályázatot az egyik tehetség-
gondozással kapcsolatos program-
jukban?
– A Ramon y Cajal-ösz tön díj rend-
szer lényege, hogy öt szentendrei, 
egy csíkszeredai és egy dunaszerda-
helyi középiskola diákjai pályázhat-
nak egy előre meghirdetett témá-
ban. Az első helyezett Oxfordban, a 
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AZ ELSP HULLÁM 
CSÚCSÁN KELL LENNÜNK

Az Agy-díjas Somogyi Péter – Szentágothai János tanítvá-

nya és Freund Tamás mentora – ma is heti hatvan-hetven 

órát dolgozik, hogy az élvonalban maradhasson. Az 

Oxfordi Egyetem általa alapított Anatómiai Neuro far-

makológiai Intézetének igazgatói szolgálatából 2015-

ben, harminc év után távozik. Ám a tudománypolitika 

mindig csak másodsorban érdekelte, a legfontosabb szá-

mára agyunk megismerése maradt. Most bizonyos agyi 

folyamatok hihetetlen kifinomultságával kapcsolatos fel-

fedezésük okoz álmatlan éjszakákat neki.
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barátommal. 2015-ben szűnik meg 
az igazgatóságom. Olyan emberek 
"nőttek fel", mint Tamás Gábor, 
Freund Tamás és Nusser Zoltán – 
hihetetlenül büszke vagyok utóbbi 
két tanítványom Bolyai-díjára. 
Most egy remek klinikus veszi át a 
vezetést, hogy jobban a betegségek 
kutatása felé forduljon a csapat. Ez 
egy jogos igény. Viszont azok a po-
litikusok, akik ezt a döntést hozták, 

már nem lesznek ott megnézni, 
hogy harminc év múlva mi történt. 
Habár a tudományos valóságról tett 
igaz megállapítást előbb vagy utóbb 
felhasználja valaki, nekik azonnal 
igazolniuk kell a politika felé, hogy 
mire jó, amit csinálunk. Ezért irra-
cionális törekvés van ez irányban: 
akkor is gyógyítsunk meg egy 
eredménnyel egy beteget, ha az 
igazából nem is gyógyítja meg őt. 
Borzasztóan sajnálom, mert ez de-
valválja a kutatást és elpolitizálja a 
valóság megismerését. Természete-
sen nincsenek álmatlan éjszakáim 
az intézettel kapcsolatos döntés mi-
att. Inkább amiatt, hogy hogyan le-
hetne egyszerre több sejtet elvezetni 
az agyunk egyik rendszeréből, mi-
közben a kísérleti állat szaladgál.
– Önnel mi lesz 2015 után?
– Én is fogok pályázni egy kutatási 
programmal az intézetbe. Nincs 
kedvem még egy laboratóriumot 
felépíteni, építettem már eleget. 
Ha elnyerem, kutatok, ha nem, 
nem kutatok. 1983 óta mindig pá-
lyázatból kellett előteremtenem a 
fizetésemet.

MÉCS ANNA

csak gátlósejtekre fejt ki hatást a 
hippokampuszban – mely agyterü-
let a memóriák rögzítését és előhí-
vását végzi. Mi most azt találtuk, 
hogy a pálya rendkívüli módon sze-
lektál. Egyféle gátlóaxon egyféle 
célsejthez beszél. Ez a fajta szelekti-
vitás és specifikáció igen nagy meg-
lepetés. 

Ettől az eredménytől függetlenül 
egy másik kollégám, Tim Viney fi-

atal kutató talált egy olyan moleku-
lát, amelynek az immunhisztokémiai 
jelölésével felismeri az axo-
axonikus sejteket. Eddig ez hihe-
tetlenül nehéz volt: közel öt év 

munkájával szabadon 
mozgó patkányban 
kettő darabot sikerült 
megjelölni. Most vi-
szont láthatjuk a teljes 
populációt. Az első 
kérdése az volt, hogy 
van-e olyan gátló-
axon, ami csak az 
axo-axo ni kus sejte-
ket célozza. És van. 
Be kell vallanunk: az 
evolúciós szelekció 
csodálatos szépsége-
ket hoz létre. A kö-
vetkező két évben 
teljes erőbedobással 

ezt szeretném kutatni.
– Mi lesz 2015 után? Hiszen akkor 
ér véget intézetigazgatói megbízá-
sa. Inkább az alkalmazás felé for-
dul majd a kutatóhely?
– Az intézetet 1985-ben alapítot-
tam David Smith-szel, az MTA 
tiszteleti tagjával, tanszékvezető 

imnak, hogy képzeljenek el egy sík 
felületet! Az a tudatlanság tengere. 
Beledobunk egy követ, azaz egy öt-
letet, akkor elindul egy hullám: 
mindig az első hullám csúcsán kell 
ott lennünk. A másodikban és a har-
madikban nem érdemes.
– Mi a legújabb kő, melyet bedobnak 
ebbe a tengerbe?
– Ez a kő egy teljesen friss gondo-
lat, az axo-axonikus sejtekkel 
kapcsolatos – ezek a sejtek tartják 
kontroll alatt a gondolkodásért, 
tanulásért, emlékezésért és dön-
téshozatalért felelős piramissejte-
ket. Annak ellenére, hogy lassan 
negyven év eltelt azóta, hogy 
Szentágothai János szárnyai alatt 
felfedeztem ezeket, meglepően 
keveset tudunk működésükről. A 
kérdésünk az, hogy az axo-
axonikus sejteket hogyan gátolják 
más sejtek bizonyos folyamatok-
ban. Egészen mostanáig úgy gon-
dolták, hogy bejön egy gátlópá-
lya, és akit talál, azt mind 
innerválja, azaz beidegzi és képes 
gátolni aktivitását.
– Hogyan jutottak innen az új fel-
fedezéshez?
– Az eddigi próbálkozókkal szem-
ben mi úgy meg tudtuk jelölni az 
egyes sejtet, hogy a teljes nyúlvány-
rendszerét láthattuk egészen a 

hippokampuszig. Így, amikor ez a 
gátlópálya bejött a hippokampuszba, 
elkezdhettük faggatni, hogy kihez 
beszél, milyen sejteket ér el. Freund 
Tamás és Antal Miklós még 1988-
ban, fiatal kutatóként oxfordi labo-
ratóriumomban felfedezték, hogy 
ez a gátlópálya meglepő módon 
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Horváthné Moldvay Ilona kö-
zépiskolában fizika-matema-
tika tagozatos gimnáziumba 

járt. Jó tanuló volt, a biológia, fizika, 
csillagászat, kémia érdekelte, de sze-
rette a magyart is.  Tanárainak más-
más elképzelése volt továbbtanulását 
illetően, ezért elment a megyeszék-
helyen lévő pályaválasztási tanácsadó-
ba, és segítséget kért. Több alapos 
vizsgálat után a szakemberek azt ja-
vasolták, hogy válassza a gyógypeda-
gógiát. A főiskolán pedig a szakvá-
lasztást már kedvenc tanára, Montágh 
Imre hatása befolyásolta, így logopé-
dus lett. Jelenleg a Rétság Kistérség 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálatá-
nak Palotás Gábor-díjjal kitüntetett 
mesterlogopédusa, az Országos Köz-
nevelési Tanács tagjaként a Kiemelt 
figyelmet igénylő gyermekek és ta-
nulók Bizottságának elnöke, 
aki közoktatási szakértő-
ként, valamint több or-
szágos szakmai szer-
vezet elnökségi tag-
jaként is a szakma, 
szűkebb értelemben a 
logopédia elhivatott 
képviselője. Szerinte az 
ember alapvető igénye és 
motivációja a kommuni-
káció.

– Ezen általában a be-
szédet értjük, pedig en-
nek a fogalomnak sok-
kal átfogóbb a jelenté-
se. A beszéd igen 

komplex folyamat. A beszélt és írott 
nyelv nemcsak a világban való eliga-
zodást, a tudáshoz való hozzáférést, a 
társas kapcsolatok kialakítását, fenn-
tartását biztosítja, hanem a gondol-
kodás milyenségét is jelentősen befo-
lyásolja – kezdi beszélgetésünket 
Horváthné Moldvay Ilona. – Vizsgá-
latok eredményei mutatják, hogy aki 
jól beszél, jól kommunikál, jobban és 
gyorsabban boldogul, mint beszédhi-
bás társai. Ugyanakkor a kapcsolat, a 
kommunikáció olyan erős igénye az 
embernek, hogy beszéd nélkül is, a 
kommunikáció másféle formájával is 
jelentős dolgokat képes alkotni. Példa 
erre a siketen és vakon született Helen 
Keller, akit egy fantasztikus pedagó-
gus meg tudott tanítani a nyelv hasz-
nálatára. Mivel kiemelkedő intelli-
genciával rendelkezett, tanulmányai 
végeztével maga is egyetemi oktató 

lett. Fantasztikus még Stephen 
Hawking esete is, akit Ein-
stein munkájának folytató-
jaként tisztel a tudományos 
élet. Ő egy súlyos betegség 
következtében mára elve-
szítette beszédképességét. 
Zseniális gondolatait így 

a technika – számítógép – 
segítségével igyekszik meg-
osztani a világgal. De tér-

jünk vissza a logopédia vi-
lágába! A beszédében 

bármilyen okból és 

bármilyen mértékben akadályozott 
gyermeket, felnőttet lehetőségeinek 
határáig kell segítenünk, hogy a lehe-
tő legteljesebb mértékben megélhesse 
a „meghallgatottság” élményét és 
alakíthassa környezetét. Ezt segítheti 
a problémával küzdő ember minden 
környezetében élő embertársa, de a 
professzionális tudás ezen a területen 
a logopédus-szakemberek birtokában 
van. Ebben a segítségnyújtásban egy 
dologra azonban figyelnünk kell: a 
teljes személyiséget kell mindig segí-
tenünk, nem szabad izoláltan a be-
szédre koncentrálni! 
– Milyen változások figyelhetők meg 
manapság logopédus-szemmel?

LOGOPÉDUSNAK LENNI 
NAGY KIHÍVÁS

Az ellátásra szoruló beszédhibás és tanulási zavarral küzdW gyermekek számának növekedése miatt a 
pedagógiai szakszolgálatokban országszerte szép számmal tevékenykednek logopédusok. FejlesztW 
munkájuk sikerét növendékeik, azok szülei, pedagógusaik elégedettsége jelzi számukra a hétköz-
napokban. Különösen nagy öröm, ha egy országos szakmai szervezet figyelmének középpontjába 
kerül valaki. Idén egy rétsági logopédus kapta a Magyar Fonetikai Fonológiai és Logopédiai Társaság 
Kempelen Farkas Emlékérmét. A kitüntetett e hivatás szépségeirWl és nehézségeirWl is nyilatkozik.
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– Nagy átalakulások zajlanak min-
den területen, így a logopédia terüle-
tén is. A mi szakmánk most keresi a 
helyét az új struktúrában és vívja sajá-
tos belső szakmai harcait. Azt gondo-
lom, hogy megőrizve a sokszínűsé-
günket, a szakmai értékeket, fontos a 
nyitás, az új ismeretek, az új tudás fe-
lé. Nem könnyű egyensúlyozni a 
szakmai identitás megőrzése, és a vál-
tozó világ által kikényszerített szük-
séges átalakulás között, különösen a 
kompetenciahatárok „csúszkálása” 
miatt. Ezt viszont nem lehet megúsz-
ni. Más tudományterületek új isme-
retei termékenyítőleg hathatnak a mi 
területünkre is.

