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A TIT székházában adták át a Tudományos Újságírók 
Klubja által odaítélt „Az év ismeretterjesztő tudósa” dí-
jat Patkós András akadémikusnak, asztrofizikusnak.

 Az ünnepségen Vizi E. Szilveszter akadémikus, a Tu-
dományos Ismeretterjesztő Társulat elnöke kiemelte, 
hogy az elismerés célkitűzése megegyezik a Társulat fi-
lozófiájával, amit az alapítók a XIX. század közepén fo-
galmaztak meg: a tudomány magyar nyelvű, széles kö-
zönség számára történő, közérthető megfogalmazásá-
val. Hozzátette: az áltudományokkal nem elsősorban 
úgy kell küzdeni, hogy bemutatjuk, nekik miért nincsen 
igazuk – hanem fel kell mutatni az igazat, az értékeset, 
a hiteleset.

Patkós András – nemzetközileg elismert tudományos 
munkássága melletti – ismeretterjesztő tevékenysége 
mindhárom jelzővel jellemezhető. Több kötetet is írt a 
nagyközönség számára, egyetemi szinten tanítja a tudo-
mánykommunikációt, s mindig örömmel áll a tudomá-

Kedves Olvasónk!
nyos újságírók, szakszerkesztők rendelkezésére. Az Élet 
és Tudomány és az OTKA közös cikkismertető pályáza-
tán immár évek óta dolgozik bírálóként.

A díjátadón Kiss László akadémikus, lapunk most in-
duló, Ég és Föld vonzásában című sorozatának szerkesz-
tője mutatta be azt a magyar felfedezésű, 348407 
2005JC94 számú, fél köbkilométer térfogatú, a Naptól 
kétszeres Föld-távolságban keringő kisbolygót, amely 
az elismerés részeként mostantól Patkós András nevét 
viseli. 

A díjazott előadásában hitet tett a szimbólumok isme-
retterjesztésben betöltött szerepe mellett. A széles kö-
zönség ugyanis – véleménye szerint – nem a tudomány 
aprólékos eredményei iránt érdeklődik elsősorban, ha-
nem az emberi létezés, azon belül a lét harmóniája kér-
déseihez keres fogódzókat. Ezek megtalálásában a szem-
léletes metaforák, a megértést segítő hasonlatok, asszo-
ciációk segíthetnek – az értő ismeretterjesztő kutató és 
tudománynépszerűsítő szerkesztő részéről. 

(A díjazottal interjút olvashatnak e heti lapszámunk 300. 
oldalán.)

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

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

GONDOLKODÁST SERKENTQ IQ-TORNA

INDÍTÁS: Z

A belsQ figura kívülre kerül, a 
külsQ belülre.

ERPSÍTÉS: 

MINDEN KEZDET NEHÉZ

HAJRÁ: 27

A sorokban az elsQ két 
oszlopban levQ számok 
szorzatának négyzetgyöke 
adja a számot a harmadik 
oszlopban (mértani közép).
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A 9. heti lapszámunkban 
bemutatott fejtörQk megoldása:
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	 Égi	órame:	körbejáró	
csillagok	egy	közeli	
galaxisban

A NASA Hubble űrtávcsövéA 

A NASA Hubble-űrtávcsövének  
több mint hét éven át tartó meg-
figyeléseinek eredményeként 
csillagászoknak most először si-

kerül pontosan meghatározni egy kö-
zeli galaxis, a Nagy Magellán Felhő 
(LMC) forgásának sebességét a benne 
körbejáró csillagok térbeli mozgásá-
nak precíz feltérképezésével. Az 
Astrophysical Journal-ben közzétett 
elemzésük szerint az LMC 250 millió 
év alatt tesz meg egy teljes fordulatot. 
(Érdekes, bár véletlen egybeesés, hogy 
Napunk is éppen ennyi idő alatt járja 
körbe a Tejútrendeszer középpontját.)

A Roeland van der Marel, az Űrtáv-
cső Tudományos Intézet és Nitya 
Kallivayalil, a Virginiai Egyetem csil-
lagásza vezette kutatócsoport a Hubb-
le-űrtávcsővel hét éven keresztül több 
száz csillag parányi elmozdulásait kö-
vette nyomon a tőlünk 170 ezer fény-
évre levő galaxisban.

A Tejútrendszerhez és az LMC-hez 
hasonló korong alakú galaxisok ál-
talában körhintához hasonlóan fo-
rognak körbe. A Hubble rendkívüli 
felbontóképessége és a hosszú megfi-
gyelési idő új lehetőséget kínált a ga-
laxis forgásának meghatározásához az 
egyes csillagoknak az égbolt síkjába 
eső parányi „oldalirányú” elmozdu-
lásainak nyomon követésével. „Ez egy 
ilyen távolságban lévő szomszédos galaxis 
esetében olyan pontosságot igényel, mintha 
hosszabb idejű megfigyeléssel meg tud-
nánk mérni egy a Holdon lévő űrhajós haj-
növekedésének sebességét” – magyarázta 
van der Marel.

Más galaxisok forgásának sebessé-
gét korábban spektroszkópiai megfi-
gyelésekből állapították meg, a csil-
lagok színképvonalainak Doppler-
eltolódása segítségével. Ez a módszer 
azon alapult, hogy a galaxis korong-
jának éppen felénk forduló felébe eső 
csillagok közelednek hozzánk, ezért 
színképvonalaik a spektrum kék széle 
irányába, míg a tőlünk elforduló fe-
lébe eső csillagok távolodnak, s ezért 
színképvonalaik a spektrum vörös 
széle felé tolódnak el.

Ez azonban a csillagok sebessé-
gének csak a látóirányba eső össze-
tevőjét adja meg. Az égbolt síkjába 
eső, erre merőleges (tőlünk nézve 
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látszólag „oldalirányú”) összetevőt 
most először sikerült a Hubble mé-
réssorozatával meghatározni, s ezt 
a Doppler-mérésekkel kiegészítve 
a csillagok valós, térbeli (3D) saját-
mozgását feltérképezni. 

„A Hubble rendkívüli precizitása 
kulcsfontosságú szerepet játszott ebben, 
hiszen a távolság miatt a csillagok látszó-
lagos oldalirányú elmozdulása az égbol-
ton parányi – mondta van der Marel. 
– Úgy képzelhetjük el, mintha az LMC 
egy az égboltra függesztett óramű lenne, 
amelynek a mutatói – a csillagok – 250 
millió év alatt érnek körbe. Ezt az elkép-
zelhetetlenül lassú mozgást kellett az űr-
távcsőnek mindössze 7 év alatt észlelni.”

A kutatók a megfigyeléseket a 
Hubble széles látószögű WFC 3 
és  ACS-kamerájával végezték. Az 
LMC-galaxisnak a déli égbolton 
látható hatalmas korongját, amely-
nek legnagyobb mérete mintegy 
20-szorosa a telihold átmérőjének, 
22 megfigyelési zónára osztották, 
amelyek mindegyikében több tucat-
nyi csillag elmozdulását követték. 
Rögzített vonatkoztatási pontként 
egy ragyogó távoli háttér-kvazárt 
(egy távoli galaxis aktív magját) 
választották: valamennyi csillag lát-
szólagos elmozdulását ehhez viszo-
nyították. A mellékelt képen beraj-
zolt kicsiny nyilak a csillagoknak a 
Hubble méréseire alapozott számí-
tások alapján megjósolt látszólagos 
elmozdulását mutatják a következő 
7 millió éves időszakra. 

„Az LMC több szempontból is kitün-
tetett célpontja a különféle csillagászati 
megfigyeléseknek – mondta van der 
Marel. – Egyfelől, mert nagyon hason-
lít Tejútrendszerünkhöz, másfelől, mert 
csillagászati léptékben nagyon közel van 
hozzánk. Saját galaxisunkat belülről ta-
nulmányozni egyáltalán nem egyszerű: 
könnyen járhatunk úgy, hogy a fáktól 
nem látjuk az erdőt. Sok szempontból 
egyszerűbb egy viszonylag közeli, hozzá 
hasonló galaxist kívülről megfigyelni: 
ennek révén sokat megtudhatunk saját 
galaxisunk szerkezetéről, csillagnépessé-
géről és fejlődéséről is.”

Saját forgása mellett az LMC egé-
sze a Tejútrendszer körüli keringést 
is végez. A Hubble egyik korábbi 
megfigyeléssorozata nyomán éppen 
ez a kutatócsoport állapította meg, 
hogy ez a mozgás gyorsabb, mint 
korábban feltételezték, s ennek alap-
ján módosult az a kép is, hogy a két 
szomszédos galaxis korábban hány-
szor került szoros közelségbe és köl-
csönhatásba egymással.

A csoport a közeljövőben tervezi, 
hogy ugyanezzel az eljárással meg-
figyeléseket végez az LMC kisebb 
társa, a Kis Magellán Felhő (SMC) 
esetében is. Ennek eredményeként 
várhatólag még pontosabb képet 
kapnak a (Tejútrendszerrel együtt) 
három egymáshoz közeli galaxis 
múlt- és jövőbeli kölcsönhatásairól 
és sorsáról.
Forrás:hubblesite.org/newscenter/archive/
releases/2014/11/ 

A Nagy Magellán FelhQ  (LMC) a déli égbolton: a földi távcsQvel készült felvételen a kontrasztok 
felerQsítésével a galaxis szabad szemmel nem látható részeit is kiemelték, Az LMC-tQl jobbra 
lent a telihold a látszólagos méreteket, a meterségesen berajzolt hegyvonulat a perspektívát 

érzékelteti. A galaxis csillagaihoz csatolt nyilak a csillagoknak a Hubble mérései alapján 
megjósolt elmozdulását jelzik az égbolton a következQ 7 millió évben. (KÉP: NASA/ESA)
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 A	kutyák	agya	és	a	
hangfelismerés

A világon elsőként hasonlítot-
ták össze az ember és egy nem 
főemlős állatfaj agyműködé-
sét az MTA-ELTE Összeha-

sonlító Etológiai Kutatócsoport 
munkatársai, és azt találták, hogy 
a kutya agyában – csakúgy, mint 
az emberében – létezik egy fajtár-
sak hangjaira érzékeny terület. 

A rangos Current Biology fo-
lyóiratban megjelent tanulmány 
szerint a kutya agya az 
emberéhez hasonló módon 
érzékeli a hangokban rejlő 
érzelmek akusztikus jelleg-
zetességeit is. 

Az eredmények a kuta-
tók szerint azt jelzik, hogy 
a fajtárshangokra való ér-
zékenység egy olyan agyi 
funkció, ami már legalább 
100 millió éve, a kutya és 
az ember legutolsó közös 
őse óta jellemzi az emlősök 
hangfeldolgozását. 

A kutatás új megvilágítás-
ba helyezi az ember és leg-
jobb barátja közti különleges 
kapcsolatot is, és segít meg-
érteni azokat a viselkedési és 
neurális mechanizmusokat, 
amelyek a két faj több tíz-
ezer éve fennálló szövetségét 
olyan hatékonnyá tették.