A szakmai hétköznapok tapasztala-
ta pedig, hogy egyre több gyermek-
nek van szüksége valamilyen fokú se-
gítségre a kommunikációt illetően. 
Ezt két tény alapozza meg. Az egész-
ségügy fejlődésével sok csecsemő ma-
rad életben, akikről 20-30 éve még le 
kellett volna mondani. Közben a lo-
gopédiai diagnosztikai tudás is diffe-
renciáltabb, árnyaltabb lett. 
– Miben látja a logopédus gyakorlati 
munkájának szépségeit és nehézségeit?
– Nagyon szeretem a szakmámat, de 
mindig hangsúlyozom a hallgatók-
nak is, hogy logopédusnak lenni nagy 
kihívás. E hivatás szépsége az én szá-
momra több elemből áll össze. Nyil-
ván a segítő szakma már önmagában 
a szívem szerint való. A tanítás sze-
rintem is „a mesterségek mestersége” 
(Comenius). Ezen túl, mivel a be-
szédhibák sokféle területén különbö-
ző súlyosságú, igen széles életkori 
skálán mozgó gyermekeket, felnőtte-
ket kezelünk, ez olyan kreatív tevé-
kenységet kíván meg a szakembertől, 
ami folyamatosan karbantartja gon-
dolkodásunkat, empatikus képessé-
günket, nyitottságunkat a világra.

A nehézségét főként abban látom, 
hogy – bár Magyarországon a logo-
pédiai munkát a pedagógiai tevé-
kenységekhez sorolják –, olyan szoros 
kapcsolatban áll különböző tudomá-
nyokkal – különösen az orvostudo-
mánnyal, pszichológiával, nyelvészet-
tel –, hogy néha nehéz a pedagógia 
keretei között valódi alkotó tevé-
kenységként megélni a mindenna-
pokban. Egy hároméves gyermekkel 
például nem lehet 45 percig beszédin-

dítást végezni jogszabályok alapján, 
technokrata módon, különösen, ha 
hiányzik a logopédus részéről az elfo-
gadás és az empátia. Egyszer hallot-
tam egy hasonlatot a pedagógiai 
munkáról, aminek lényege, hogy a 
pedagógus-szakember, művész és al-
kotó. A mesterségbeli tudás az alap, a 
személyiség gyógyító ereje, az érzé-
kenység nagyon fontos, de talán a 
probléma kreatív megközelítése és 
megoldása a legfontosabb.

Feltehetően sokan láttuk A király be-
széde című Oscar-díjas filmet, Lionel 
Logue (a logopédus) és VI. György 
angol király különös kapcsolatának 
történetét. A szakember unokájának 
érdekfeszítő könyve, amely Lionel 
eredeti naplója alapján született, már 
kevesebb ember kezébe került. Mind-
két alkotás középpontjában a király 
kommunikációs zavara, dadogása áll. 
A siker záloga, hogy a beszédhibás 
felnőtt a logopédussal karöltve, sok-
féle módon küzd meg a beszédállapot 
változásáért. Miután e filmet több 
millió laikus látta, reménykedem ab-
ban, hogy a logopédus komplex, cél-
tudatos munkájára sikerült ezzel is 
felhívni a figyelmet. 
– Hogyan fogalmazná meg szakmai 
hitvallását? 
– A szakmai tudás fontos, de nem 
elégséges a segítő szakmában. A sze-
mélyiségünk is terápiás elem, ezért 
azt is karban kell tartani. A másik 
gondolat, ami vezérel, kedves taná-
rom, Montágh Imre fontos mondata: 

„Légy kongruens (hiteles)! Mikor hi-
teles valaki? Ha azt mondja a száj, 
amit gondol az ész, és érez a szív”.
– Az ilyen tudatosan gondolkodó és 
cselekvő, gyakorlott logopédus nyil-
ván sok sikertörténettel büszkélked-
het…
– Harmadikos korában ismerkedtem 
meg Edinával, akkor költöztek ide. 
Mivel igen intelligens kislány volt, 
addig nem is figyelt föl rá senki, hogy 
gondjai vannak az olvasással. Súlyos 
diszlexiával küzdött. Ezt nyilván az új 
környezethez való alkalmazkodás sú-
lyosbította.  Szakértői vizsgálat után 
– melyen megállapították, hogy sú-
lyos részképesség-zavara van – terápi-
ás foglalkozásokon vett részt nálam 
heti három alkalommal. Három évig 
járt logopédiai foglalkozásra. (Akkor 
még nem választották ily módon szét 
a rehabilitációs tevékenységet a logo-
pédiai tevékenységtől, mint ma.) 
Ezek után már elengedtem a kezét, 
hiszen addigra szinte minden terüle-
ten nagyon sokat fejlődött, s olyan 
ügyesen tudta kezelni megmaradt kis 
hátrányát, hogy szépen boldogult. 

Néhány év múlva találkoztunk. A 
szóbeli érettségijéről érkezett. Oda-
jött hozzám, és elújságolta, hogy né-
gyest kapott magyarból, s így lehető-
sége lesz főiskolán továbbtanulni. 
Nagyon hálás, mert ő tudja, hogyha 
évekig nem foglalkozom vele, ma 
nem tudott volna leérettségizni. Kell 
ennél nagyobb elismerés?

GÁRDONYINÉ KOCSI ILONA
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A Mount Everestről 1856-ban 
bizonyosodott be, hogy a 
Föld legmagasabb hegye. Az 

első komolyabb expedíciók az 1920-
as évektől indultak a meghódítására. 
Ekkoriban még Tibet felől, vagyis 
északi irányból próbálkoztak a hegy-
mászók. 

Extrém viszonyok
1922-ben két brit oxigén használatá-
val 8320 méterig jutott, 1924-ben 
Edward F. Norton 8580 méterig ért 
el, ugyanekkor hozzávetőleg 8400 
méteren látták utoljára az expedíció 
két tagját, George Malloryt és And-
rew Irvine-t, akikről sokáig az a hit 
élt a köztudatban, hogy elérték a 
csúcsot, de sosem tértek vissza, a 
visszaúton érhette őket a tragédia. 

A harmincas években több expedí-
ció is próbálkozott, közben a hegy-
mászók felszerelése, tapasztalata, a 
terület légi feltérképezettsége is fej-
lődött. A második világháború alatti 
átmeneti szünetet követően az ötve-
nes évektől már Nepál felől lehetett 
csak nekifutni a csúcsnak, mivel a 
kínai kommunisták 1949-ben elfog-
lalták Tibetet, és lezárták a területet.

A Mount Everest csúcsának az el-
érése azonban nem pusztán a fenti té-
nyezők javulásának volt a függvénye, 
az időjárás és a terep nehézségei, ki-
számíthatatlansága alapvetően meg-
határozó napjainkban is. A nagy hi-

6 0  É V E  TÖ R T É N T 

1953. május 29-én délelWtt Edmund Hillary, új-
zélandi hegymászó és Tendzing Norgaj, nepáli 
serpa elsWként érte a Föld legmagasabb pontját, 
a 8850 méter magas Mount Everestet. 
Teljesítményük egy több évtizede húzódó próbál-
kozásnak, nemzeti vetélkedésnek is véget vetett: 
sikerük egyaránt diadala volt a brit Everest-
expedíció csapatmunkájának, tudományos igé-
nye felkészülésének és a jó szerencsének.

deg mellett a sziklás terep és a rend-
kívüli magasság tette próbára min-
denkor a hegymászók szervezetét. 
A magasság miatt előálló oxigénhi-
ány fejfájást, alváshiányt, étvágyta-
lanságot, fáradtságot okoz. 

Kezdetben oxigénpalack nélkül 
kísérelték meg a feljutást, később 
egyre inkább eltűntek az oxigénpa-
lack használatát ellenző etikai ag-
gályok. 

A csúcs meghódításának techni-
kai, illetve emberi tényezőin kívül a 
felszerelés szállítása okozta a legna-
gyobb gondot. A csaknem teljesen 
kopár tájon a serpák segítsége nélkül 
lehetetlen volt eredményt elérni. A 
Himalájában élő nomád serpák szo-
katlanul jól tudtak alkalmazkodni a 
nagyobb magasságokhoz, minden 
expedíció igénybe vette fizikai ere-
jüket és helyismeretüket.

Brit profizmus
Az 1950-es évek sikerekkel indul-
tak: a franciák például 1950-ben 
megmászták a 8100 méteres 
Annapurnát, 1952-ben pedig két 
svájci expedíció is nekivágott a 
Mount Everestnek, és két hegymá-
szójuk, Raymond Lambert, vala-
mint Tendzing Norgaj 250 méterre 
megközelítette a csúcsot, azonban 
az időjárás újra közbeszólt.

A britek nemzeti büszkesége nem 
hagyta annyiban a dolgot: a John 

Hunt ezredes vezette Everest-expe-
díció az egykori brit gyarmatbiro-
dalom valamennyi szegletéből szár-
mazó, szándéka szerint lehető legta-
pasztaltabb mászócsapatot állította 
ki. A tizenegy kiválasztott egyike 
volt Edmund Hillary (1919-2008), 
aki az új-zélandi szikla- és hegymá-
szó kezdetek után 1951-ben utazott 
először a Himalájába, és részt vett a 
hegység egyik harmincas évekbeli 
fő feltérképezője, Eric Shipton ve-
zette sikertelen brit csúcstámadás-
ban. 

A csapat másik, történelmet író 
tagja, a serpaként napvilágot látó, 
ám már Indiából toborzott Tendzing 
Norgaj (1914-1986) volt. Tendzing 
Tibetben született családja sokadik 
gyermekeként. Már az 1930-as 
években hegyi teherhordó lett, ké-
sőbb Pakisztánba költözött, majd 
1947-ben vett részt először a Mount 
Everest meghódítására induló expe-
dícióban. 

Az 1953-as brit expedíció profiz-
musára jellemző, hogy egy pszicho-
lógust, egy dokumentumfilmest, 
valamint egy, a The Times számára 
tudósító újságírót is magával vitt. 
Az oxigén használata kapcsán min-
den addigi kísérletnél megengedőbb 
volt Hunt: a hegymászók akár alvás 
közben is használhatták, továbbá az 
addig bevettnek számító 2 literes 
fejadagot 4 literre növelte. A hegy-

A MOUNT EVEREST 
MEGHÓDÍTÁSA

Az 1924-es brit expedíció



ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y    2013/24  753

ban a rosszra forduló időjárás, vala-
mint az oxigénellátással kapcsolatos 
nehézségeik miatt vissza kellett for-
dulniuk.

15 perc a Föld legmagasabb 
pontján

Társaik visszatérte után két nappal, 
1953. május 29-én hajnalban Hillary 
és Tendzing hozzákészültek a má-
száshoz: Hillary mindenekelőtt két 
órát töltött azzal, hogy befagyott 
bakancsait felolvassza, majd reggel 
fél 7-kor minden ruhájukat ma-
gukra véve útnak indultak. A hóvi-
szonyok kedvezőbbek voltak a két 
nappal korábbihoz képest, s mint-
egy egy óra mászás után elérték a 
ma Hillary-lépcsőként ismert, 
rendkívül nehéz sziklás terepet. 

Hillary légi felvételekről ismerte 
ezt a pontot, de azt nem tudhatták, 
hogy valóban mászható-e. Végül a 
sziklafelszínen talált repedést ki-
használva a meredély tetejére jutot-
tak. Kezdetben Tendzing ment elöl, 
később Hillary állt az élre, lassú 
mozdulatokkal törve utat a hóban. 
A Hillary-lépcsőt követően a hegy 
gerincén folytatva útjukat egy ki-
szögellésig értek el. Ekkor fél 12 le-
hetett. Ez volt a csúcs, elérték a 
Föld legmagasabb pontját. Kevés 
oxigénjük miatt csak 15 percet tölt-
hettek ott a dermesztő hidegben, 
közben fényképeket készítettek, 
Tendzing ételáldozatot mutatott 
be, továbbá az 1924-es expedíció 
két eltűnt tagjának nyomait keres-
ték, sikertelenül.

mászók a ruházat terén is szakítot-
tak a korábbi hagyományokkal: az 
elegáns gyapjúruházat helyett prak-
tikus nejlonszálas öltözéket viseltek 
a tagok. 

A tervezés, szervezés, utazás hóna-
pokat tett ki. Végül a mászás meg-
kezdésétől 9 tábort létesítettek felfe-
lé, amelyek közül néhány a mai na-
pig használatos. Az alaptábort a 
Kumbu-gleccsernél alakították ki, a 
9. tábort pedig már majdnem 8000 
méter magasságban. Hunt csapata 
négy tagjának, két párosnak adta 
meg a lehetőséget a csúcstámadásra. 
Először Tom Bourdillon és Charles 
Evans indulhatott útnak 1953. május 
26-án a 9. tábor felállításával egy 
időben. A két hegymászó 100 mé-
terre megközelítette a csúcsot, azon-

Tendzing Norgaj és Edmund Hillary 

1953-ban a Himaláján

Hillary a csúcson

Az utolsó kép George Malloryról (balra) 

és Andrew Irvine-rQl

Norgaj és Hillary 

1953-ban Angliában
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nyújtotta társának, aki karjait ki-
nyújtva átölelte őt. Tendzing még 
hozzátette, hogy „ha szégyen, hogy 
csak a második ember a Mount Everest 
tetején, akkor együtt fog ezzel a szé-
gyennel élni”. A későbbiekben a két 
hegymászó közül Hillary futott be 
kalandosabb életet. 1965-ig tíz má-
sik csúcsot is megmászott a Himalá-
jában, közben 1958 januárjában még 
a Déli-sarkra is eljutott. Ráadásul 
1985-ben Neil Armstronggal egy 
kétmotoros géppel leszállt az Északi-
sarkon is.

A Mount Everest varázsa máig 
elbővöli a hegymászókat. 1978. május 
8-án Reinhold Messner és Peter 
Habeler voltak az elsők, akik oxigén-
palack nélkül jutottak fel a csúcsra. A 
dél-tiroli születésű olasz állampolgár 
Messner 1980-ban elsőként mászta 
meg egyedül a csúcsot, ráadásul ek-
kor is oxigénpalack nélkül. Messneré 
még egy további rekord: elsőként 
mászta meg mind a tizennégy, 8000 
méternél magasabb hegycsúcsot, az 
úgynevezett „nyolcezreseket”. A pa-
lack nélküli mászás bravúrját napjain-
kig hozzávetőleg 100 hegymászó érte 
el, oxigénpalackkal pedig már több 
mint 1500 embernek sikerült meg-
másznia a csúcsot. Utóbbiak közé 
tartozik a nemrég tragikus körül-
mények között elhunyt Erőss Zsolt, 
aki első magyarként 2002-ben 
mászta meg a hegyet.

MACZÁK MÁRTON

Visszatérésük után hősnek kijáró 
ünnepléssel fogadták őket Indiában, 
Nepálban és Angliában is. Tendzinget 
többen istenként kezdték tisztelni, 
Buddha vagy Siva reinkarnációjá-
nak gondolva őt, Edmund Hillaryt 
pedig már júliusban lovaggá ütötte 
az 1953. június 2-án fényes pompá-
val királynővé koronázott alig 27 
éves II. Erzsébet királynő. Az 1969-
es Holdra szálláshoz hasonlóan máig 
érdekes kérdés, vajon melyikük lé-
pett először a csúcsra. Noha lényegi-
leg egyszerre érték el, valójában 
Hillary lépett fel először, majd kezét 

Hillary és Norgaj csúcstámadásra indulnak

Reinhold Messner a Nanga Parbaton 1978-ban

Az orbáncfű

Az orbáncfű erdőkben, hegyi réteken, 
száraz lejtőkön élő évelő, lágyszárú nö-
vény. A növény felső virágos hajtását 
június-július folyamán gyűjtik. Már az 
ókoriak figyelmét is felkeltette, hogy a 
fény felé tartott levelein apró pontocs-
kák, úgynevezett olajraktárak vannak. 
Eredetmagyarázó mondája szerint az 
orbáncfű Jézus Krisztus keresztfája 
alatt nőtt, vörös nedve a Szent Vérre, öt 
szirma Jézus sebeire utal. Népies neve is 
innen ered: Jézus füve, de hívják még 
csengőlinkának, csengőfűnek, lyu-
kaslevelűfűnek is.  

A drogot szolgáltató virágzó növényi 
részben sok különböző flavonoid talál-
ható, többek között rutin, hipericin, 

hiperozid, de van benne szaponin, 
fenolsav, kolin, pektin, nikotinsav, 
éterikus illóolajok és cserzőanyag is. 

Napjainkban nagy népszerűségét ter-
mészetes depresszióellenes tulajdonsá-
gainak köszönheti. A gyógynövénnyel 
végzett eddigi kísérletek azt mutatják, 
hogy olyan anyagokat tartalmaz a nö-
vény kivonata, mely nagyban hasonlít 
a szerotonin nevű agyi ingerületátvi-
vő-anyagra. Egy kutatás szerint az or-
báncfű az enyhe és a közepes súlyossá-
gú depressziót ugyanolyan hatással 
képes kezelni, mint a hagyományos 
antidepresszáns szerek. 

A nyugalom növényeként is emlege-
tett gyógynövény elősegíti a mély, pi-
hentető alvást, és különösképpen hasz-
nos lehet akkor, ha a depressziót fáradt-
ság, álmatlanság, illetve alacsony ener-
giaszint kíséri. Laboratóriumi kísérletek 
eredményei szerint az orbáncfűnek 
antivirális és antibakteriális hatása is 
van. A belőle készített teát alkalmazzák 
gyomorfekély, magas vérnyomás, 
emésztési zavarok, epe- és vesebántal-
mak ellen.    MAROSI KINGA

ÉLET-M�D
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2.
rész

Az 1922. június 10-11-i elő-
adásra különvonatok indultak 
Budapestről reggel 7 órakor 

(ezek este vissza is hozták az utasokat). A 
különvonatokra 50%-os kedvezmény-
nyel lehetett jegyet venni: a kereskedelmi 
miniszter elrendelte, hogy a passiójegy 
felmutatása ellenében az összes állomá-
son félárú jegyet adjanak ki Mikófalvára 
és vissza. Az utazásra kiadott jegy 6 na-
pig volt érvényes, Budapesten és Eger-
ben 1-1 napra meg lehetett szakítani az 
utazást. A falunak nem volt vasútállo-
mása, ezért a passiójátékok idejére ideig-
lenes tábori vasútállomást építettek a bél-
apátfalvai vasútvonalon. A szervezést, a 
jegyárusítást a Magyar Géniusz Rt vál-
lalta, de a magyar posta hirdetőirodájá-
ban, a főpostán és a Szent István Társulat 
könyvesboltjában is lehetett jegyeket vá-
sárolni az előadásra. A jegyek ára 100, 
200 és 300 korona volt, a hatszemélyes 
díszpáholy 3000 koronába, a középpá-
holy 2000 koronába, az oldalpáholy 
1000 koronába került, a különvonatra 
200, 350 és 1150 koronáért lehetett je-
gyet váltani. Egyetlen előadás (a napidí-
jak, a bérleti és kölcsönzési díjak, az épít-
kezés költségei stb. miatt) 250 000 koro-
nába került, s mivel a Passió Társaság 
tagjai nem ellenőrizték a jegyeladást és 
feltétel nélkül megbíztak a szervezők-
ben, a bevétel egy része eltűnt, és már a 
kezdetektől kódolva volt a produkció 
hatalmas vesztesége.

Hatórás elWadás
„A Budapest felől érkező vendégeket Tóth 
Pacifik ferencrendi atya, plébános fogadta 
az állomáson. A miskolci katonazenekar a 
Himnuszt játszotta. A falu – végestelen 
végig – fel volt lobogózva és a nép kendőlo-

bogtatással fogadta a vendégeket.” A két 
különvonaton utaztak a kultuszmi-
nisztérium és a hadügyminisztérium 
megbízottai, a kormányzó kabinetiro-
dájának néhány tagja, s eljött több egri 
kanonok is. Zöld lombokkal díszítet-
ték fel az utakat, autóval, kocsival és 
gyalog is rengetegen érkeztek a falu-
ba. Az előadás délután 3 órakor kezdő-
dött és hat órán keresztül tartott.

A Nemzeti Újság kiküldött tudósítója 
1922. június 11-én számolt be a premi-
erről Az egész országból jöttek az előadás-
ra A parasztszereplők nagyszerűen bevál-
tak címmel. A tudósító szerint a kín-
szenvedés jeleneteinél „egyszerű pa-
rasztasszonyok hangosan zokognak, s 
legújabb divat szerint öltözött urihölgyek 
illatos zsebkendővel törülgetik szemüket”. 
A passiójáték végeztével a szereplők 

együtt mondták el a Hiszekegyet.
A politika mindent megtett azért, 

hogy az előadásokat minél többen lát-
hassák: a tisztviselők arcképes igazolvá-
nyuk felmutatása ellenében 50%-os ked-
vezménnyel vásárolhattak jegyet, s nem-
csak a bemutatókra szerveztek különvo-
natokat, hanem később is. Szombaton és 
vasárnap 13 órakor különvonat indult 
Egerből (visszafelé este 10-kor indult a 
vonat), június 25-én például az Angol-
kisasszonyok Intézete bérelt ki egy teljes 
szerelvényt, de a fennmaradó 250-300 
helyre egri polgárok is jelentkezhettek. 
Július elején Kecskemétről, július 23-án 
Pécsről érkezett különvonat Mikófalvá-
ra. Az Egri Népújság szerint ezeknek az 
utaknak a célja ”a tiszta gyönyörködtetés 
mellett az, hogy erkölcsi és anyagi támogatás-
sal lehetővé tegyék eme színtiszta, ősi faj ma-

S Z Í N DA R A B  T R I A N O N  N YO M Á N

A MIKÓFALVI PASSIÓJÁTÉK 
BEMUTATÓJA

1920-ban, a trianoni határok lezárása elWtt többszázezer menekült érkezett az országba. Köztük volt 
az erdélyi Peller Imre is, aki Mikófalván, az EgertWl 26 kilométerre fekvW, 800 lelket számláló kis falu-

ban telepedett le és itt lett segédjegyzW. A Mikófalvát körülölelW, monumentális díszletként is ható 
hegyek megihlették, hogy a bajor Oberammergau mintájára a mikófalviak is bemutathatnának egy 
passiójátékot, amelynek elWkészületébWl és bemutatójából országos esemény, kiemelt ügy lett. 
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szoltabb passiójátékban lesz részünk Mikó-
falván” – írta egy budapesti lap. Az elő-
zetes információk alapján a nézők több-
sége valami csodát várt, s helyette egy 
nem túl veretes (és rosszul hallható) szö-
vegű, amatőr színészekkel megvalósított 
színházi előadást kapott kényelmetlen 
szabadtéri körülményekkel. „Meg kell 
vallanom, hogy nagyrészt csalódtam, de meg-
lett szívemnek ő gyönyörűsége is„ – írta pél-
dául Havas István, az Élet című katoli-
kus szépirodalmi lap tudósítója. Hiá-
nyolja a költői szöveget, furcsállja, hogy a 
szervezők nem kértek segítséget Gárdo-
nyi Gézától. „Ha ezt a derék falusi intelli-
genciát egy olyan elme instruálja, mint az övé, 
itt egy nagy magyar eseményről beszélhet-
nénk”. Mégis talál pozitívumot az elő-
adásban: ”ami nagy itt, az a magyar nép ér-

telmessége, csodás nyugodtsága és plaszticitá-
sa, ahogy szemünk előtt játsza a világ legfel-
ségesebb és legeljátszhatatlanabb  drámáját….
Amiben nem csalódtam, a magyar anyag. 
Azok a remek magyar emberek, akik ott ját-
szanak s akiknek egyszerű tájszólása mögül 
mégis csak megrezdül a nagy misztérium egy-
egy csodálatos varázsa”.  