„A kutya és az ember egy-
más közelében élnek, nagyon 
hasonló szociális környezetben. 
Eredményeink azt mutatják, 
hogy nemcsak a szociális kör-
nyezet hasonlít, hanem azok az agyi 
mechanizmusok is, amelyek a szociális 
információkat feldolgozzák” – mond-
ta Andics Attila, az MTA-ELTE 
Összehasonlító Etológiai Kutató-
csoport munkatársa. – „Ez fontos 
támogatást nyújthat a két faj közti 
kommunikáció sikerességéhez is.”

A kutyák teszteléséhez nélkülöz-
hetetlen volt, hogy az emberek-
hez hasonlóan mozdulatlanul fe-
küdjenek egy MRI-készülékben. 
Az etológus Gácsi Márta, a kuta-
tócsoport munkatársa által kifej-
lesztett tréning során az úgyneve-
zett modell-rivális technika egyes 
elemeit alkalmazták. Ez lényegé-
ben annyit jelent, hogy míg egy 
tapasztaltabb kutyát dicsértek, 
jutalmaztak a mozdulatlan ha-
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salásért a szkenner asztalon, egy 
másik, tapasztalatlanabb kutya az 
asztal mellől figyelhetett, és így 
hamarosan már alig várta, hogy ő 
lehessen a következő. 

A kutyák és gazdák lelkes rész-
vétele tette lehetővé, hogy ponto-
san ugyanazt a neurális képalko-
tási kísérletet végezzék el kutya és 
ember résztvevőkkel – márpedig 
ilyen vizsgálatra korábban még 
nem volt példa. A kutatók meg-
mérték a kutyák és az emberek 
agyi aktivitását, miközben azok 

összesen közel kétszáz kutya- és 
emberi hangot hallgattak meg, 
melyek a nyüszítéstől és zokogás-
tól egészen a játékos csaholásig és 
nevetésig terjedtek.

A mérések szerint a fajtárshan-
gokra érzékeny agyterület kutyában 
is és emberben is közel ugyanott, a 
halántéklebeny elülső végében, az 
úgynevezett temporális pólusnál 
helyezkedik el. Nem meglepő 
módon ez a terület a kutyában 
elsősorban a kutyahangokra, em-
berben pedig emberhangokra rea-
gál. „Meg figyeltünk egy nagyon iz-
galmas hasonlóságot abban is, ahogy 
a kutya és az ember agya a hangok-
ban rejlő érzelmeket feldolgozza” – 
magyarázta Andics Attila. – „A leg-
meglepőbb az, hogy a kutya agyában 

is ugyanaz a korai hallókérgi terület 
reagál erősebben a pozitívabb hangok-
ra, mint az emberében – ráadásul ez 
független attól, hogy melyik faj hang-
jairól van szó.” 

De voltak különbségek is: érdekes 
módon, míg az ember hallókérgi 
területeinek csak három százaléka 
aktiválódik erősebben a nem élő-
lénytől származó zajokra, kutyák-
nál ez az arány 48 százalék. Vagyis 
míg az emberi hallókéreg szinte 
egészében az emberhangokra op-
timalizálódott, a kutya hallókér-

ge ennél sokkal heterogénebb. A 
fajtárshangokra érzékeny területek 
megjelenése a nyelvi képességek ki-
alakulásának fontos evolúciós állo-
mása lehetett. Így nagyon érdekes 
kérdés, hogy az emberi beszédértést 
segítő agyi mechanizmusok közül 
melyek vannak jelen a kutyában is.

Ez a kutatás lehet az első lépés ah-
hoz, hogy megértsük, mitől tud a 
kutya annyira hatékonyan ráhango-
lódni a gazdája lelkiállapotára. „Az 
általunk alkalmazott módszer teljesen 
új lehetőséget biztosít a kutyák agymű-
ködésének tanulmányozására. Végre 
elkezdjük megérteni, hogy hogyan 
gondolkodik az emberről a kutya, 
és hogyan tájékozódik a mi szociális 
környezetünkben” – fűzte hozzá 
Andics Attila.
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Mindannyian azoktól a szerve-
zetektől származunk, ame-
lyek a törzsfejlődés során a 

környezetükhöz való alkalmazkodás-
ban – ma divatos szóhasználattal – 
igencsak innovatívnak bizonyultak a 
túlélésük és szaporodásuk érdekében. 
A cianobaktériumok olyan ősi pro ka ri ó-
ták, amelyek képesek fotoszintézissel 
megteremteni az életükhöz szükséges 
energiát. Leggyakrabban vízi környe-
zetben fordulnak elő, de megtaláljuk 
őket szárazföldön, akár más élőlények-
kel való szimbiózisban is. Lehetnek 
egysejtűek és alkothatnak szabad 

VS I 	 TÚLÉLV 	 TAKT IKA

EGY	BAKTÉRIUM	
A	NAPRA	NÉZ

A	Föld	biomasszájának	fele	vízi	környezetben	termelWdik,	ennek	pedig	körülbelül	40	százalékát	köz-
vetlenül	a	cianobaktériumok	hozzák	létre.	Manapság,	amikor	egy	több	mint	7	milliárdos	egyedszámú	
emberi	populáció	támaszkodik	a	bioszféra	szervesanyag-raktáraira,	indokolttá	válik	megismernünk,	
hogy	miként	keletkeznek	ezek	a	szerves	anyagok	és	mi	módon	maradhat	fenntartható	a	folyamat.	

szemmel is látható telepeket, mégis azt 
feltételezem, hogy kevesen láttak még 
cianobaktériumot. Ellenben teljesen 
biztos vagyok benne, hogy mindany-
nyian látták már az előbbiek távoli 
„unokatestvérét”, a klo ro plasz tiszt, 
amely tömegesen, növényi sejtekbe 
csomagolva tekinthető meg, akár a 
szobanövényekben is. Az en do-
szimbiózis elmélete szerint ugyanis 
más sejtek által bekebelezett 
cianobaktériumokból fejlődtek ki 
azok a sejtszervecskék, amelyeket 
ma klo ro plasz tiszként ismerünk.

FénygyejtW	
antennákkal

Őskori leletek iga-
zolják, hogy a 
cianobaktériumok 
már több milliárd 
évvel ezelőtt is jelen 
voltak a Földön. A 
jelenleg elfogadott 
modell alapján álta-
luk jelent meg és 
stabilizálódott a lég-
körben az oxigén, 
amelynek légköri 
jelenlétéhez a mai 
napig jelentős mér-
tékben hozzájárul-
nak. A hatalmas 
mennyiségű szén 
megkötése és az 
oxigén termelése 
mellett sok fajuk 
képes megkötni a 
légköri nitrogént is, 
ezzel fontos nitro-
génforrást jelente-
nek a ma ga sabb-
rendű növények 
számára, amelyek 

nélkülözik ezt a képességet. Így közve-
tetten az összes szerves anyag még na-
gyobb része köthető a működésükhöz.

Mindezek alapján a ciano bak té ri u-
mok fontosságát sem a múltban, sem a 
jövőben nem lehet túlbecsülni – az 
egyik, ha nem a legsikeresebb cso-
portról van szó, amely valaha is élt a 
bolygónkon. Mivel a sikerükre épül az 
általunk ismert bioszféra túlnyomó 
része, létfontosságú feltérképeznünk a 
működésük részfolyamatait, amelyek 
kivetíthetők a ma ga sabb rendű növé-
nyek működésére is. Éppen ezen alapul 
az is, hogy a fotoszintézissel foglalkozó 
kutatásokban gyakran használják e 
baktériumokat modellszervezetként. 

Számos kutató teszi fel a kérdést: 
mégis mi árthat ezeknek a természetes 
szelekció szitáján látszólag könnyedén 
áttáncoló szervezeteknek? Mi lehet az 
a környezeti tényező, amelyre kiemel-
ten oda kell figyelnünk ahhoz, hogy 
fenntarthassuk szervesanyag-forrása-
ink dinamikus  egyensúlyát? A cia no -
baktériumok ugyanis – mint minden 
más fotoszintetikus szervezet – a foto-
szintézishez nélkülözhetetlen fényérzé-
keny színanyagokat tartalmaznak, 
amelyek egyszerre hordoznak maguk-
kal előnyöket és hátrányokat. Magá-
nak a fotoszintézisnek két fő szakasza 
van: az első a fényszakasz, amely során 
az illető élőlény fényérzékeny pig-
mentjei segítségével a fényenergiát ké-
miai energiává alakítja; a második a sö-
tétszakasz, amely során a létrejött ké-
miai energia felhasználódik a szén le-
kötése folyamán.

A fényszakasz legfontosabb résztve-
vője a klorofill-a színanyag, amelyet a 
legtöbb fotoszintetikus szervezet (bak-
tériumok, algák, növények) mint el-
sődleges pigmentet tartalmaz, a 

A tilakoidmembrán általános 
szerkezete cianobaktériumokban

1. ábra: A tilakoidmembrán fQ alkotóelemei: fikobiliszóma (FB), kettes 
fotokémiai rendszer (PSII), oxigéntermelQ komplex (OK), plasztokinon 

(PQ), citokróm b6f komplex, plasztocianin (PC), egyes fotokémiai 
rendszer (PSI) és ATP-szintáz

kettQs 
lipid-
réteg
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szonylag kis ré-
szét teszi ki, de 
nagy energiájá-
nak köszönhe-
tően jelentős ha-
tása van a bio-
szférában.

Napszúrás
Mindannyian 
szerezhettünk 
már személyes 
tapaszta latot 
abban, hogy mi-
vel jár az UV-B-
su g á r z á sn a k 
való kitettség. Köztudott, hogy minél 
több pigment halmozódik fel a bő-
rünkben, annál több fényt képes el-
nyelni, így annál hatékonyabban óvja 
a mélyebben elhelyezkedő szövetréte-
geket, illetve a szövetek sejtjeiben ta-
lálható DNS-t. Így van ez a 
cianobaktériumok szervezetében is, 
azzal a jelentős különbséggel, hogy 
esetükben a pigmentek elsődlegesen 
nem védelmi célt szolgálnak, hanem 
a fotoszintetikus reakciók kiindulási 

pontjában van pótolhatatlan szere-
pük: a pigmentekkel ellátott 
tilakoidmembránjuk elnyeli a sejtet 
érő sugárzás több mint 99 százalékát. 
Jóllehet ez hatékony fénybegyűjtést 
jelent, az élő szervezet fényérzékeny 
elemei ezáltal viszont kénytelen-kel-
letlen ki vannak téve a meghibásodás 
veszélyének. A fotoszintetikus pig-
ment–protein-rendszerek amúgy sem 
örökéletűek, cianobaktériumok eseté-
ben két óránál hosszabb működésük-
kel nem számolhatunk, még átlagos 
megvilágítás mellett sem.