 Mivel a produkció nem szerves fejlő-
déssel – akár generációkon keresztül – 
született meg, és a játszóknak semmiféle 
előzetes színpadi gyakorlatuk nem volt, 
az előadásból hiányzott a profizmus, de a 
„népi lélek vallásos átérzése” is. A falusi-
ak egy része elutasította a passió színpadi 
bemutatását, a hónapokig tartó aszály 
(októberig nem esett az eső azon a nyá-
ron) nyomán arról suttogtak, hogy a 
rossz időjárás Isten büntetése (mások sze-
rint éppen Isten mentette meg a produk-
ciót azzal, hogy a frissen kialakított 
domboldalt nem mosta el egy nagyobb 
eső). A szereplőkről rosszindulatú híresz-
telések terjedtek el és az anyagi kérdések 
is nagyon hamar megosztották a részt-
vevőket. Már a kezdetekkor felvetődött 

gyar nép művészetének fejlesztését és tökéle-
tesítését”. Pécsről, „a nemrég felszabadult 
derék magyar városból” 22-én reggel 
9-kor indult el egy 150 fős társaság P. 
Károlyi Bernát helyettes házfőnök és 
Kelemen Andor plébános vezetésével 
Egerbe, a társaságban ott volt a pécsi ál-
lomásfőnök és családja, több tanár, főor-
vos, katonatiszt. A vonat reggel ért a vá-
rosba, ahol 9-kor szentmisén vettek részt 
a vendégek, majd megtekintették a Lí-
ceumot és a várat, tisztelegtek az Egri csil-
lagok írójánál, és a déli vonattal mentek 
tovább Mikófalvára.  Debrecenből az 50 
tagú Szepesi Társaság tagjai jöttek el egy 
vasárnapi passió-előadásra. 

Emellett demonstratív módon eljött 
Mikófalvára a magyar politikai elit is.

Az 1922. július 9-i előadást Rakovszky 
Iván belügyminiszter, Serényi 
Béla volt kereskedelmi minisz-
ter, Odescalchi herceg és több 
más politikus és „közéleti nagy-
ság” is megtekintette. Korábban 
már a nézők között ott volt 
Bethlen István miniszterelnök, 
József főherceg és Gratz Gusz-
táv egykori külügyminiszter is. 
1922 júniusától szeptember kö-
zepéig minden szombat-vasár-
nap tartottak előadást, körülbe-
lül huszonötször játszották el a 
passiót, összesen legalább 25 ezer 
ember előtt. 

A lelkesült hangú beszámolók szerint 
az előadás híre egész Európát bejárta, s 
Mikófalva a magyar nép öntudatának, 
lelki nagyságának szimbolikus kifejező-
dése lett: „ma már Ausztriában, Németor-
szágban, Angliában stb. is szervezkednek na-
gyobb társaságok a mikófalvi passiójáték meg-
szemlélésére. Nem kicsiny dolog ez még poli-
tikai és irredenta szempontból sem. Hiszen 
annyira legázoltak ellenségeink! S nekünk 
nagy nyereség, ha a győzők is látják: milyen 
nagy lelki értékek vannak az egyszerű ma-
gyar földmívesben, aki egész héten a földet 
turja, s a mezőn dolgozik.” „A maroknyi 
magyarság a kálváriát járja és passiót játszik” 
– írta az Egri Népújság.

Kisebb fogyatkozások…
A beszámolók mindegyike tartalmaz 
ugyanakkor kritikai megjegyzéseket az 
előadás művészi színvonalára (még ha 
nagyon óvatosan is). „A mikófalvi passió-
játéknak – ha vannak is kisebb fogyatkozásai 
– határozottan jövőt lehet jósolni” – írta az 
egri lap. „Az a meggyőződés töltött el min-
denkit, hogy rövidesen harmónikusabb és csi-

az a gondolat, hogy a produkciót átvi-
gyék Amerikába, s bár a többiek szívesen 
mentek volna, a nős-családos szereplők 
nem vállalták a turnét, s ez megosztotta 
a falu lakóit.

 A nézők egy részére azonban nagy ha-
tással volt a bemutató, ahogy többen is 
írják, hangos zokogás kísérte az utolsó 
jeleneteket. 

 A visszaemlékezések szerint az elő-
adásra érkező parasztasszonyok ereklye-
ként vitték magukkal a passió díszleté-
nek forgács-darabkáit, és nem hiányzott 
az igazi megtérésnek (a legendaképzés-
ben is fontos) mozzanata sem. Marton 
Boldizsár (1887-1966), a frontot (egy kol-
légája helyett önként) megjárt magyar-
latin-görög szakos tanár megtérési folya-
matát éppen ez az előadás indította el. 

Önéletírásában így emlékszik 
vissza erre: Megszűnt számomra 
minden, – a világ, az emberek, az 
események. A belügyminiszter is 
megérkezett. Nem érdekelt senki, 
semmi, csak Egyetlen Egy! – Jé-
zus. Palóc ember adta a szerepet. 
Magas, sovány, szép szál férfi, tel-
jesen hamisítatlan palóc kiejtéssel. 
Nem ő volt, mert nekem egészen 
– Jézussá lett.[…] Az volt az ér-
zésem: új élet következik szá-
momra. A réginek vége, mint vala-
mi elavult, szakadozott ruhát – le 
kell vetni, eldobni és felölteni, fel-

venni az újat.” Márton Boldizsár 1925-
ben belépett a karmelita rendbe, s Mar-
cell atyaként a 40-es évek második felé-
ben országos hírű prédikátor és gyóntató 
lett, boldoggá avatási eljárását volt diákja, 
Mindszenty József hercegprímás kezde-
ményezte (az eljárás jelenleg is tart). 

Monológ a halálos ágyon
Magukra a szereplőkre is rendkívül 
mélyen hatott az előadás. „Azt nem 
lehet elmondani mi volt, mit érez-
tem, amikor szerepeltem.” – emlé-
keztek még 60 év elmúltával is, s jel-
lemző, hogy a Mária szerepét játszó 
idős asszony még 1964-ben is fel tud-
ta idézni egy jelenet teljes szövegét. 
Volt, aki még a halálos ágyán is a játé-
kot idézte vissza: „Én a passióban 
sokszor segítettem az Úrnak, most 
kérem, hogy ő segítsen rajtam” – 
mondta a Cirénei Simont játszó pa-
rasztember a falu plébánosának 1983-
ban. Későbbi sorsukat is jelentősen 
befolyásolta a passió azzal is, hogy 
több esküvő követte a nyári előadáso-
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kat, például Krisztus (Kovács Gábor 
Sándor) és Mária Magdolna (Kele-
men Púgyi Rozália) is házasságot kötött 
az ősz folyamán. 

Ahogy teltek a hetek, úgy lett egyre 
összeszokottabb a játék, de úgy lett egyre 
egyszerűbb a színpadkép és egyre rövi-
debb az előadás is. A hosszú gyalogút 
után a nézőtérre érkező, a hőségben a 
több száz lépcsőt megmászó látogatók 
csalódtak a díszletekben és az előadás 
monumentalitásában is. Az utolsó elő-
adásokon már csak lézengtek a statisz-
ták, a játékidő alig 2 óra lett, a nézőtéren 
pedig már csak 600-700 néző ült. Mind-
ehhez hozzájárult a rossz közlekedés is 
(volt olyan előadás, ami után 3 órát kel-
lett várni a vonatra). Hiába volt legalább 
5 milliós a jegybevétel, a díszletek egy ré-
szét fegyveres őrök vigyázták, de 
őket senki sem fizette ki, 4 millió 
korona volt kifizetetlen a szezon 
végeztével. „Morandini egy zsák 
pénzzel a tengerentúlra szökött” 
– emlékezett az egyik szereplő 
1985-ben, aki szerint Morandini 
Mihály nem mérnök-vállalkozó, 
hanem bükkszenterzsébeti jegyző 
volt, a szóbeli visszaemlékezések-
ben pedig Morandini a Nemzeti 
Színház főmérnökeként, zene-
karvezetőjeként, Kovács Banó 
Sándor visszaemlékezésében pe-
dig „egy kisebb pesti színház ve-
zetőjeként” szerepel. (Morandini Mihály 
nevével 1928. március 15-én, a New 
York-i Kossuth-szobor felavatásánál ta-
lálkozunk, ahol „Morandini Mihály volt 
főispán” is tagja volt a delegációnak.) 

A jóhiszeműen aláírt szerződésekben 
minden anyagi felelősség a Passió Tár-
sulat tagjaira hárult, a szereplőket csak 
az egyházmegye jogásza mentette 
meg attól, hogy mindenüket elveszít-
sék. A pesti szervezők viszont még hó-
napok múltán sem számoltak el a be-
vételekkel, az ő számukra valószínűleg 
hasznot hozott a befektetés, ugyanis 
szerették volna folytatni az előadáso-
kat, de már nem a távoli Mikófalván, 
hanem valahol Budapest közelében. 

Ebből a tervből már nem lehetett sem-
mi, de a Nemzeti Színház új igazgatója, 
Hevesi Sándor – a mikófalvi passiójáté-
kok nyomán – bevitte a passió műfaját 
a hivatásos színház keretei közé, így 
Budapesten is láthatott passiójátékot a 
közönség. Ez már egészen más minősé-
gű előadás volt: Hevesi az (Alszeghy 
Zsolt által hiányolt) értékes középkori 

szövegek közül választott a bemutatóra. 
A francia Arnoul Gréban (1420-1471) 
által 1452 körül írt passiót 1924. április 
12-én játszották először (Csathó Kál-
mán rendezésében) és a következő két 
évben is nagy sikere volt. 

A Nemzeti Színház 1929-ben egy kor-
társ osztrák író, Max Mell (1882-1971) 
misztériumjátékát mutatta be (Kosztolá-
nyi Dezső fordításában) Új Passiójáték a 
mi urunk Jézus Krisztus követéséről cím-
mel. Két év múlva pedig – már a címé-
ben is Trianonra és a magyar politikai-
társadalmi helyzetre reflektáló – új be-
mutató következett. Vojnovich Géza 
Magyar Passio című verses darabja nem-
csak a Nemzetiben volt nagy siker, de 
1931. június 13-án a szegedi Dóm téren is 
ezzel a darabbal nyílt meg az első sza-

badtéri játékok ünnepi műsora, s 1942-
ben a Kolozsvári Nemzeti Színház is 
ezzel köszöntötte Észak-Erdély vissza-
csatolását. A passió fiktív kerete egy 
1465-ös kassai misztériumjáték előadása 
(utalva a XV. századi magyarországi 
misztériumjátékokra), de megjelennek 
benne a magyar szentek is, hogy együtt 
imádkozzanak az „árva nemzetért”. Jé-
zus szerepét – akárcsak a korábbi elő-
adásokban – Ódry Árpád játszotta. 