Nem meglepő tehát, hogy ha az olyan 
nagy energiájú sugárzás, mint az UV-B 
is, keveredik a szervezetet érintő fény-
be, akkor ez számottevő negatív hatást 
képes kifejteni. Az ultraibolya sugárzás 
nem kíméli az útjába eső fotoszintetizáló 
élőlényeket, több helyen is sebet ejt raj-
tuk. Károsítja a kettes fotokémiai rend-
szerhez kapcsolódó oxigéntermelő 
komplexet, így általában az első mérhe-
tő tünet, ami UV-B-sugárzás követ-
keztében fellép a fotoszintetikus élőlé-

nyeknél, az az oxigén termelésé-
nek csökkenése, illetve megszűné-
se. Ezenkívül a nagy energiájú 
sugárzás károsítja a pigment–pro-
tein-komplexek különböző, a mű-
kö dé sük höz nélkülözhetetlen fe-
hérje alegységeit (3. ábra).

Természetesen a ciano bak té riu-
mok nem várhatják meg árnyék-
ban, hogy napszúrásuk tünetei 
elmúljanak, ahhoz, hogy energi-
ához jussanak, kénytelenek to-
vábbra is kitenni magukat a be-
eső fénynek. Orvosolniuk kell a 
károsodott alkotóelemeiket, 
mégpedig gyorsan. A pigment–
protein-komplexek – említettük 
– normális körülmények között 

is károsodnak, és körülbelül kétórán-
ként lecserélődnek. Ultraibolya su-
gárzás hatására ez az idő akár 20 
percre is csökkenhet.

A cianobaktériumok sikerének egyik 
alapja éppen ez a gyors és igen hatékony 
javítási mechanizmus. Az UV-B-
sugárzás hatására kárt szenvedett alkotó-
elemeket különböző enzimek specifiku-
san felismerik és lebontják. Ezt követően 
a sejt vadonatúj alkotórészeket hoz lét-
re, és az új elemek – a károsodottakat 
pótolván – beépülnek a tila koid-
memb  rán ba. Végül további fontos ré-

cianobaktériumok többsége pedig ki-
zárólag csak ezzel hajlandó dolgozni. 
A klorofill molekulák fehérjékhez kö-
tődve  pigment–protein-komplexeket 
hoznak létre, amelyek más alkotóré-
szek mellett a tilakoidmembránokban ta-
lálhatók és amelyekhez speciális fény-
begyűjtő antennák, a fikobiliszómák ve-
zetik a fényt. Egy cianobaktérium sejt-
jének nagy részét ezek a membránok 
foglalják el, itt zajlik a fotoszintézis 
fényszakasza. A két fő pigment–prote-
in-rendszer: az egyes (PSI) és a kettes 
fotokémiai rendszer (PSII) közül a ku-
tatások leggyakrabban a PSII-vel fog-
lalkoznak, az utóbbihoz kapcsolódik az 
oxigéntermelő rendszer is (1. ábra).

Mi	hajtja	a	kék-zöld	motorokat?
Napunk széles spektrumban bocsát 
ki elektromágneses sugárzásokat, eb-
ből viszont a Föld felszínét csak a 
290–3500 nanométeres hullámhosz-
szúságú tartományban lévő sugarak 
érik el, köszönhetően a légkör szűrő-
képességének. Ezen belül az emberi 
szem pigmentjei a 400–750 nanométe-
res tartományra érzékenyek, így ezt 
látható fénynek nevezzük. A 
fotoszintetizáló élőlények is 
a 290–3500 nanométeres 
tartományból kénytelenek 
válogatni és az ő fényérzé-
keny pigmentjeik is a tarto-
mány rövidebb hullám-
hosszúságú, főleg a látható 
tartományba tartozó suga-
rakra reagálnak. Ez nem 
véletlen, ugyanis a Föld fel-
színére érkező napfény 
energiájának nagy része a 
látható tartományból szár-
mazik (2. ábra).

A klorofill-a molekulák a 
kék (maximum 430 nano-
méteres) és a narancssárga–
vörös (maximum 662 nanométeres) 
tartományban nyelik el a fényt, az 
ilyen hullámhosszúságú sugarak hasz-
nosulnak a leghatékonyabban. Egy 
foto szin te ti zá ló élőlény pigmentjeivel 
nézve, a legkárosabb sugárzás, amely 
eléri a Föld felszínét, az ultraibolya 
tartományba (100–400 nanométer 
közé) esik. Bolygónk légköre sikere-
sen elnyeli a 100–280 nanométer 
közé eső UV-C-sugárzást, viszont a 
280–315 nanométer közé eső UV-B-
tartomány egy része eléri a bioszférát. 
Igaz, a napfény spektrumának vi-

M_ködQképes 
pigment–protein-

komplex

Az O2-termelés és a 
fotoszintézis elsQdleges 

lépései leállnak

2. ábra: A Föld felszínére eljutó napfény hullámhossztartománya

3. ábra: Az UV-B-sugárzás hatása a kettes fotokémiai
 rendszer (PSII) m_ködésére

látható 
fény
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károsodik, megváltozik. A cia no bak-
tériumok pigmentjei által megtize-
delt UV-B-sugárzás is képes kárt 
okozni a DNS-ben, ami egy időben 
történik a pigment–protein-komple-
xeket érintő jelenségekkel. 

Intenzív ultraibolya sugárzás esetén 
akár szakadás is keletkezhet a DNS-
láncon, de gyakoribb az UV-B-re jel-
lemző képletek kialakulása. Ezekben 
az a közös, hogy akadályozzák azon 
fehérjék működését, amelyek DNS- 
vagy RNS-másolatot hivatottak ké-
szíteni a meghibásodott DNS-sza-
kaszról. Ilyen feltételek mellett a sejt, 
mivel nem képes bizonyos fehérjék-
hez szükséges DNS-szakaszokat 
használni, rövid távon elveszítheti az 
illető fehérjékhez kapcsolódó funkci-
óit. Ez különösen kellemetlen, mivel 
az UV-B által károsodott ciano-
baktérium nak egy nagyon gyors fe-
hérje-létrehozási folyamatra van 
szüksége, hogy pótolni tudja a hibás 
pigment–protein-rendszereit (4. ábra). 
Ha a hibás DNS hosszú távon sem ja-
vítódik ki, akkor a sejt elpusztul. 

Evolúciójuk során egykor a cia no-
bak tériumok a jelenkori UV-B-su-
gárzá soknál intenzívebb sugárzás kö-
zepette is helytálltak, miközben több 
megoldást is sikeresen alkalmaztak a 
károsodott DNS kijavítására. Az 

szek kapcsolódásával újra 
pigment–protein-komp-
lexként vehetnek részt a 
fotoszintézis fényszakaszá-
ban. UV-B-sugárzás köz-
ben ez a gyors csere játszó-
dik le újra és újra, ám nem-
csak a cianobaktérium-
okban, hanem valamennyi 
növény minden sejtjének 
minden kloroplaszti-
szában is.

Védelmi	pajzs
A természetben gyakori 
jelenség, hogy egy bizo-
nyos folyamat többféle 
szerepet is betölt. Így van 
ez a pigment–protein-
rendszerek esetében is. A 
legfontosabb feladatuk – 
a fénybefogás és a fény-
energia átalakítása – egy-
bevág egy másik, igen-
csak fontos jelenséggel: 
valóságos védelmi pajzs-
ként árnyékolják a DNS-
üket (1. ábra). 

Az évmilliárdok során a változatos-
ság, mutációk, röviden az evolúció 
egyik hajtóereje az UV-B-sugárzásnak 
a DNS-re gyakorolt hatása volt és ter-
mészetesen még mindig az. Ahhoz, 
hogy a szervezetek folyamatosan al-
kalmazkodni tudjanak változó kör-
nyezetükhöz, olyan örökítő anyagra 

van szükségük, amely képes könnyen 
és dinamikusan változni, így mindig új 
megoldásokkal előrukkolni. Ez az 
evolúciós siker egyik sarokköve. A 
DNS elnyeli az ultraibolya tartomány-
ból érkező sugárzásokat, ám közben 

egyik hatékony módszer, 
amely az egész bioszférá-
ban elterjedt folyamat, a hi-
bás DNS-szakasz kimet-
szése a DNS kettős spiráljá-
ból. Ez egy energiaigényes 
folyamat, és esetenként hi-
básan pótlódhat a kimet-
szett szakasz. Ugyanezt a 
megoldást alkalmazza az 
emberi szervezet is. Azok-
nál a személyeknél, akiknél 
egy sajnálatos genetikai 
rendellenesség miatt hiány-
zik vagy hibás a kimetszést 
végző fehérjéhez szükséges 
DNS-szakasz, születésük-
től fogva fellép a xeroderma 
pigmentosumnak nevezett 
állapot. Sejtjeik képtele-
nek kijavítani az UV-B-
sugárzás által okozott 
DNS-károsodásokat, így 
akár néhány perces napozás 
is végzetes bőrrákot okoz-
hat náluk.

A cianobaktériumoknak 
létezik egy másik, elegánsabb hibaja-
vító funkciója is. Ennek során egy 
fotoliáznak nevezett enzim a nap-
fény energiáját közvetlenül felhasz-
nálva képes kijavítani azokat a hibá-
kat a DNS-szálon, amelyeket speci-
fikusan az UV-B-sugárzás hozott 
létre. Így paradox, ám praktikus 
módon a hatékony hibajavítás mű-
ködése érdekében a sejteknek a po-
tenciálisan károsító fényben kell ma-
radniuk, közvetetten elősegítve a 
pigment–protein-rendszerek gyors 
pótlását is. 

Ilyen dinamikus egyensúlyban tán-
colnak a cianobaktériumok. A fény 
energiája élteti őket, károsítja a szer-
kezetüket, közvetlenül és közvetetten 
elősegíti a károsodott részek javítását, 
vagyis hosszú távon a fény által vál-
nak alkalmazkodó, sikeres túlélőkké. 
A Föld felszínére érkező fény minő-
sége és mennyisége a légkör módosu-
lásával nagy változásokon ment ke-
resztül a cianobaktériumok létezése 
során, amelyek ez idáig az összes vál-
tozáshoz tudtak alkalmazkodni. Ám 
soha ne hagyjuk figyelmen kívül, 
hogy létezik olyan gyors és drasztikus 
változás, amely még a legsikeresebb 
élőlényeket is kibillentheti az egyen-
súlyukból.

VASS ISTVÁN-ZOLTÁN

DNS-javítási 
ciklus

UV-A, kék fény

hibás 
DNS- 

szakasz

össze- 
szerelés

új fehérjkék 
létrehozása

lebontás

hírvivQ RNS

javított  
DNS- 

szakasz

PSII-javítási 
ciklus

4. ábra: A fotoszintetikus pigment–protein-rendszer és a DNS egy idQben  
történQ károsodása és javítása, ultraibolya sugárzás hatására

5. ábra: Tilakoidmembránok (zöld) a sejtben, 
körülöttük riboszómák (fehér)  
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Az első állami különvonatot 
Hitler 1933–1934-ben kapta. 
Mivel a weimari köztársaság-

tól átvett közlekedési eszközök nem fe-
leltek meg az új politikai elit reprezenta-
tív igényének, mindegyik miniszter 
külön szalonkocsit kapott (néhányan 
egész vonatot). Egyidejűleg átfogó épí-
tési program indult, s 1941 végéig 25 
szolgálati különvonat készült el. Az ösz-
szesen 388 vasúti kocsi fele a legfelsőbb 
polgári és katonai vezetést szolgálta. A 
különvonatok azonban annyira igény-
be vették a Reichsbahn kapacitását, 
hogy Hitler használatukat vagy további 
építésüket saját engedélyéhez kötötte.

Csak	kényszerbWl
A náci és katonai vezetők különvonatai 
80 km/óra alapsebességgel közlekedtek. 
Ideiglenesen bennük futottak össze a né-
met vezetés szálai főleg akkor, ha Hitler 
a frontra utazott, vagy elhagyta Berlint 
vagy főhadiszállásait, hogy obersalzbergi 
házába utazzon.

Hitler különvonata a háború előtt kb. 
10 kocsiból állt. Már Csehország elfogla-
lásakor (1939. március), majd véglegesen 
a háború kezdetén a szerelvény elejéhez 
és végéhez egy-egy légvédelmi ágyúk-
kal felszerelt kocsit csatoltak, így a kü-
lönvonat többnyire 12–14 kocsiból állt, 
amelynek összetételét az utazás céljának 
megfelelően változtatni lehetett. 

A vonat saját, billentyűs rádióadóval 
rendelkezett, amellyel a felső villamos-
vezeték nélküli helyeken állandó kap-
csolatot lehetett létesíteni a tetszés sze-
rinti területekkel. Használatára az 
elektromos vasúti vontatás körülmé-
nyei miatt – amely Németország déli 

részén gyakori volt – azonban csak kor-
látozottan kerülhetett sor. Az előre 
megtervezett megállások során a vonat 
rákapcsolódott a vezetékes telefon- és 
távíró-összeköttetésre. 

A vonat honállomása a berlini Anhalter 
Bahnhofon volt, ahol elegendő fedett 
hely állt rendelkezésre, s a birodalmi 
kancellária közelében állt, így e pályaud-
varról közvetlen összeköttetés vezetett 
Münchenbe. 1944-től a vonatot két pán-
célozott mozdony húzta. A szerelvény-
ben a légvédelmi kocsi mellett pogy-
gyász-, szalon-, parancsnoki, étkező-, 
két vendég-, fürdő-, két személyzeti há-
ló- és sajtókocsi kapott helyet. 

A különvonatban Hitler állandóan au-
tóútjait emlegette. Csak kényelmi szem-
pontból használta a különvonatot. Szá-
mára sokkal kedvesebb volt autóval ke-
resztül-kasul utazni Németországon, 
nemcsak a gyorsaság miatt, hanem mert 
így közvetlen kapcsolatba kerülhetett a 
lakossággal. Megrögzött autósként kü-
lönböző átalakítási javaslatokat tett a 
gépkocsira, amelyet a Daimler-Benz cég 
sikeresen végrehajtott. A cég vezérigaz-
gatója, Jakob Werlin még a „harci idő-
szakban” hitelbe adott el neki egy autót. 
Ezért Hitler különösen hálás volt. Egy-

szer tréfásan megjegyezte: „Tudja-e, hogy 
Ön Németország igazi meghódítója? Ha ak-
kor nem adott volna autót nekem, lehetetlen 
lett volna számomra meghódítani Németor-
szágot. Tehát Ön az igazi hódító.”

Traudl Junge, Hitler titkárnője így 
emlékezett a különvonatra: „A szalon-
kocsit konferenciateremnek rendezték be. 
A finom fából készült nagy asztalnál foly-
tak a helyzetmegbeszélések. A székeket 
vörös bőrrel kárpitozták, és bárhol be lehe-
tett kapcsolni a rengeteg lámpatestet. A 
Führer olykor ebben a kocsiban tartotta a 
fogadásokat, a hivatalos állami látogatók-
nak pedig látványosságként mutogatták. 
Itt is felszereltek egy lemezjátszót és rádió-
készüléket, de soha nem használták, leg-
alábbis addig, amíg Hitler élt.

A következő kocsiban kapott helyet a 
Führer magánszakasza. Itt sem mondott 
le a saját fürdőszobáról, holott a szerel-
vény külön fürdőkocsival rendelkezett, 
benne zuhanyzókkal és ülőkádakkal. 
Hitler két fülkéjébe soha nem léptem be, 
de még pillantást sem vetettem rá.”

Göring extraigényei 
A Luftwaffe főparancsnokának, Her-
mann Göringnek a különvonatát szin-
tén minden komforttal ellátták. Extra-
vagáns igényeit mutatta, hogy szalonko-
csijába – Hitlerhez hasonlóan – fürdőt is 
építtetett, amelynek használatakor hosz-
szabb időre megállíthatta a vonatot, te-
kintet nélkül a menetrendre. Kizárólag 
csak új szalonkocsit használt, amelyből 
hármat vett igénybe: egy kombinált ru-
határ-, fürdő- és hálókocsit, egy szalon-
kocsit és egy parancsnoki kocsit. Vona-
tán 1940-ben összesen 170 személy uta-
zott, s különvonata előtt aknakutató vo-

H ITLER 	 FVHAD I SZÁLLÁSA 	 A 	 KÜLÖNVONATON

A	 második	 világháborúban	 nem	
voltak	 lebecsülendWk	 a	 korszak	
technikai	 vívmányain	 alapuló	
mobilitási	elWnyök.	Közéjük	tarto-
zott	 Hitler	 Amerika	 fedWneve	
különvonata,	 amelyet	 fWhadiszál-
lásként	használt	a	 lengyelországi	
és	a	balkáni	hadjáratban,	jóllehet	
munkafeltételei	csak	a	legszüksé-
gesebb	 hadvezetési	 igényeknek	

feleltek	meg.	

AMERIKA

Hitler különvonatán használt kínai porcelán 
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hegyivadász-kaszárnyájában. A Wehr-
macht haderőnemeinek főparancsnok-
ságát ezzel szemben Berlinben és kör-
nyékén, illetve Kelet-Poroszországban 
helyezték el.

Amikor a különvonatokat spontán ve-
zetési helyként alkalmazták – miként a 
lengyelországi és a balkáni hadjáratban, 
vagy Göring és Himmler utazásai során 
–, akkor rendszerint alagutak közvetlen 
közelében álltak, hogy szükség esetén 
gyorsan védelmet találjanak bennük. 

Hitler különvonata 1939. szeptember 
26-ig, a lengyelországi hadjárat végéig 
működött először „Führer-főhadiszál-
lásként”. A vonat azzal az előnnyel járt, 
hogy mozgékonyságával jelentősen 
megkönnyítette a csapatok meglátoga-
tását. Másrészt Franciaország támadá-
sát a német nyugati védelmi fal 
(Westwall) ellen szeptember közepére 
várta, ezért vonaton gyorsabban át tud-
ta volna oda helyezni parancsnokságát. 
A katonai szükségleteknek megfelelő-
en vonaton nyugatról keletre és vissza 
könnyebben mozoghatott, s a síneken 
mozgó főhadiszállás erre a legjobb fel-
tételeket kínálta.

1939. szeptember 1-jén a Wehrmacht 
bevonult Lengyelországba. Szeptember 
3-án Nagy-Britannia és Franciaország 
hadüzenetet küldött a német birodalmi 

nat haladt. Övé volt a Reichsbahn 
egyedüli hattengelyes szalonkocsija.

Himmler, az SS birodalmi vezetője 
különvonata jóval szerényebb kivitelű 
volt, új és régi kocsikból állt, amelybe 
időszakonként a korábbi udvari vonat 
szalonkocsiját kapcsolták. Emellett egész 
sor további különvonat állt a katonai ve-
zetés rendelkezésére. Leghosszabb kö-
zöttük a Luftwaffe híradó-főnökének 
Enzian nevű vonata volt, amely 35 ko-
csiból állt. A Wehrmacht vezetési törzsé-
nek Franken I. elnevezésű vonatára 1944 
végén a Berlinből Friedbergbe való át-
költözéskor 27 kocsit kapcsoltak.

A vasúti közlekedésben gyakorta időt 
rabló összeköttetési, illetve személyes 
egyeztetésekre kényszerültek. Ha Hitler 
Obersalzbergen tartózkodott, elszigetelt 
hegyi szállásán csak személyes környeze-
tének jelenlétét és a Wehrmacht adju-
tánsait tűrte meg. A birodalmi kül-
ügyminiszter képviselőjének szállása 
ezért a 30 kilométerre fekvő Fuschlban 
volt. A Wehrmacht főparancsnokságá-
nak és vezetési törzsének főnökét az 
Obelsalzberg szélén fekvő úgynevezett 
„kis birodalmi kancellárián” helyezték 
el. A Wehrmacht vezetési törzsének vo-
nata Salzburg állomáson állt. E fontos 
katonai vezetés csak 1942-ben kapott 
szállást a Berchtesgaden melletti Strub 

kormánynak. Hitler aznap este 21 óra-
kor elhagyta Berlint. A Berlintől 100 ki-
lométerre fekvő Stettin melletti Bad 
Polzinig vezető úton titkárnője, Gerda 
Daranowski szerint a „Führer csendes, sá-
padt és elgondolkodó” volt. A másik titkár-
nő, Christa Schröder hallani vélte, hogy 
azt mondta helyettesének, Rudolf 
Heßnek: „Egész művem széthullik. Felesle-
gesen írtam könyvemet”. Utasította ko-
mornyikját, Lingét, hogy a jövőben „sze-
gényes ételeket” szervírozzon neki, 
ugyanazt, amit a néptársak is kapnak. Jó 
példával akart élen járni. A katonákkal 
való azonosulása demonstrálására párt-
egyenruha helyett csukaszürke egyen-
ruhát hordott.

Lengyelország	és	a	Balkán
Különvonata 1939. szeptember 4-én 
1.56-kor érte el Bad Polzint. Rib-
bentrop külügyminiszter vonata 
Himmler birodalmi SS-vezetővel 
együtt negyedórával később érkezett. 
A két vonat a következő nap reggelé-
ig állt a pályaudvaron, amely köré 
500 méteres záróövezetet vontak. A 
személyforgalmat csak annyiban kor-
látozták, hogy az utasok meghatáro-
zott helyen közlekedhettek. A pálya-
udvarra érkezőknek a legrövidebb 
idő alatt el kellett hagyni a 

A Führer a hamburgi Dammtor vasútállomáson 1938 márciusábanHitler Mercedeszében 1933-ban

Az Anhalter Bahnhof a háború elQtt… …és 1945-ben, lebombázva
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záróövezetet. A biztonsági szolgálat 
hivatalnokának kísérete nélkül egy 
látogató sem juthatott Hitler közelébe.