A politikai elit továbbra is figyelemmel 
kísérte az ilyen jellegű előadásokat: az 
1935. szeptember 28-i misztériumjáték 
bemutatóján (Missa Solemnis) – mely az 
új igazgató, Német Antal első, reprezen-
tatív bemutatója volt – Horthy Miklós, 
Serédy Jusztinián bíboros, a kormány 
több tagja és a püspöki kar is megjelent. 
1940-ben Csanády György INRI című 
húsvéti színjátékát mutatta be a Nemzeti 
Színház, Jézust Abonyi Géza (ő is játszot-
ta már ezt a szerepet 1924-ben), Judást 
pedig Major Tamás személyesítette meg. 
A Nemzeti Színház utolsó passió-elő-
adása 1943 áprilisában volt, amikor újra 

elővették Gréban hatalmas vízióját – a 
doni katasztrófa, a háborús kataklizma 
megélésekor ugyanúgy ez volt az auten-
tikus színházi kifejezési forma, ahogy az 
első világháború idején. 

Passió-virágkor
A passióműfaj két évtizedes virágkorát 
az 1920-1940 közötti Magyarországon 
többféleképpen is magyarázhatjuk. A 
politikai, társadalmi és a vallási okok, a 
„keresztény kurzus” kialakulása mellett 
volt egy társadalom-lélektani oka is. 
Ahogy Székely György írja Misztérium-
játékok a Nemzeti Színházban 1924-1943 
című tanulmányában: „A misztériumjá-
tékok »konfliktusainak« végső megoldása 
mindig a csoda – a Megváltás, az Üdvözü-
lés csodája. Valami, ami kívül esik az embe-

ri erőfeszítések lehetőségein. Meg-
erősíti nézőiben az etikus-vallásos 
magatartás szükséges voltát, de a 
megoldást az isteni kegyelemre 
bízza. A »csodavárás« lelkiállapo-
tát erősíti. A szabadulást a transz-
cendencia világától várja. A ma-
gyarság éppen adott történelmi ál-
lapotában nyilván hasznosnak bi-
zonyult minden ilyen tartalmú 
»üzenet«.” A Trianon utáni idő-
szakban ugyanakkor minden 
nemzeti témájú előadás politi-
kai felhangot kapott. 1922. 
február 22-én például New 

Yorkban egy magánvállalkozás kereté-
ben bemutatták a János vitézt Fedák Sá-
ri és Beregi Oszkár főszereplésével, s 
amikor az utolsó felvonásban János vi-
téz kibontotta a magyar zászlót a szín-
padon, olyan zokogás tört ki a nézőté-
ren (és a szereplők körében) hogy perce-
kig nem lehetett folytatni az előadást. 

Tíz évvel a mikófalvi passiójáték után 
megszületett a Budapest környéki népi 
játék is. 1933-ban Budaörs lakói rendez-
tek német nyelvű passió-előadást Bató 
Géza tanító vezetésével a Kőhegyen levő 
kis kápolnánál. 1934-től már két nyelven 
játszottak – egy kb. 200 fős amatőr tár-
sulattal – 1939-ig. Krisztus szerepét Ba-
tó László, a tanító színinövendék fia 
alakította, az előadáshoz szükséges 
pénzt a falusi gazdák adták össze. A 
korabeli tudósítások szerint erre az 
előadásra is érkeztek az ország minden 
részéből nézők, de a politika már nem 
sajátította ki a kezdeményezést, így az 
megmaradhatott annak, aminek in-
dult: egy falu vallási ünnepének.

PINTÉR MÁRTA ZSUZSANNA
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

1

2 Tessék választani! – hívogat a 
koranyár, a nagy virágke-

reskedő. Ám többnyire zsúfolt a 
boltja, mindent ellepnek a gyor-
san növő füvek, levelek. Valójá-
ban nem virágüzletben, hanem 
egy hatalmas vegykonyhában 
járunk, ahol teljes már az üzem, 
javában folyik a bőven érkező 
tápanyagok, energiák hasznosí-
tása. Oda kell hajolnunk, s a 
prózaian mezőgazdasági kör-
nyezetben körülhatárolni a köl-
tészetet. Előtűnnek az éksze-
rek, s a szépség, a levél nem lá-
zas munkában termelő labora-
tórium, hanem egy ünnepség 
elegáns meghívottja, aki udva-
riasan karol divathölgyébe.

H. J.    
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1. Birikiné Nyéki Andrea (birikineandi@gmail.com) – Tarka nQszirom – Mátraszentlászlónál, a 
három falu templománál, a hegyoldalban kiértünk egy tisztásra, amely tele volt hintve ezzel a 

védett növénnyel (Iris variegata), épp virágzásban. 

2. Jenei Gyula (Gáborján, jeneigyuszi@citromail.hu) – Zergevirág – Hazánk legnagyobb magyar 
zergevirág- (Doronicum hungaricum) állománya a hencidai-gáborjáni Csere-erdQben található. 

Gyönyör_, védett növényünk áprilistól júniusig kápráztatja el a túrázókat.

3. Szabó Zoltán A. (szabo.z.attila@gmail.com) – Homoki kikerics – A kép tavaly júliusban 
készült a Dráva árterében, kicsivel Barcs felett. Hajnal volt, és párás hideg, így a szirmok még 

nem nyíltak szét. http://www.flickr.com/photos/szzmet.

4. Gyimóthy Kálmán (Biatorbágy, kwgyimo@biatv.hu) – A tulipánfa virága – Nagy árnyékot adó, 
gyorsan növQ díszfa (Liriodendron tulipifera), magassága elérheti a 20-25 métert. Magányosan 

álló, nagy (5-10 centiméteres) virágai közelrQl igen szépek lennének, mivel azonban a teljes 
kilombosodás után, júniusban nyílnak, fenn a koronában alig lehet Qket észrevenni. A felvételt 

Biatorbágyon, az Iharosban készítettem.

5. Zoltai Márta (Székesfehérvár, zoltai.marton@chello.hu) – Mályva – A felvétel helye egy 
kertvárosi útszéle. A törékeny level_, romantikus szirmait sorozatban bontó virág több hétig 

szerez örömöt embereknek, szorgos méheknek egyaránt.

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

43

5
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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

Egy hányatott sorsú kézirat 
könyve

Az író pontot tett a mondat végére, 
majd elküldte a kéziratot a Znamja 
főszerkesztőjének. Mindez 1960-
ban történt. Nem gondolt semmi 
rosszra, hiszen a Nagy háború egy-
kori haditudósítójaként 
csupán azt írta meg, 
amit látott és tapasztalt. 
A Znamja főszerkesztője 
azonban annyira meg-
ijedt az Élet és sors olvas-
tán, hogy azonnal el-
küldte a Párt Központi Bi-
zottságának, ahol meg-
indult a gépezet. A 
szov jetellenesnek minősí-
tett mű kéziratát és min-
den másolatát igyekeztek begyűjteni 
és eltüntetni, állítólag még a gép-
írónő írógépének gépszalagját is el-
vitték. A szerző három évvel élte 
túl könyve megírását, és halála előtt 
azt kérte, juttassák a szöveget Nyu-
gatra. Mert mindig maradnak ta-
núk és mindig vannak őrzők – ál-
lítják a történelemben és a bűn-
ügyekben jól eligazodók. A könyv 
kéziratából is maradt példány, és 
akadt, aki mikrofilmet mert készí-
teni róla. 

Nagyjából így kezdődött annak a 
könyvnek az utóélete, amely még 
meg sem jelent. Az első, francia ki-
adás, amelyet a kicsempészett mik-
rofilm alapján készítettek a nyolcva-
nas években, rögtön óriási siker lett, 
de a világhírre még sokáig kellett 
várni. Ma azt mondják, hogy a mű 
minden tekintetben Tolsztoj monu-
mentális krónikájához, a Háború és 
békéhez hasonlítható. Talán nem vé-
letlenül, hiszen a szerző, Vaszilij 
Grosszman a háború alatt többször is 
végigolvasta Tolsztoj művét, és a 
kor, amelybe beleszületett, sem volt 
kevésbé tragikus és bonyolult.

Az Élet és sors témája nagyon egy-
szerű, 1942 végén, 1943 elején játszó-
dik Sztálingrádban, a nagy csata 
idején, s afféle családregény. Ám a 
szereplők és életük szövevénye ösz-
szefonódik Európa nagy tragédiái-
val, forradalmakkal, háborúkkal, 
társadalmi lecsúszásokkal és felemel-
kedésekkel, emberek üldözésével és 

meggyilkolásával, felemelő teljesít-
ményekkel. A végeredmény valóban 
szovjetellenes körkép lehetett, ha er-
ről Grosszman nem is nagyon tu-
dott, hiszen ő náciellenes könyvet 
írt. Az Élet és sors valójában a totali-
tárius politikai vezetések, a diktató-
rikus rendszerek lenyomata a maga 

elborzasztó valóságával.
A könyv értékelői egy-

ben megegyeznek: a 
könyv a XX. századi vi-
lágirodalom alapműve. 
„Grosszman művének egyik 
nagy értéke a kimondás bá-
torsága, amelyet csak az tud 
igazán értékelni, aki megélte 
a hazugság és hallgatás ko-
rát” – írja a kötet végén 
Hetényi Zsuzsa A vesztes 

győztesek és túlélő áldozatok könyve cí-
mű, Grosszmant és művét elemző 
izgalmas írásában.(Élet és sors. Euró-
pa Kiadó, 1109 oldal, 4500 forint)

- J -

Erdőpedagógia 

A 2012-ben napvilágot látott könyv 
aktualitása még jó ideig igaz lesz, 
mert tartalma a fenntarthatóság 
eddigi eredményeit tárgyalja, illet-
ve a jó megoldásokat prezentálja. 
Különlegessége, hogy egy nemzet-
közi konferencia tapasztalatait sűrí-
ti össze. Míg az első rész a plenáris 
előadók tanulmányai, a továbbiak a 
szekciókban elhangzottakat tartal-
mazzák: „Az önkormányzatok – civil 
és gazdálkodó szervezetek a környeze-
tért”; a „Képzés és gyakorlat” címmel 
elsősorban a felsőoktatás probléma-
kört tárgyalja; a „Környezetegészség 
– életvezetési minták” és a legtöbb ta-
nulmányt magában foglaló „Kör-
nyezeti nevelés az óvodától az egyete-
mig” című részben példaszerű gya-
korlati megoldások kerülnek bemu-
tatásra. A kötet a Vidékfejlesztési 
Minisztérium támogatásával jött 
létre.