A különvonat fronthoz közeli tartóz-
kodása lehetővé tette Hitler számára, 
hogy közvetlen közelről kövesse a Wehr-
macht villámháborúját, s egy sor frontlá-
togatást tegyen. Miután reggel lediktálta 
Christa Schröder titkárnőjének napipa-
rancsát és 9 órakor helyzetjelentést ka-
pott, a frontra indult. Útjai alatt Hitler 
mozgatását és katonai biztosítását a fő-
hadiszállás biztonsági századából alakult 
frontcsapat végezte. A Führer repülő- és 
futáregysége szintén követte útjait. A re-
pülőgépek a közelben lévő tábori repülő-
téren landoltak, amely alkalmas volt a 
Hitler által használt négymotoros 
Condor D-2600 leszállására is. Kapitá-
nya Hans Baur rendőrezredes, a repülő-
egység parancsnoka volt.

A hadseregek főhadiszállásán – a ké-
sőbbiekkel ellentétben – tartózkodott a 
parancsnoki magatartástól. Élvezte a ka-
tonák elragadtatását, ha útközben felis-
merték, és cigarettát osztatott szét kö-
zöttük. Órákat töltött a tábori konyhák 
és étkezők felügyeletével, s figyelt arra, 
hogy a tisztek is ugyanazt az ételt kapják, 
mint a katonák. Szeptember 4-én, első 
frontlátogatásán von Kluge vezérezre-
des 4. hadseregét kereste fel. Gépkocsi-
oszlopa 78 járműből állt; közöttük csak 
egy tartozott a katonai kísérethez, a töb-
biek civil méltóságok voltak, akik össze-
vesztek a sorrendiség miatt. Déltájban 
Kulmtól délre megtekintette a német 
csapatok átkelését a Visztulán. 

Szeptember 13-án délután Łódat ke-
reste fel, amely négy nappal korábban 
sértetlenül került a németek kezére. Itt a 
8. hadsereg főparancsnoka, Blaskowitz 
gyalogsági tábornok fogadta. Szeptem-
ber 15-én Galíciába látogatott, s a San-
folyóig jutott. Kísérete aggódott miatta, 
mert váratlanul eltűnt a folyón átkelő ka-
tonák gyűrűjében.

1939. szeptember 17-én a Vörös Hadse-
reg kelet-lengyelországi bevonulása mi-
att Berlinbe ment, majd másnap ismét 
Pomerániába, a Danzigtól 65 kilométer-
re észak-nyugatra fekvő Goddentow-
Lanzba utazott. „Danzig szabadállam” 
határán Forster gauleiter üdvözlő be-
széddel fogadta. A „felszabadított” város-
ban zúgtak a harangok. Szeptember 19-
én a különvonatból áthelyezte főhadi-
szállását Zoppotba (ma Sopot), a Casino-
Hotelbe, ahol szeptember 19–25. között 
tartózkodott. Délután gépkocsioszlopa 

lépésben indult Danzig belvárosa felé, 
Keitel, von Ribbentrop, Lammers, 
Himmler, Dietrich, Bormann és adju-
tánsai kísérték. A lakosság üdvrivalgással 
fogadta. Beszédében Angliához fordult, 
hogy fogadja el békeajánlatát, jóllehet 
Varsó még nem esett el.

A Balkán-háború idején a 
Frühlingssturm (Tavaszi vihar) fedő-
nevű Führer-főhadiszállás vonata a 
Wiener Neustadttól 35 kilométerre délre 
fekvő Mönichkirchenben állt. A hadjá-
rat 1941. április 6-án kezdődött a Belgrád 
elleni légitámadással, miután Jugoszlávia 
és a Szovjetunió három nappal korábban 
barátsági és megnemtámadási szerződést 
kötött. Az idő rövidsége miatt nem volt 
idő szilárd felépítésű főhadiszállást beren-
dezni, s Hitler sem akart valamelyik 
osztrák kaszárnyában berendezkedni.

A különvonat állomásozási helyét elő-
készítő csoport Mönichkirchentől 2 ki-
lométerre északra talált egy vasúti alagu-
tat, amelynek északi részében Hitler vo-
natát, az Amerikát, déli részébe pedig a 
Wehrmacht vezetési törzsének Atlas ne-
vű vonatát helyezték el. Két további 
alagútszakaszban Göring Asien nevű 
különvonata kapott helyet. Hitler 1941. 
április 12–25-e között az Amerikából 
vezette a Balkán-hadjáratot, amelynek 
gőzmozdonyát állandó nyomás alatt tar-
tották, hogy szükség esetén betolhassa a 
vonatot a közeli alagútba. A kísérőzász-
lóalj biztosította a környéket. Hitler csak 
akkor mozdult ki a vonatból, amikor át-
sétált a közeli kis szállodába, hogy meg-
nézze a legújabb heti hírösszefoglalót.

Április 19-én III. Borisz bolgár király és 
Franz von Papen, a törökországi német 
nagykövet meglátogatták Mö nich-
kirchenben. Április 20-án, 52. születés-
napja alkalmából ellépett a kísérőzászló-
alj díszegysége előtt, s fogadta a főhadi-
szállás személyzetének jókívánságait. 
Ciano olasz külügyminiszter átadta 
Mussolini jókívánságait. Április 24-én 
Horthy Miklós kormányzó kereste fel 
Hitlert, s Magyarország területi igényei-
ről tárgyaltak Jugoszlávia területi felosz-
tása esetén.

A Jugoszlávia felett aratott győzelem 
után április 26-án reggel 2 órakor el-
hagyta Mönichkirchent. Grazban meg-
tekintette a Nemzetpolitikai Nevelőin-
tézetet, majd a Német Birodalomhoz 
csatolt Marburgba (ma Maribor) utazott. 
Április 28-án reggel különvonata vissza-
érkezett Berlinbe.

NÉMETH ISTVÁN 

Nyelv és Élet

Szép	az	új	felsWd!

A felső régen összefoglaló kifejezés 
volt , és főleg a ruházati iparban hasz-
nálták – állítják egyes szakemberek. 
Mára viszont mindenre vonatkoztat-
ják a tizen- és huszonévesek: blúzra, 
pulóverre, vállpántos és a nélküli top-
ra, kombinévállpántos vagy rövid ujjú 
trikóra, hosszú ujjú pólóra, t-shirtre, 
elöl gombos mellénykére – azaz min-
den olyan ruhaneműre, amelyet a fel-
sőtestükön, fehérnemű fölött viselnek. 
Vagy olykor ahelyett, mert a topok 
alatt sokszor nincs fehérnemű se. Min-
denesetre utcai viseletről van szó, és az 
is tény, hogy dzsekire, kabátkára, blé-
zerre nem vonatkozik.

A butikokban terjedt el a szó és mára 
átvették a divatlapok is. Az exkluzívabb 
magazinok – külföldi lapok hazai mutá-
ciói – olykor azért megkülönböztetik a 
blúzt a pólótól, főleg ha a külföldi világ-
márka hazai képviselői ragaszkodnak 
hozzá, hogy mondjuk egy francia musz-
linblúzt – csekély 320 ezer forintért – ne 
nevezzenek „simán” felsőnek.

Szegényedett-e ettől a nyelvünk? 
Aligha – hiszen közben sok új szót meg 
átvettünk a külföldi világdivatból, igaz, 
némelyiknek még nem találtunk ma-
gyar megfelelőt. 

A fiatal nők percek alatt megtanulják a 
divat új szavait – miközben elfelejtik az 
alapanyagok hajdani nevét. A gond csak 
az, hogy az eladók sem ismerik ezeket a 
szakszavakat. Abból a düseszből kérek 
egy métert – mondom a kelmeszaküz-
letben a fiatal lánynak, aki tanácstalanul 
nézeget: abból a málnapiros anyagból 
tetszik kérni? Nem tudtam, hogy az 
düsessz… (Csak ezt a tetsziket (hungari-
cum!)  tudnám feledni…)

Szóba elegyedvén, kiderül, hogy a 
szakbolt eladója nem tud felsorolni há-
rom ruhaanyagfélénél többet. Pedig volt 
ott a boltban vagy negyvenféle. Hogy 
tud így eladni? Mint kiderül, nincs, aki 
számon kérje. A tulajdonosnak semmi 
köze a szakmához, a kolléganő meg egy 
hete jött át az egészségügyből.

Hát ennyit a düsesszről.
ELEK LENKE

Szerkeszti: 
GRÉTSY LÁSZLÓ
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téma, amiből akkor dolgozatot kel-
lett írni, a periódusos rendszer volt. A 
kémiatanárnőm két egyetemi tan-
könyvet adott a kezembe, amelyek 
lényegében az atom kvantumszerke-
zetéről szóltak. Láttam, hogy ez nem 
kémia. Érdekelt is a fizika, jó taná-
rom volt, de igazából az ragadott 
meg, hogy olyan fogalmak, mint a 
kémiai reakció, a vegyérték, vissza-
vezethetők kvantumfizikai okokra. 

Az egyetem második éve után a 
KFKI-ba kerültem, az ottani opti-
kai csoportba, de Marx Györgyék 
kvantumfizikára ajánlottak nekem 
diplomatémát. Azonnal jöttem, és 
máig is itt vagyok az ELTE Atomfi-
zikai Tanszékén.
– Az életrajza szerint sok minden-
nel foglalkozott: kozmológia, sta-
tisztikus fizika, fázisátmenetek, 
kvantumszíndinamika, sőt a Higgs-
mező vizsgálatával is. A fizikában 
ezek összefüggenek egymással, de 
melyik az igazi területe?
– Én részecskefizikus vagyok, 
kvantumtérelmélettel foglalkozó 
részecskefizikus, de a kvan tum tér-
el mé let nem egy szűk ösvény. Egy 
nagyon széles körben felhasználha-
tó eszköz, amivel több szinten lehet 
megközelíteni a természeti jelensé-
geket. 

Van is a részecskefizikához kapcso-
lódóan egy kis elméleti csoport a 
Tanszéken, amit korábban én vezet-
tem, most egy volt tanítványom. 
Van egy másik társaság is, amelyik 
Marx György és Szalay Sándor ál-
mát, az asztrofizikai kutatásokat 
műveli. Ennek a létrehozásában is 
részem volt. 
– Ezek elméleti munkák vagy gya-
korlat, kísérlet is van benne?
– Az elmúlt néhány évben a 
kvantumtérelmélet bizonyos megol-
dási módszereinek fejlesztésén dol-
gozom. Az ellenőrzésnél modell-
rendszereket használunk, azaz olyan 
rendszereket, amelyek közvetlenül 
nem részecskefizikai jelenségekhez 
kapcsolódnak. Egy korábbi időszak-
ban, a kvatumkromodinamikában 
az erős kölcsönhatások tulajdonsá-
gait vizsgáltuk. Azt, hogyan változ-
nak meg az erős kölcsönhatási jelen-
ségek véges hőmérsékleten. Egye-
bek mellett olyan izgalmas kompakt 
csillagászati objektumok vizsgálatá-
ra adnak eredményeink lehetőséget, 
mint a neutroncsillagok belsejében 
esetleg megbúvó kvarkcsillag. 

Arra voltunk kíváncsiak, hogy mi-
kor változik meg a pusztán had ro-
nok ból, tehát megfigyelhető elemi 
részekből álló szerkezete egy neut-

– A TÚK díját azok a kutatók kap-
ják, akik nem csak szakterületükön 
aktívak, hanem az ismeretek terjesz-
tésben is. Hogy látja a népszerűsítő 
cikkek és a szakcikkek közötti kü-
lönbséget? 
– 37 éve írok ismeretterjesztő cikke-
ket, de nem nevezném könnyű fel-
adatnak. Amit a Természet Világába 
vagy a Fizikai Szemlébe írok, népsze-
rűsítő cikkeknek tekintem. Utóbbi-
val a szélesebb szakmai közönségnek, 
az előbbivel minden érdeklődőnek 
próbálok valamit mondani. Önkriti-
kusan tudom a visszajelzések alapján, 
hogy a cikkeim az átlagnál nehezeb-
ben követhetőek, a stílusom aprólé-
kosabb, részletezőbb. Ez egy ideig 
idegesített, de most már azt mon-
dom, ha még mindig kellek, akkor 
biztos van olyan társaság, aki elolvas-
sa ezeket a fárasztóbb cikkeket. 
– Miért lett fizikus, sőt részecskefi-
zikus?
– Nem volt tudatos a választás, in-
kább reagálás bizonyos helyzetekre, 
és lehetőségekre. A középiskolában 
mindenbe belekóstoltam, sokféle si-
kerélményem volt. 

Az igazi kérdés az lehetne, hogy 
miért nem lettem kémikus, miután 
megnyertem az országos tanulmá-
nyi versenyt. Az ok talán az, hogy a 
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ÚTON A VILÁGELMÉLET FELÉ
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dolgozunk, hogy ezt az utat minél 
pontosabban lehessen követni. Iz-
galmas kérdés, hogy van egy sok 
paraméterrel elemezhető szuperel-
mélet, de annak nem minden része 
releváns minden energiaskálán. Azt 
a módszert, amelyikkel követhető, 
hogy adott skálán melyik része jön 
elő, hívják renormalizációs cso-
portnak. Ez az, amit mi kutatunk. 

Az a változás, ami az egyik rele-
váns skálájú elméletből egy másik re-
leváns skálájú elméletbe vezet, egy-
szerű modellekre matematikailag fel-
tárható. De még egy érdekesség. Ez 
az út talán rekonstruálható, de senki 

nem mondja, hogy a termé-
szet valamely Planck-skálán 
érvényes elméletből csak 
egyetlen út mentén haladha-
tott. A mi univerzumunkat 
egy történetileg meghatáro-
zott út jellemzi. Ahogy koz-
mikus környezetünk a skálá-
kon végighaladt, a természe-
ti „állandók” változása egy-
fajta módon történt. De más 
utak is lehetnek a világegye-
tem más tájain és ennek fel-
ismerésekor kezdenek multi-
ver zumról beszélni. Tehát e 
mögött a divatos filozófiai 
ter mi no ló gia mögött, valójá-

ban a kvantumtérelméleti modellek-
nél nyert tapasztalatnak az általáno-
sítása, ha úgy tetszik, filozófiai átfo-
galmazása bújik meg. Ennyiben fi-
lozófiai üzenete is lehet annak, amit 
csinálunk.

TRUPKA ZOLTÁN

lalkoztam, de még a 90-
es években. Itt van 
annak Standard Modell-
nek a kialakulási pontja, 
amit ma ismerünk. Itt 
jön létre a híres Higgs-
részecske is, amelyről 
olyan sokat hallani mos-
tanában. Aztán ha me-
gyünk tovább, elérke-
zünk az erős kölcsönha-
tások skálájára, majd a 
kvantum-elektrodina-
mikáéra, ami az atom-
fizikai skála. Ezen a 
skálán bizonyos jelenségek kitörlőd-
nek, pl. már nem lesz érdekes a 
kvarkok közötti erőhatás. Ekkor 
már csak az kvantum-elektrodina-
mikai köl csönhatások aktívak, pl. 
nagyon rövid időre elektron-pozit-

ron párok jelennek meg, a ré-
szecskeszám nem állandó. Az-
tán eljutunk a kvantumme-
chanikához, ahol már sima 
atomfizika van, majd követ-
kezhet a klasszikus fizika, vé-
gül az általános relativitásnak 
a skálája. A skálaváltozás so-
rán az egyik releváns elmélet 
átváltozik a következő skálát 
jellemző elméletté. Ilyen sta-
bil pontok közötti átalakulá-
sok leírásának módszerét 
vizsgálom most.

– Ez már inkább filozófia, nem?
– Nem teljesen. Egyes részei már ki 
vannak dolgozva, például az, hogy 
az egységes elektrogyenge elmélet-
ből hogyan jutok a kvantumelekt-
rodinamikához. Egykori és mosta-
ni diákjaimmal olyan módszereken 

roncsillagnak. Itt konkrét csillagá-
szati megfigyelésekből származó pa-
raméterekkel végrehajtott számítá-
sokat végeztünk. Én ilyen esetben 
mondom, hogy kapcsolódom valós 
jelenségekhez. De természetesen 
technikai alkalmazásokról szó sincs, 
ezek alapkutatások.
– Jelenleg milyen szűkebb területe-
ken dolgozik?
– Kenneth Wilson Nobel-díjas fizi-
kus a 70-es évek elején fogalmazta 
meg azt az elképzelést, hogy a vilá-
gunk a lehetséges elméletek a végte-
len dimenziós terében egy pont. 
Egy elméletet bizonyos paraméter-
halmaz konkrét értékeivel jellemez-
hetünk, amely paramétereket a vi-
lág adott állapotát jellemző energia-
skála határozza meg. Elindulhatunk 
a lehető legkisebb elképzelhető skálá-

tól, az úgynevezett Planck-
skálától az ősrobbanás utá-
ni 10-43s pillanatában. In-
nen indul az elméletünk az 
elmélettérben, és a máig 
vezető utat kellene felfe-
dezni. Elindulunk ott, 
ahol ábránkon a szaggatott 
vonal van. A vastag pon-
tok azoknak a stabil elmé-
leteknek a helyzetei, ame-
lyek az energiaskála egy 
tartományát leírják. Az 
Univerzum hűlésével az 
energiaskála csökken és vi-
lágunk továbbindul a kö-
vetkező stabil pont környezetébe. A 
kiindulásnál történik az ősrobbanás. 
Aztán megérkezünk arra a skálára, 
ahol az elektrogyenge kölcsönhatás-
nak, a Higgs-mechanizmusnak a je-
lensége következik. A fázisátmene-
tek kapcsán ezzel a témával is fog-

Psrobbanás
Yang–Mills-elmélet

kvantum-elektrodinamika

klasszikus 
fi zika

általános 
relativitás

kvantummechanika

(348407) Patkósandrás

Világelmélet

A Nemzetközi Csillagászati Unió 

a 348407 sorszámú, magyar felfedezés_ kisbolygónak 
a Patkósandrás nevet adta

A piszkéstetQi Schmidt-távcsQ, amivel 
a Patkós Andrásról elnevezett kibolygót  

felfedezték
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SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

A magyar gyógyszertörvény szerint a gyógyszer olyan készítmény 

(anyag vagy azok keveréke), amelyet emberi betegségek meg-

elWzésére	 vagy	 kezelésére	 állítanak	 elW	 és	 az	 ember	 valamely	
élettani	 funkciójának	 helyreállítása,	 javítása	 vagy	módosítása,	
illetve	 az	 orvosi	 diagnózis	 felállítása	 érdekében	 alkalmazható.	
Tehát	 a	 gyógyszer	 bevételének/beadásának	 célja	 az	 elromlott	
megjavítása,	 a	 jó	 megtartása	 vagy	 a	 meghibásodás	 megelW-
zése.	Azonban	nagy	nemzetközi	 tanulmányok	eredményei	 arról	
tanúskodnak,	hogy	a	kórházi	betegfelvételek	5–10%-a	gyógyszer	

mellékhatás	miatt	következik	be,	és	évente	az	Európai	Unióban	197	000	ember	hal	meg	szintén		
ilyen	okokból.	Gazdasági	elemzések	szerint	az	Unióban	észlelt	összes	mellékhatás	ellátása	évi	

körülbelül	97	milliárd	euróba	kerül.

konynak találta többek között a 
terhességi hányás kezelésében is, 
ezért előszeretettel rendelte az álta-
la kezelt várandós kismamák ré-
szére. (Ebben az időszakban a ter-
hesség alatti gyógyszerszedés nem 
volt olyan szigorú kontroll alatt, 
mint napjainkban.) A Contergan 
(talidomid) hamarosan vény nélkül 
is elérhetővé vált; az álmatlan, 
nyugtalan szorongó kismamák kö-
zött pedig a legnépszerűbb készít-
ménynek számított. A szer nem bar-
biturát-típusú kémiai szerkezete ön-
magában bizakodásra adott okot 
biztonságosság szempontjából. 
1957 és 1961 között ugyan-
akkor közel 10 000 
phocoméliás újszülött 
születéséről számol-
tak be világszerte, 
csupán 40%-uk ma-
radt életben. A gyógy-
szert 1961-ben kivonták a 
forgalomból a feltételezett 
teratogén (születési rendelle-
nességet okozó) hatás miatt, de 
az összefüggés igazolása ettől sok-
kal hosszabb és nehezebb feladat 
volt; teljes mértékben igazolni csak 
napjainkra sikerült. A talidomid 

magzatkárosító hatása az NF-┏B 
jelátviteli útvonal gátlásával ma-
gyarázható, amelynek a végtagok 
fejlődésében is fontos szerepe van 
szerepe. A szer érújdonképződést 
gátló és gyulladásos folyamatokat 
kedvező irányba mozdító hatását 
ma is használják a lepra bizonyos tí-
pusában vagy myeloma multiplex-
ben (ritka hematológiai daganat) 

FARMAKOVIGILANCIA: 
ÚJ	VR	A	BÁSTYÁN

A modern (öregedő) társadal-
mak nagy egészségügyi ki-
hívása társadalmi és gazda-

sági szempontból is a krónikus nem 
fertőző betegségek (úgynevezett ci-
vilizációs betegségek) kezelése. Szá-
mos esetben ezek a kórképek nem 
önállóan, hanem más betegségekkel 
együtt fordulnak elő. Ezek elsősor-
ban az idős korosztályt érintik, 
becslések szerint a 65 év felettiek 
átlagosan naponta akár 5-10 féle 
gyógyszert is szedhetnek. Ezen te-
rápiák megfelelő menedzselése, a 
hatékonyság monitorozása önma-
gában is kihívás az egészségügy 
számára. Belátható, napjainkban 
nehezen elkerülhető a gyógyszerek 
használata. Az 1960-as évekig 
azonban csupán a kedvező klinikai 
hatás bizonyítása elég volt a gyár-
tók számára az áhított forgalomba 
hozatali engedély megszerzéséhez. 
Mi is történt akkor pontosan?