A konferencián 150 szakember vett 
részt. Sokszínűségét kitűnően mu-
tatja a szekciókban elhangzott 47 
előadásból a kötetben is megjelenő 
21 tanulmány. A kötet nem csupán 
attól nemzetközi, hogy Kováts-Né-
meth Mária, a kötet főszerkesztője a 

konferencia társrendezőjének fel-
kérte a Selye János Egyetemet, ha-
nem meghívta plenáris előadás tar-
tására Gerhard Becker professzort 
Osnabrückből, Thomas Braschnyt 
Ausztriából. A plenáris előadók kö-
zül Mátyás Csaba akadémikus tanul-
mányában a Föld és ég viszonyrend-
szerét és összefüggéseit mutatja be az 
európai és a hazai erdőkkel kapcso-
latban. Szarka László egyetemi tanár 
a MTA Kutatási Főosztály vezetője 
írásában körképet kapunk a Földün-
ket sújtó antropogén és természeti 
károkról. Dr. Páldy Anna főorvos 
asszony, az Országos Közegészség-
ügyi Intézet helyettes igazgatója a 
legfrissebb statisztikai adatokkal tá-
masztja alá a magyar lakosság egész-
ségi állapotát, illetve a betegségek 
rangsorát a vezető halálozási ráták-
ban és a nem megfelelő emberi ma-
gatartás következtében kialakuló 
problémák egészségre gyakorolt ha-
tásait. Dr. Rieger László, a Vidékfej-
lesztési Minisztérium Stratégiai Fő-
osztályának vezetője azokról az új-
szerű stratégiai feladatokról számol 
be, amelyek Magyarország felemel-
kedéséhez kívánnak 
hozzájárulni. Ko-
váts-Németh Mária, 
a Környezetpeda-
gógia doktori prog-
ram vezetője a 
könyvvel azonos cí-
mű tanulmányában 
példás szakmai igé-
nyességgel írja le az 
erdőpedagógia ki-
alakulásának és a 
fenntarthatóságra nevelés gyakorla-
tának megvalósulását, a magyar 
UNESCO Bizottság által modell-
ként elismert kezdeményezést, az 
Erdőpedagógia nevű projekt megszü-
letését és gyakorlati fontosságát. 

A szekciók példásan prezentálták a 
társadalmi összefogás szükségességét 
és a környezettudatosság sokszínűsé-
gét. A kötetet ajánlom nemcsak 
doktorandusz társaimnak, hanem 
szakembereknek, tanároknak és ta-
nítványaimnak egyaránt. (Erdőpeda-
gógiától a környezetpedagógiáig. Sop-
ron. Palatia Nyomda és Kiadó Kft., 
350 oldal, ármegjelölés nélkül)

KISVÁRDAI MELINDA



Jószive csöppségek

Az elmúlt évek lélektani kutatásai 
egyértelműen bizonyították, hogy 
már az egészen kicsi gyerekek is 
együtt éreznek és törődnek a kör-
nyezetükben levőkkel: igyekeznek 
megvigasztalni azt, akiről látják, 
hogy szomorú és megpróbálnak 
segíteni másoknak különféle célok 
elérésében. Igazán jó érzés látni a 
csöppségek önzetlen viselkedését, 
de máris ott a következő tudomá-
nyos kérdés: vajon miért ilyen jószí-
vűek a kicsik?

Pontosan ezt vizsgálta az Univer-
sity of British Columbia három 
munkatársa, Lara B. Aknin, J. 
Kiley Hamlin és Elizabeth W. Dunn 
azzal a 2012-ben publikált kísér-
lettel, amelybe húsz kisgyereket 
vontak be. A vizsgálat időpontjában még egyik gyer-
mek sem töltötte be a második életévét, átlagéletkoruk 
mindössze 22 hónap volt. Maga a kísérlet leginkább egy 
néhány perces játékra hasonlított, és remekül elszóra-
koztatta a kicsiket. A gyerekek az édesanyjuk vagy kísé-
rőjük ölében ülve egy asztal mellett foglaltak helyet. Ve-
lük szemben ült a kísérlet vezetője, kezében egy majom-
bábuval. A gyerekekkel előzőleg közölték, hogy a játék-
figurák nagyon szeretik a finomságokat. A kisgyerek 
előtt és a majom előtt is egy-egy tálka állt az asztalon, de 
mindkettő üres volt. „Most sem neked nincs semmilyen 
finom rágcsálnivalód, sem a majomnak” – hívta fel a 
gyerek figyelmét a helyzetre a kísérletvezető, aki ezután 
hirtelen „talált” nyolc kis kekszet. A kekszeket – melyek 
vagy aranyhal alakú sós kekszek vagy maci formájú ka-
kaós finomságok voltak – mind a gyerek táljába tette. A 
pszichológus ekkor „talált” még egy kekszet, melyet a 
majomnak adott, aki azt vicces nyammogások kíséreté-
ben jóízűen meg is ette. (A bábuval úgy imitálták az 
evést, hogy a tálba helyezett kekszet a figura orrával be-
lökdösték egy, a tálka fenekén levő nyílásba, ahol a rág-
csálnivaló eltűnt.) Ezután a kísérletvezető megint elővett 
egy kekszet, és arra kérte a gyereket, hogy azt ő adja oda 
a majomnak. A bábu ezt is lelkesen elfogyasztotta. Vé-
gül pedig a kutató arra kérte a kisgyereket, hogy a saját 
kekszei közül adjon egyet a majomnak. Amikor a gye-
rek kivett egy rágcsát a saját táljából és áttette a majomé-

ba, a bábu azt ugyanolyan örömmel megette, mint az 
összes eddigi finomságot – és ezzel a kísérlet véget is ért.

S hogy mi volt mindennek az értelme? Aknin és mun-
katársai a teljes kísérletet videóra vették, és a felvételek 
alapján gondosan elemezték, hogy a gyerekek melyik 
mozzanatnál milyen mértékű örömöt mutattak. A ki-
csik az egész játék alatt igen jól érezték magukat, de 
egyértelműen akkor voltak a legboldogabbak, amikor a 
saját készletükből átadtak egy kekszet a majomnak, aki 
azt élvezettel elfogyasztotta. Ilyenkor sokkal jobban 
örültek, mint egy perccel korábban, amikor ők maguk 
kaptak nyolc kekszet.

Ez a kísérlet egyrészt újabb bizonyítékot nyújt arra, 
hogy valóban jobb adni, mint kapni, másrészt Aknin és 
munkatársai szerint rávilágít egy lélektani mechaniz-
musra, melyet az evolúció fejlesztett ki bennünk: ha ön-
zetlenül viselkedünk, az „ösztönösen” jó érzéssel tölt el 
bennünket. Az emberi faj sikerének, sőt létének kulcsa 
az összefogás, ezért nagyon hasznos, ha egymás segíté-
sét olyan cselekedetként éljük meg, amely önmagában 
hordozza jutalmát. Biztos, hogy a jószívűséget a nevelés 
is erősítheti, de az a tény, hogy a nem egészen kétéves 
gyerekeket boldoggá teszi, ha saját falatjukról lemondva 
örömet szerezhetnek másoknak, arra utal, hogy az ön-
zetlenség, illetve az ilyen viselkedést pozitív érzelemmel 
jutalmazó lelki reakció már velünk születik.

MANNHARDT ANDRÁS
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Megoldódott 
egy törpenóva rejtélye

A Hattyú (Cygnus) csillagképben 
látható SS Cygni változócsillag-

rendszer egy sűrű fehér törpéből és 
egy hozzá szoros közelségben kerin-
gő, kisebb tömegű vörös törpéből áll, 
amelyek mindössze 6,6 óra alatt jár-
ják körül egymást. A fehér törpe 
erős gravitációja anyagot szív el kí-
sérőjétől, amely egy akkréciós ko-
rongban örvénylik a fehér törpe kö-
rül. Egy átlagosan 49 naponként 

A felvételen a feltételezett bolygó 
halvány, de jól kivehető foltként je-
lenik meg a HD 95086 csillag kö-
zelében. Későbbi megfigyelések azt 
mutatták, hogy az objektum lassú 
mozgása követi a csillag elmozdu-

Az eddig látott 
legkönnyebb exobolygó?

Egy csillagászcsoport az Európai Déli 
Obszervatórium (ESO) nagyon nagy 

távcsövével (VLT) lencsevégre kapott 
egy fényes csillag közelében 
mozgó halvány objektumot. A 
Jupiter tömegének 4–5-szörösére 
becsült tömegű égitest, amennyi-
ben bolygóvolta beigazolódik, az 
eddig látott „legkönnyebb”, köz-
vetlenül megfigyelt exobolygó. 

Jóllehet ma már az ismert 
exobolygók száma az ezret kö-
zelíti (és még több exobolygó-
jelölt létezése vár megerősítés-
re), elsöprő többségüket köz-
vetett módszerekkel (radiális 
sebességméréssel vagy tran-
zit-módszerrel) mutatták ki, 
közülük alig tucatnyit sikerült 
eddig közvetlenül is megfi-
gyelni. (Az elsőt 2004-ben fe-
dezték fel, szintén a VLT-vel, 
a 2M1207 barna törpe körül.)

lását az égbolton, miként az egy, a 
csillag körül keringő bolygó eseté-
ben várható. Tömege - a fényessége 
alapján megbecsülve – a Jupiter tö-
megének 4–5-szöröse. 

A csillagászok a megfigyeléshez 
a VLT egyik 8,2 méteres táv-
csövére szerelt NACO adaptív 
optikai berendezést használták, 
amelynek segítségével kiküsz-
öbölhetők a földi légkör turbu-
lenciáiból adódó ingadozások, s 
így nagyon éles képek kapható. 
A megfigyelést az infravörös 
hul lámhossz-tartományban, 
differenciális eljárással végezték, 
amely kiemeli a háttérből a va-
kító fényű anyacsillaga mellett 
elhalványuló bolygót. 

Az exobolygó napjától mért 
távolsága a Föld–Nap távolság 
56-szorosa, illetve a Nap–Nep-
tunusz távolság mintegy tizen-
kétszerese. A tőlünk mintegy 
300 fényévre levő csillag na-
gyon fiatal, mindössze 10–17 

bekövetkező kitörés hatására a rend-
szer erősen kifényesedik.

A csillagászok az ehhez hasonló 
változócsillag-rendszereket törpenó-
váknak nevezik, az ismétlődő kitö-
réseket pedig az akkréciós korong-
ban az elszívott gázmennyiség le-
csökkenése miatt bekövetkező insta-
bilitással magyarázzák. Ez a modell 
az SS Cygnit leszámítva jól működik 
valamennyi ismert törpenóvára.

Az SS Cygni esetében az volt a gond, 
hogy az eddigi távolságmérések alap-
ján (amelyek a Hubble-űrtávcső 1999-

ben és 2004-ben végzett megfigyelé-
sein alapultak) a törpenóva távolságát 
520 fényévre becsülték, ennek alapján 
viszont érthetetlen volt, miért nem 
stabil a rendszer, miért vannak kitöré-
sei. „Ugyanis a rendszer látszó fényessége 
és becsült távolsága alapján kiszámítva a 
fehér törpe tömegét, az olyan nagynak 
adódik, hogy a csillag külső légköre az 
akkréciós korongon túlnyúlik, s emiatt a 
rendszerben instabilitás nem alakul ki” 
– magyarázta James Miller-Jones, az 
ausztrál Rádiócsillagászati Kutatóköz-
pont (Perth) csillagásza.

A HD95086 exobolygó a VLT felvételén (balra lent). 

A képen a csillagot a bolygó jobb láthatósága kedvéért 

kitakarták, csak a helyét jelölték. A kék kör a Neptunusz 

méretarányos Naprendszer-beli pályája. KÉP: ESO/J. RAMEAU

A trigonometrikus parallaxis-módszer elvi vázlata Fantáziakép az SS Cygni-törpenóváról

KÉPEK: BILL SAXTON, NRAO/AUI/NSF



ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2013/24  763

millió éves, a Napnál kicsivel na-
gyobb tömegű, és egy törmelékgyű-
rű veszi körül, amelyet már korábban 
felfedeztek.

Magáról a bolygóról egyelőre na-
gyon keveset tudunk: felépítése 
nagyban függ keletkezésének helyé-
től, amely mostani helyzeténél jóval 
beljebb is lehetett. Ettől függően 
lehet szilárd kőzetmagja, amelyhez 
később vonzott sűrű légkört alkotó 
gáztömegeket, de lehet, hogy ere-
dendően egy gázóriásról van szó. 

Mivel a HD 95086 nagyon fiatal 
és fényes csillag, ezért a bolygó fel-
színi hőmérséklete megközelítheti a 
700 Celsius-fokot, ami azt jelenti, 
hogy légkörét vízgőz és talán metán 
alkothatja. A VLT következő, még 
nagyobb felbontóképességű beren-
dezésével, a SPHERE-rel remélhe-
tőleg már ez is vizsgálható, és felfe-
dezhetővé válnak vele a rendszerben 
esetleg létező kisebb, a csillaghoz 
közelebb keringő bolygók. 

(ESO) 

Miért álltak elWdeink  
két lábra?

Egy, a York Egyetem régészei ve-
zette brit–francia kutatócsoport 

érdekes elmélettel állt elő az embere-
lődök két lábra állására és felegyene-
sedésére vonatkozóan: szemben a 
korábbi, hagyományos feltételezés-
sel, amely szerint az erdők éghajlat-
változás miatti megfogyatkozása 
kényszerítette le elődeinket a fákról 
a füves szavannákra, a kutatók úgy 

vélik, hogy inkább Kelet- és Dél-
Afrika 6 millió évvel ezelőtti topo-
gráfiai viszonyai, a változatos felszí-
nű sziklás-hegyes régiók számukra 
előnyös lehetőségei késztethették 
erre őket. A meredek sziklafalak, a 
bennük meghúzódó hasadékok egy-
felől menedéket jelenthettek szá-
mukra a nagy ragadozók elől, más-
felől több zsákmány és élelem meg-
szerzésének lehetőségét kínálták. A 
kutatók új elméletükről az Antiquity 
című szakfolyóiratban számoltak be.

Isabelle Winder, a York Egyetem 
régésze és a kutatócsoport vezető-
je szerint „a változatos topográfiájú, 
emelkedőkkel, sziklákkal, hasadékok-
kal tagolt környezet nem csak nagyobb 
védelmet és több élelemforrást nyújtott 
számukra, hanem emellett arra is rá-
szorította őket, hogy fejlesszék kúszási-
mászási, egyensúlyozási képességeiket, 
felegyenesedjenek a talajról, aminek 
eredményeként a kezük is felszabadult, 

ami aztán utat nyitott további képessé-
gek, például kezdetleges eszközhaszná-
lat kifejlesztésére – magyarázta a ku-
tató. – Ezzel párhuzamosan fejlődtek 
különféle kognitív képességei, a térbeli 
tájékozódás, az egymással való kommu-
nikáció, az együttműködés kezdetleges 
formái, amelyek egyúttal az agy méreté-
nek és barázdáltságának növekedését is 
eredményezték.”

Az új elképzelést a kutatók részben 
Dél- és Kelet-Afrika 6 millió évvel ez-
előtti (nagyjából ekkorra teszik az em-
berfélék és az emberszabású majmok 
evolúciós fejlődési vonalának szétága-
zását) topográfiai viszonyaira, részben 
a hominidák fejlődésében kimutatható 
anatómiai változásokra alapozzák. El-
méletük szerint távoli elődeink csak a 
korábbi elképzeléseknél jóval később, a 
már felsorolt képességek megszerzését 
követően merészkedtek ki a nyílt, fü-
ves szavannákra. 

(ScienceDaily)

Most egy nemzetközi csillagászcso-
portnak az amerikai nagyon nagy bázis-
vonalú rádiótávcsőrendszerrel (VLBA) 
és az európai VLBI rádiótávcső-hálózat-
tal (EVN) sikerült pontosabban megha-
tároznia az SS Cygni távolságát, amely 
a korábbi becslésnél kisebbnek, csupán 
370 fényévnek adódott, melynek alap-
ján viszont a rendszer saját fényessége és 
az új adatokból kiszámítható tömege is 
kisebb, mint korábban becsülték. Ennek 
eredményeként pedig a korábbi ellent-
mondás is feloldódik: a törpenóvákra 
felállított modell az SS Cygni esetében is 
működik.

Az új távolságmeghatározást a ha-
gyományos csillagászati parallaxis-
méréssel végezték el (a Föld Nap kö-
rüli pályájának két átellenes pontján 
mérik egy távoli referenciapont lát-
szólagos elmozdulását), csak nem a 
látható fény, hanem a kitörések ide-
jén kibocsátott rádióhullámok tar-
tományában. Ennek köszönhetően 
jelentősen javult a mérés pontossá-
ga, mivel referenciapontokként a 
Tejútrendszeren messze kívül eső 
rádióforrásokat tudtak felhasznál-
ni, szemben a Hubble megfigyelé-
seivel, amelyek a galaxisunkba eső 
csillagokhoz viszonyítanak. 

Az eredményről a kutatók a Science-
ben számoltak be. 

(NRAO)

Az emberelQdök két lábra állásának és felegyenesedésének elmélete a hagyományos (balra) és 
az új (jobbra) elképzelés szerint (KÉP: ISABELLA WINDER/UNIVERSITY OF YORK)
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 A parlagi sasokat nem csu-
pán a mérgezés és egyéb ille-
gális emberi tevékenységek 

veszélyeztetik. Ez a nagytermetű ragadozó más madár-
fajokhoz hasonlóan igen érzékeny a zavarásra különösen 
a költési időszakban. Sajnos ebben a kritikus periódusban 
akár a már lerakott tojásokat is elhagyják, amennyiben 
nem érzik biztonságban a fészket. Emiatt a fiókák kikelé-
séig a faj megőrzésével és kutatásával foglalkozó kutatók is 
csak nagy távolságból, erős nagyítású távcsövekkel figyelik 
a sasok viselkedését. 

Heves megyében, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság terü-
letén egy, a park munkatársai által jól ismert fészekben a 
parlagisaspár láthatóan kevesebbet tartózkodott a kelleté-
nél, feltételezhetően külső körülmények hatására. A termé-
szetvédelmi szakemberek végül úgy döntöttek, hogy meg-
próbálják megmenteni a fészekalját, a talán még életben 
levő sastojást. A helyére berakott azonos méretű fatojásra 
a sasszülők visszajártak. A sors iróniája, hogy két héttel ké-
sőbb egy erős szélvihar a fészket a fatojással együtt lesodor-
ta. Így utólag a tojás – és ezen keresztül a fióka – mentése 
mindenképp szerencsés volt! 

A parlagisastojást a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság 
dévaványai Túzokvédelmi Állomására szállították, ahol – a 
többi nemzeti parkkal együttműködve – a névadó madá-
ron kívül más védett fajok szerencsétlenül járt tojásait is 
befogadják és azokat szakszerűen kikeltetik, illetve az első 
hetekben nevelik a fiókákat. Az iménti parlagisastojásról 
sikerült megállapítani, hogy benne az embrió szerencsére 
még életben van. A korábbi tapasztalatok alapján eljár-
va, a kikelés esélyei lényegesen jobbak, mint akár néhány 

éve lettek volna. Az elsőre egyszerűnek tűnő kotlás sikere 
számtalan apró tényezőtől függ. A megfelelő hőmérséklet 
és páratartalom megtalálása és biztosítása mellett a tojások 
rendszeres, de nem túl gyakori forgatása is elengedhetetlen 
az embrió egészséges fejlődéséhez és a kikeléshez.

Végül kétheti mesterséges költés után, 43 nappal a tojás 
lerakása – és mintegy másfél napi küzdelem – után kibújt 
a tojásból a fiatal parlagi sas. A Túzokvédelmi Állomás 
munkatársai sokéves tapasztalatának köszönhetően a fióka 
hajlandó volt elfogadni a táplálékot, és sikerült túlélnie a 
kritikus első néhány napot. Kéthetes korára eléggé megerő-
södött ahhoz, hogy visszavihették a Bükki Nemzeti Park 
Igazgatóság területére, s ott egy olyan fészekbe, amelyben 
egy másik hasonló korú fióka volt. A korábbi évek tapasz-
talatai alapján a szülők elfogadják az adoptált fiókát és a 
kirepülésig megfelelően gondoskodnak róla. Az elmúlt 
években három ízben összesen négy fiókát helyeztek már 
vissza hasonló módszerrel – mindegyik esetben sikeres volt 
az akció. 

Közben a Túzokvédelmi Állomáson egy újabb, a Horto-
bágyi Nemzeti Park területéről származó sastojást is meg-
mentettek és kikeltettek. „Ezt a parlagisasfiókát a napokban, 
ugyancsak kéthetes korában viszik vissza természetes élőhelyére, s 
ott egy kinézett egyfiókás  saspár fészkébe. A tapasztalatok alap-
ján ugyanis ebben a »családmodellben« a legzökkenőmentesebb a 
befogadás, illetve a beilleszkedés. Arra is figyelünk mindig, hogy a 
fióka kéthetes korára kerüljön vissza természetes életkörülményei 
közé, máskülönben a túlzott emberi bevésődés miatt életképtelen 
lesz fajtársai között” – mondta el az Élet és Tudománynak 
Czifrák Gábor, a Túzokvédelmi Állomás vezetője.

(www.greenfo.hu) 
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MENTETT SASFIÓK

A Hortobágyi NP területérQl mentett fióka 
portréja (balra) és etetése (jobbra)

(CZIFRÁK GÁBOR FELVÉTELEI)
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Az Agave Könyvek kiadásában jelent meg Rory Clements tollából a 
Bosszúálló cím_ regény, amellyel elnyerte a legjobb történelmi kriminek 
járó díjat. Ennek nevét kérjük, illetve a díjat odaítélQ szervezet nevét. A 
megfejtést beküldQk között a kötet öt példányát sorsoljuk ki.

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét 
keddje, 2013. június 25-e. 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 szü-
letett magyar költQ nevét adják ki. E név beküldQi között az Élet és Tudo-
mány negyedéves elQfi zetését sorsoljuk ki. 

VÍZSZINTES: 1. Ezt az elismerést kapta Rory Clements. 10. A Föld is kö-
rülötte kering. 11. Kisebb színpad. 12. Elektronvolt, röv. 13. Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló törvény, röv. 14. Élesen elüt a többitQl. 15. S_r_ babétel. 18. 
... Munk; XX. századi dán író, pap. 19. A díjat odaítélR szervezet nevének 
elsR része. 21. Gazdasági állóvíz. 25. FürtrQl bogyókat eltávolít. 27. Gyömö-
szöl. 29. Algériai kikötQvárosból való. 30. Idegen elQtag: olaj-. 32. Dezoxiribo-
nukleinsav, röv. 33. Numero, röv. 34. ErQfeszítés nélküli, légies. 36. Kinek a 
tulajdona? 37. A díjat odaítélR szervezet nevének második része.

FÜGGQLEGES: 1. Román zeneszerzQ, heged_m_vész, karmester, a róla el-
nevezett szimfonikus zenekar alapítója (George, 1881–1955). 2. Mosdótál. 3. 
Lapszélek! 4. Gyanú. 5. Pacifi c standard time (csendes-óceáni zónaidQ az 
USA nyugati partvidékén), röv. 6. E közelebbi. 7. Természettudományi kar, 
röv. 8. Majtényi …; XX. századi romániai magyar költQ, író. 9. Tesz a t_zre. 13. 
... Atatürk; török államférfi , hazája elsQ köztársasági elnöke (1881–1938). 16. 
A lítium-hidrid. 17. Megfi gyelések és mérések végzésére fellQtt kutatóeszköz. 

20. Mi?, micsoda?, németül. 22. Alma, tájszóval. 23. Énekével a hajósokat 
magához csábító és elpusztító mitológiai lény. 24. S_r_ képzQdmény fedte 
(tej). 26. ... Morricone; olasz komponista, a Volt egyszer egy vadnyugat cím_ 
fi lm zenéjének szerzQje. 27. Áll alatti zsírpárna. 28. ... sana in corpore sano; ép 
testben ép lélek. 31. Yoko ...; John Lennon özvegye. 32. Treuga ...; ideiglenes 
fegyverszünet. 35. FénycsQben van! 36. A rétre.