A német Chemie Grünenthal új 
nem-barbiturát típusú anxio li ti kum-
mal jelent meg az európai piacon 
1957-ben. A szert Contergan néven 
hozták forgalomba, és világszerte 
kedvező hatásokat tapasztaltak. Egy 
ausztrál szülész-nőgyógyász haté-
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szenvedő betegek kezelésében. Az 
is kiderült csak az S-enatiomer 
teratogén. A gyógyszert annak ide-
jén racemátként hozták forgalom-
ba, de igazolható, hogy az 
enantiomerek a szervezetben egy-
másba alakulhatnak. Érdekesség, 
hogy a Contergant akkoriban az 
Amerikai Gyógyszerügynökség, az 
FDA nem engedélyezte az USA-
ban. A hatóság hiányosnak ítélte a 
kérelmet, nem találta kielégítőnek 
a biztonságossági vizsgálatokat 
(„nem találtak a patkány számára 
letális dózist”), nem derült ki, hogy 
a hatóanyag átjut-e a placentán és 
aggasztónak találták az irreverzibi-
lis neuropátia kialakulásának lehe-
tőségét. Az FDA részéről eljáró 
szakembert, Frances O. Kelsey-t 
J. F. Kennedy később az egyik leg-
magasabb állami kitüntetésben ré-
szesítette. A talidomid története a 
modern orvostudomány legna-
gyobb tragédiájaként vonult be a 
történelembe.

Mit tanult ebből a világ? A 60-as 
évekre egyértelműen kiderült, a 
gyógyszerek forgalomba hozatali 
engedélyezéséhez nem elég csupán a 
patkányon letális és még hatékony 
terápiás dózis megtalálása. Ma az 
amerikai, európai és japán hatóságok 
szigorú szempontok szerint értéke-
lik a kérelmeket, ahol a biztonságos-
ság igazolása éppen olyan hangsú-
lyos, mint a terápiás hatékonyság bi-
zonyítása. A klinikai vizsgálatok 
évekig húzódnak, és kivitelezésük 
során a mellékhatások dokumentá-
lása valamint azok menedzselése az 
egyik legszigorúbban ellenőrzött 
pont mind a hatóságok mind pedig a 
szponzorok részéről. A gyógyszer 
biztonságosságának követése nem 
zárul le a forgalomba hozatali enge-

dély kiadásával. A gyártó bizonyos 
időközönként jelentéseket köteles 
küldeni az illetékes nemzeti gyógy-
szerhatóságok számára a forgalom-
ban levő termékkel kapcsolatban tu-
domására jutott mellékhatásokról és 
az esetleges intézkedésekről. Az 
egységes, gyors és rugalmas infor-
mációáramlást szigorú nemzetközi 
előírások szabályozzák, melyek kö-
telező érvényűek a gyártókra, ható-
ságokra és kormányokra nézve egy-
aránt. A biztonságosság fenntartása, 
a szignálok észlelése, azok értékelé-
se, a mellékhatások időbeni felisme-
rése, azonosítása és kezelése olyan 
komplex feladat, mely több szakte-
rület specialistájának együttműkö-
dését kívánja meg. (Orvostudo-
mány, gyógyszerészet, jog, informá-
ciós technológia, menedzsment, sta-
tisztika.)

A tragédia tehát egy új tudomány, 
a farmakovigilancia megszületésé-
hez is vezetett. A farmakovigilancia 
a WHO 2002-es definíciója alap-
ján a „a gyógyszerek káros hatásai-
val vagy gyógyszerrel kapcsolatos 
egyéb problémák észlelésével, érté-
kelésével, megértésével és megelő-

zésével foglalkozó tudomány, illet-
ve tevékenység”. Azonban a gyógy-
szerbiztonság fenntartása mindany-
nyiunk közös érdeke, melyben 
minden érintettnek szerepet kell 
vállalnia. A biztonságos és haté-
kony gyógyszeralkalmazás a gaz-
dasági előnyökön túl (mind az 
egyén, mind pedig a társadalom 
szintjén) kulcs a sikeres terápiához, 
ami pedig – legyen szó megelőzés-
ről vagy kezelésről – egyértelműen 
egy egészségesebb, öntudatosabb, s 
talán boldogabb énkép kialakulásá-
hoz is vezet. 

BOGNÁR JÚLIA

1957 és 1961 között közel 10000 

phocomeliás gyermek születésérQl 
számoltak be világszerte.

A talidomid nem barbiturát típusú alapváza 

önmagában is bizakodásra adott okot
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Először egy 1665-ös hagyaték-
listán tűnik fel az a munka, 
amely Anna Maria van 

Schurmant az utókor szemében a 
legismertebbé tette: Georg Poch 
soproni polgár könyvtárában volt 
meg az először Leidenben 1641-ben 
megjelent Dissertatio de ingenii 
muliebris ad doctrinam et meliores 
litteras aptitudine (a továbbiakban: 
Dissertatio), amelyben Schurman a 
nők művelődésének szükségességére 
és szellemi képzésük lehetőségeinek 
megteremtésére hívja fel az olvasó-
közönség figyelmét. Az inventári-
umban sorakozó könyvcímekből 
könnyen következtethetünk arra, 
hogy a gyűjtő az evangélikus egyház 
tagja volt. A XVI. század végén ala-
pított leideni (1575) és franekeri (1585) 
akadémiák, de a viszonylag késői ala-
pítású utrechti egyetem (1636) – 
amelynek Schurman való-
színűleg a kezdetektől fog-
va tanulója volt – is kedvelt 

célpontjai voltak a Magyar Király-
ságból és az Erdélyi Fejedelemségből 
érkező protestáns diákoknak. 

„Észak Minervájának” nevével ez-
után a későbbi felső-magyarországi fő-
kapitány és országbíró, Csáky István 
(1635–1699) szepesvári könyvtáráról 
összeállított 1671-es inventárium „Libri 
scholares” névvel ellátott „részlegében” 
találkozunk. Anna Maria van 
Schurman második nyomtatásba ke-
rült műve, az Opuscula Hebraea Graeca 
Latina et Gallica, prosaica et metrica (a to-
vábbiakban: Opuscula)  – amely könyv 
Csáky könyvtárában is ott volt – szöve-
geit Frederik Spanheim, az utrechti 
egyetem teológia professzora és rekto-
ra válogatta. Így címével ellentétben 
nemcsak a három klasszikus és francia 
nyelven született munka antológiája 
volt, hanem tartalmazta a Dissertatiót 
és Schurman Európa neves tudósaival 

folytatott levelezésének 
(Epistolae) a könyv összeállí-
tója által fontosnak tartott 

darabjait is. Az Opusculát 1648-ban, 
majd 1650-ben is kiadták Leiden-
ben. 1652-es utrechti megjelenése 
után a XVIII. század végéig még öt 
kiadása látott napvilágot, főleg né-
met nyelvterületen. 

A soproni evangélikus polgár és a fel-
ső-magyarországi katolikus főrend 
magánkönyvtárai mellett eddigi tudo-
másunk szerint egy partiumi és egy er-
délyi közkönyvtár rendelkezett még 
Schurman egy-egy munkájával. A sá-
rospataki református kollégium 
könyvtárának 1726-os összeírásában 
mindössze Schurman neve szerepel. A 
nagyszebeni evangélikus káptalan An-
na Maria van Schurman három nyom-
tatásban is megjelent műve közül való-
színűleg az időrendben a harmadik 
napvilágot látottat, az Eukleria oder die 
Erwählung des besten Teils (röviden: 
Eukleria) címet viselő önéletrajzot tud-
hatta magáénak. 

A kora újkori könyvtárak polcai 
gyakran úgy nyelték el a soraik-

ba kerülő könyveket, hogy azok lété-
ről tulajdonosaik számára is csak az 
időnként felvett összeírások tudósí-
tottak. Ugyanakkor a Schurman-
kötetek hazai könyvtárakban való 
meglétének csekély számából arra 
következtethetünk, hogy a művek 
beszerzésének minden esetben jó oka 
volt. Például a Bethlen Gábort és I. 
Rákóczi Györgyöt is hűen szolgáló, 
vallási toleranciájáról híres (protes-
táns) Lónyay Zsigmondnak nem szü-
letett fia; három leánya, Margit, An-
na és Zsuzsanna azonban – amennyi-
re a lehetőségek engedték – olyan ne-
veltetésben részesült, mint akkoriban 
egyre gyakrabban a nyugat-európai 
vagyonos protestáns családok leány-
gyermekei is. Schurman munkáinak 
protestáns teológiai megalapozottsá-
ga miatt szerepeltek könyvei a sáros-
pataki kollégium és a nagyszebeni 
káptalan könyvtárában. 

Az Opuscula 1749-es 

lipcsei kiadása

UTRECHT CSILLAGA
KORA	ÚJKORI	NVI	GONDOLKODÓ	MdVEI	MAGYAR	KÖNYVTÁRAKBAN

Az	utrechti	egyetem	elsW	nWi	hallgatójának,	Anna	Maria	van	Schurmannak	
a	munkáival	a	kora	újkori	magyar	magán-	és	közkönyvtárak	könyvlis-
táin	négy	alkalommal	találkozhatunk.	Hatása	azonban	ennél	jelentW-
sebb	volt	a	hazai	mevelWdésre,	azon	belül	a	nWk	taníttatásának	ügyére.
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származik. Rivet-vel, aki ekkoriban 
már több mint tíz éve a közeli leideni 
egyetem teológiai fakultásának profesz-
szora volt, egészen annak haláláig levele-
zett Schurman. A levelezésből ötvenhat 
darab ismert, ebből csak kettő származik 
Rivet kezétől. Ez nem feltétlenül jelenti 
Schurman egyoldalú „ragaszkodását” 
Rivet-hez, már csak azért sem, mert a 
Schurmantól fennmaradt levelek gyak-
ran konkrét kérdésekre reflektálnak. A 
levelek újból és újból, egyben leggyak-
rabban visszatérő témája a nők képzésé-
nek kérdése. A messzemenőkig teológiai 
alapokra helyezett vitában mind Rivet, 

mind Schurman azt a 
humanizmusban gyöke-
rező elképzelést erősítet-
ték, miszerint jó keresz-