A 21. számunkban megjelent keresztrejtvény megfejtése: málé, fóbiás, colos, 
lenge, alapos, méla. A megoldást beküldQk között Grétsy László Nyelvi játéka-
ink cím_ könyvét nyerte: Buzáné Tóth Eleonóra (Megyaszó), Gladys Zoltán 
(Budapest), Dr. Heged`s Béla (Nyékládháza), Holczer József (Kecskemét) 
és Kocsi Katalin (Sopron). A nyereményeket postán küldjük el.

KERESZTREJTVÉNY

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!

SAKKFANTÁZIA
Bakcsi György rovata

Az 5. feladvány 
megfejtése 

Godfrey Heathcote angol szerzQ 
háromlépésese pofonegyszer_-
nek t_nik, csak agyonütjük vala-
hogy az árva sötét királyt, meg 
seregének mozdulatlan marad-
ványait. Aztán jönnek a gon-
dok… A kézenfekvQ 1. Hd5+?-ra 
nem 1. – Kd4 2. Ff2+ Kc4 3: Vf1 
matt következik (csapda, többen 
is beleestek), hanem 1. – Kd2, amire az „erQs” 2. Kf3 patt. Fontos volt a b4 
mezQ megfogása. Ezt egy másik huszárlépéssel is elérhetjük, jöhet a kép-
telen 1. Ha2!! Sötét maga rohan a vesztébe. Jönnek a szebbnél-szebb mat-
tok: most 1. – Kd2-re már jó 2. Kf3 bxa2 (szomorú kényszer) 3. Fe1 matt. 1. 
– bxa2-re 2. Vc2 és 3. Ff2 a válasz, 1.- Kd4-re 2. Ff2+ Kc4 3. Vf1, végül 1. 
– Ke2-re 2. Hb4! Kd2 3. Ve1 adja a kegyelemdöfést. 

Az 5. sakkfeladvány megfejtQi közül az Élet és Tudomány negyedéves elQfi -
zetését nyerte: Czakó György (BesenyQtelek), Csajbók Ferenc (Túrkeve), 
Peták Kálmán (Szolnok) és Pribula Nándor (Gyöngyös). Az elQfi zetések 
2013. július 1-étQl érvényesek. Akinek nem jó ez az idQszak, kérjük, jelezze.
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teszk szemvillanás segítségével jobban tudta érzékeltetni 
a világ legerősebb nagyítójánál is.

A kiállítás a Petőfi Irodalmi Múzeumból érkezett, me-
lyet vidéken elsőként a szegedi Fekete házban mutatnak 
be. A szervezők célja, hogy a szegediek is megismerhessék 
Örkény István rendkívüli alkotásait és személyiségét.

A díva gesztusa címmel nyílt kiál-
lítás a pécsi Modern Magyar Képtár 
II-ben. Fedák Sári, Lábass Juci, Rát-
kai Márton, Márkus Emília vagy 
Gyenes László – ki ne emlékezne e 
nagyszerű művészekre? Feledhetet-
lenségükhöz jelentősen hozzájárul-
tak azok a színházi fotográfiák, 

amelyek akár emberöltők múlva is őrzik a színészek tes-
tét, arcát és pózait is. A műtermi – nem egyszer mester-
kéltnek tűnő – felvételek ugyanis olyan erőteljes, nagy ívű 
gesztusokat örökítettek meg, amelyek a színpadi fogal-
mazás és a szerep részei voltak. A nagy színészek a „gesz-
tikulálás” segítségével hitelesen jelenítették meg a színjá-
ték figuráit. A színjáték és valóság hangsúlyozott kettős-
sége más tevékenységre is hatott: a maszkabálok, társasági 
élőképek beöltözött dámái és urai is ebből a közkincsként 
kezelt jelbeszédből merítettek, s emellett a korai fényké-
peken megörökített szerepjátszás meghatározta a színházi 
fotográfia művészetét is. Az augusztus 15-ig látogatha-
tó kiállítás a színházi szerep, a szerepjátszás és a fotográfia 
viszonyát, a gesztus értékének alakulását taglalja a foto-
gráfia kezdetétől napjainkig.

Bár a szuperhős kultúra kétségtele-
nül XX. századi médiavilág szüle-
ménye, szociális funkcióját tekintve 
rokon a klasszikus hősi mitológiák-

kal vagy más évszázadokon és kultúrákon átívelően jelenlévő 
hősi kultuszokkal. A hőskultuszok finoman kimunkált karak-
tereinek legeredetibb, a szó etimológiáját is meghatározó tulaj-
donsága, hogy „védelmezők”. Valamely veszély vagy viszon-
tagság idején lépnek akcióba, akár életüket is feláldozva vala-
mely felsőbbrendű cél érdekében.A szuperhős kultusz a hősi 
toposz XX. századi, populáris inkarnációja. Az amerikai kép-
regényekben született meg, majd sorra meghódított minden 
más médiumot is, rádiótól a TV-sorozatokig és mozifilmekig, 
betörve a játék-  és videójátékgyártásba is. „Az Istenek a fe-
jükre estek” – Alternative superheroes (alternatív szuper-
hősök) című tárlat alkotói is egyfajta ellentétpárt feszegetnek: a 
megformált karakterek egytől egyik fura szerzetek, „Istenek, 
akik a fejükre estek”? Más és más módon árnyalják, boncolják 
és gyúrják át a megszokott szuperhős karaktereket, toposzo-
kat. A megalkotott alternatív szuperhősök a maguk nevelet-
lenségével megkérdőjelezik a hőskultuszokat végtelenségig ki-
üresítő, leegyszerűsített, unalomig ismételt szuperhős egyed-
uralmát. A Chimera-project legújabb tárlata június 20-29. 
között várja az érdeklődőket budapesti kiállítótermükben.

Az 1900-as évek Margit-
szigete elevenedik meg a 
budapestiek előtt a Város-
háza parkban sétálva au-
gusztus 31-ig. A kora-

beli képeslapokból és régi fényképekből készült óriáspla-
kát-kiállítás címe Budapest Anno – Margitsziget. 

A tárlaton látható korabeli dokumentumok felvillant-
ják annak a kornak a hétköznapjait és ünnepnapjait, 
amikor a Margitszigeti Szabadtéri Színpad épült és el-
kezdte működését, majd szerves részévé vált Budapest 
kulturális életének.  A bemutatott kor éppen egy ember-
öltőnyi távolságban van tőlünk, vagyis azokról az idők-
ről sokunknak vannak 
közvetett vagy közvetlen 
emlékei. 

A képeslapokat Budapest 
Főváros Levéltárának Nagy 
Zsolt-gyűjteményéből vá-
logatták ki és nagyították 
óriásméretűre. A régi fotók 
a Fortepan archívumából kerültek ki. A tárlattal a Szabad 
Tér Színház lepi meg a kulturális értékek iránt fogékony 
közönséget, miután a főváros zöld szívében, a Margitszi-
get központi részén elhelyezkedő szabadtéri játszóhely 
most ünnepli a 75. születésnapját.

A magyar irodalom rendkí-
vüli egyéniségének, a hazai 
groteszk próza megteremtőjé-
nek nyílik emlékkiállítása a 

Fekete házban Örkény 100+1 címmel. A 101 éve szüle-
tett Örkény Istvánt személyes tárgyain és kultikus mű-
vein keresztül mutatják be: az Örkény-világ kartondo-
bozokból felépített labirintusában barangolhatnak az ér-
deklődők december 15-ig.

A kiállítás első fele hagyo-
mányos formában, eredeti 
dokumentumokon, szemé-
lyes tárgyakon, relikviákon és 
kéziratokon keresztül ismer-
teti az író életét. A tárlat má-
sodik fele – ahová egy trük-
kös ajtón keresztül léphetnek be a látogatók – interaktív 
elemek segítségével mutatja be Örkény kultikus műveit. 
A Tóték világát a doboztenger és egy kerti vécé jeleníti 
meg, mely az Isten hozta, őrnagy úr! című filmadaptá-
ció részleteit vetíti. Az egypercesek a kartondobozokon 
jelennek meg szokatlan formában és helyeken az Ör-
kényre oly jellemző könnyedséggel.

Örkény István abszurd humorával, groteszk írásaival a 
hazai irodalmi élet egyedi színfoltja: a szocialista rend-
szer ellentmondásait remekül szemléltetik világsikerű 
alkotásai. Ahogy ő fogalmazott, az igazságot egy gro-

ÉT-IRÁNYTd Bánsághy Nóra rovata

75 éve

SzuperhQsök másként

     Örkény 100+1

Feledhetetlenek
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Tyereskova igaz története
Fél évszázaddal ezelőtt az űrhajózás 
nem volt olyan mindennapi esemény, 
mint manapság. Szenzációként éltünk 
meg minden űrhajóindítást és tudtuk 
minden szovjet és amerikai asztronau-
ta nevét. Azt hittük, erre a nehéz fel-
adatara csak férfiak képesek. És akkor 
jelentették: szovjet nő a világűrben!

Nevezhetetlen ambíciók 
A XIX. század második felének ke-
let-közép-európai politikusai és jog-
tudósai közül kiemelkedő személyiség 
volt Szilágyi Dezső egyetemi tanár, 
igazságügy-miniszter, a Magyar Or-
szággyűlés Képviselőháza elnöke, aki 
nagyban hozzájárult a jogi kultúra és 
a polgári értékrend kifejlesztéséhez.

Gladiátorokat idézW növény
A kardvirágot (Gladiolus) mindenki 
ismeri. Színpompás, nagy virágú ne-
mesített fajtáival kertekben, köztere-
ken sokfelé találkozhatunk. Azt vi-
szont már jóval kevesebben tudják, 
hogy e látványos növények vadon élő 
fajai nálunk is előfordulnak és értékes 
színfoltjai hazánk növényvilágának. 

KÖVETKEZV SZÁMUNKBÓL

A hátlapon
A Rózsák tere ékköve

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:
Verseny az ártéri élőhelyekért

Százhúsz évvel ezelőtt kezdődött 
a Rózsák terén álló kéttornyú 
templom, az erzsébetvárosi kato-
l ikus plébániatemplom építése 
Steindl Imre tervei nyomán. Az 
1893-ban kezdődött munkálatok 
egészen a századfordulóig tartot-
tak, s az épületet  1901-ben szen-
telték fel. 

A háromhajós építmény a buda-
pesti eklektika egyik legszebb 
példája. Kettős tornya városképi 
jelentőségű. Az amúgy a fő for-
galomból kieső tér fölé messzire 
magasodva meghatározza a pesti 
oldal látványát, például a Gellért-
hegyről letekintők számára. 

A Rózsák terén is megfigyelhe-
tő Steindl Imre építőművészeté-
nek jel legzetessége, amely fő mű-
vét, az Országházat is különle-
gessé varázsolja: a váratlan helye-
ken felbukkanó szobrok, a 
látszólag eldugott zugokban is 
gondosan kidolgozott tornyocs-
kák, domborművek és oszlopfők 
sokasága.

A jelenlegi templom megépülté-
ig a XIX. század második felében 
dinamikusan fejlődő környék ka-
tolikus hívei egy ideiglenes isten-
házába járhattak misére. Ez az 
1881-ben emelt kisebb épület ma 
a görög katolikusokat szolgálja. 

BOJTÁR OTTÓ 
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