tényként a nőnek is tanulnia kell, de nem 
saját hiú dicsőségére, hanem Isten meg-
felelő szolgálata miatt. Schurmant így 
tekinthetjük Erasmus (1466–1536) és Ju-
an Luis Vivés (1492–1540) koncepciója 
átvevőjének, de némiképp e humanista 
elvek továbbfejlesztőjének is. Erasmus 
1526-ban napvilágot látott Abbatis et 
Eruditia című munkája Antonius apát és 
a művelt Magdalia nemesasszony elkép-
zelt vitája, melynek győztese a gyakorla-
tias tudással felvértezett Magdalia. A 
gyakorlatias tudás nem jelentett mást, 
mint a női szerepekre való felkészülést: 
Vivés 1523-ban Antwerpenben megje-
lent De institutione foeminae Christianae-ja 
is három részből áll: milyen tudásra van 
szüksége a leánynak, a feleségnek és az 
özvegynek, hogy megállja helyét a társa-

dalomban. A nőt tehát a család „mik ro-
tár sa dal má ban” betöltött szerepein ke-
resztül határozta meg nemcsak Vivés 
munkája, hanem elsősorban annak nyo-
mán a XVI. századi közgondolkodás is. 
Az erényes és dolgos életre tanító vives-i 
Institutio indexen szerepeltette azokat a 
könyveket, irodalmi munkákat, ame-
lyek ezt a célt nem szolgálták, s úgy-
mond „felesleges tudással” szolgáltak a 
nők számára. Megengedett, sőt erősen 
ajánlott olvasmányok voltak azonban 
mindenekelőtt a klasszikus korban kelet-
kezett morálfilózófiai és teológiai mun-
kák. A vallásos és erkölcsnemesítő olvas-
mányoknak Schurman is elsődleges fon-
tosságot tulajdonított egy lány képzésé-
ben, elsősorban gondolatai „helyes 
mederbe terelése” miatt, de hangsúlyoz-
ta azt is, hogy a nőket, ha figyelmüket és 
erejüket nem kötik le a házimunka fel-
adatai, nem szabad elzárni más tudomá-
nyok művelésétől sem.

Schurman élete anyja 1637-es halála 
után komoly fordulatot vett: nem-

csak a ház körüli teendők „szakadtak a 
nyakába”, de két idős nagynénjének is 
gondját kellett viselnie. Már egy 1637 
novemberében kelt, Rivet-nek címzett 
levelében megemlíti, hogy szívesen ol-
vasná a fogadott apja („père d’alliance”), 
azaz Rivet által küldött könyveket, de a 
háztartás gondjai miatt nincs ideje ol-
vasni. Rivet és Schurman között a 
Dissertatio első megjelenéséig huszon-
nyolc latin levél ismert, ezek egy részét 
André Duchesne (1584–1640) nyomtat-
ta ki Párizsban 1638-ban. Schurmannak 
a nők műveléséről alkotott véleménye 
ekkor került először a nyilvánosság elé. 
Bár otthoni teendői valóban komoly 
gátjai lehettek Schurman tudományos 
munkájának, 1641-ben mégis megje-
lent nyomtatásban a levelekben is több-
ször körbejárt gondolatok összegzése, a 
Dissertatio. A questio disputata műfaját 
választó munka megjelenése után egy-
ből olyan nagy érdeklődést váltott ki a 
nyugat-európai olvasóközönségből, 
hogy már a következő évtized során 
angolra és franciára is lefordították. 
Guillaume Colletet (1598–1659) 1646-
os francia fordítását Anne Marie Louise 
d’Orléans-nak, XIII. Lajos unokahú-
gának, a „la Grande Mad moiselle”-nek 
ajánlotta.  Schurman nevét az 1640-es 
évekre megismerte egész Európa. Ró-
mában már 1642-ben dicsőítő versike 
jelent meg olasz nyelven a hollandok 
tudós asszonyáról. Louis Jacob (1608–

Ki is volt Anna Maria van Schurman 
(1607–1678), vagy ahogyan saját 

kortársai gyakran nevezték: „Utrecht 
csillaga”, a „holland Minerva”, a 
„tizedik Múzsa”? Apjának, Frederik 
van Schurmannak protestáns elődei Al-
ba hercegének németalföldi helytartósá-
gának idején menekültek el Antwer-
penből; először Hamburgban, majd 
Majna-Frankfurtban, végül 1593-ban 
Kölnben telepedtek le. Schurman a 
nemzedékek óta itt élő, korábban szin-
tén református vallásra tért von Harff 
nemesi családból származó Evával kötött 
házasságából 1603-ban és 1605-ben két 
fiú (Hendrik Frederik, Johan 
Godschalk), majd 1607-ben egy 
leány, Anna Maria született. An-
nát az apa kívánságára a két báty 
házitanítója oktatta írásra és olva-
sásra. A család 1613-ban Utrecht-
be költözött, majd 1623-ban a 
frízföldi Franekerben telepedtek 
le, amely város egyetemének teo-
lógia fakultásán egy évvel koráb-
ban kezdett tanítani az akkor már 
Hollandiában is nagy hírnévnek 
örvendő Wilhelmus Amesius 
(William Ames, 1576–1633). 
Amesius előadásait nemcsak a 
legidősebb fiú, de az apa is elősze-
retettel látogatta, aki azonban 
1625-ben váratlanul meghalt. Mi-
után Frederik befejezte tanulmá-
nyait Franekerben, a család visz-
szaköltözött Utrechtbe (1626). Az 
ekkorra a holland és német mel-
lett a latint és a franciát is remekül 
elsajátító Anna Utrechtben a ’30-
as években rézmetszést tanult 
Magdalena van de Passénál 
(1600–1637). Mivel Schur man nem há-
zasodott meg és egyelőre az otthoni 
háztartás gondjai sem terhelték szabad-
idejét, beiratkozott az 1636. március 16-
án alapított utrechti egyetemre, ahol te-
ológiát és klasszikus nyelveket tanult, 
utóbbit az egyetem első rektorától, 
Gisbertus Voetiustól (Gijsbert Voet, 
1589–1676). Bár az előadásokat egy 
elfüggönyözött kabinban volt kény-
telen hallgatni, korabeli beszámolók 
szerint buzgón részt vett az utánuk 
következő vitákban.

Schurman ekkor már a respublica 
literaria aktív tagjaként több tudóssal is 
levelezésben állt. A francia származású 
teológushoz, André Rivet-hez (1572–
1651) írt első levele (legalábbis amelyről a 
kutatásnak tudomása van) 1631-ből 

Jan Lievens: Anna 

Maria van Schurman, 

1649. (National Gallery, 

London)
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burgi közösség lelkipásztora. Labadie-t 
szuggesztív személyisége meglehetősen 
gyorsan népszerűvé tette új otthonában, 
s Anna is ígéretes vallási vezetőt látva 
benne 1669-ben csatlakozott a Labadie 
vezette közösséghez. Egy évvel később 
azonban a helyi református körök elűz-
ték Hollandiából a teológiai nézeteinek 
radikalitása miatt egyre veszélyesebbnek 
tartott Laba die-t. A kis közösség először 
a vesztfáliai Herfordban, majd a dániai 
Al to ná ban (ma Hamburg része) telepe-
dett le, tagjai közt pedig ott volt az idős 
Schurman is. Miután 1674 februárjában 
Labadie meghalt, Schurman vette át a 
közösség irányítását. Mivel a svédek és 
dánok közti háború hadszíntere fenye-
getni kezdte Altonát is, a közösség is-
mét költözni kényszerült: a frízföldi 
Wieuwerd Waltha kastélyában talál-
tak menedéket. Itt halt meg Schurman 
1678-ban hetvenévesen.

Ha Schurman munkásságát nem is, 
de nevét mindenképpen ismerték Er-
dély és a Magyar Királyság korabeli ér-
telmiségi körei. Az erdélyi szász protes-
táns környezetben nem a nők nevelésé-

ről megfogalmazott tézisei 
miatt hivatkoztak rá, hanem 
mert ismerték és elismerték 
széles körű tudását. A hazai 
gyakorlat nem alkalmazko-
dott a vives-i, de még kevés-
bé a Schurman által megfo-
galmazott eszmékhez, igaz, 
a protestánsok körében 
nemcsak a nők, de a férfiak 
egyetemi fokozatszerzésé-
nek intézményes keretei is 
hiányoztak hazánkban. A 
nagy átlagnál „könyvesebb” 
főrendi környezetben sze-
rencsére találunk inkább 
irodalmi és nem tudomá-
nyos tevékenységet folytató 
magyar nőket (Petrőczy Ka-
ta Szidónia, Daniel 
Polyxena, Bethlen Kata) 
vagy olyan asszonyokat, 
akiket széleskörű tájékozott-
ságukból vagy műveltsé-

gükből fakadó szervezőkészségük tett 
ismertté saját koruk és a későbbi emlé-
kezet számára (Kanizsay Orsolya, 
Wesselényi Anna, Lorántffy Zsuzsan-
na vagy Rákóczi Erzsébet). Istvánffy 
Miklós leányáról, Éváról (1563–1615) 
például úgy tartja a hagyomány, hogy 
„tudása férfiakéval vetekedett”. 

UGRY BÁLINT

1670), francia karmelita szerzetes 
Schurmanról írt életrajzát a Dissertatio 
francia fordítása elé illesztették. Nem 
kerülték el Schurman utrechti házát 
azok a látogatók sem, akik olvasták a 
Dissertatiót és most személyesen szeret-
ték volna vele megvitatni nézeteiket a 
kérdéskörről. „Észak Minerváját” fel-
keresték olyan hírességek is, mint Des-
cartes vagy – a legenda szerint férfi öl-
tözékben – Krisztina svéd királynő.

Schurman nemcsak a női művelődés 
meghatározó XVII. századi teore-

tikusa volt, de több klasszikus nyelv (la-
tin, görög, héber, arab, szír, arámi, etióp) 
kiváló ismerője is. Latin, görög, héber és 
francia szövegek kis gyűjteménye volt az 
először 1648-ban Leidenben napvilágot 
látott Opuscula, amely, mint már emlí-
tettük, tartalmazta a Disser tatiót és 
Schurman néhány levelét is. Bár a ’40-es 
évek ünnepelt asszonyát továbbra sem 
felejtették el Európa tudós köreiben, ő 
egyre inkább visszavonult a nyilvános-
ságtól. Életében azonban akadt még for-
dulat. „Vallásos magányába” való vissza-
vonulása vezetett ahhoz, hogy egyre 

nyitottabbá vált az új val-
lási irányzatok tanainak 
befogadására. 1662-ben 
mindkét nagynénje meg-
halt, s ekkor bátyja, Johan Godschalk 
nagy (meglehetősen késői) európai ta-
nulmányútra indult. Godschalk Genf-
ben ismerkedett meg Jean de Labadie-
val (1610–1674), a kálvinista vallásra tért 
egykori jezsuitával, akivel Anna bátyja 
közvetítésével levelezni kezdett. Labadie 
a Schurman testvérek hívására érkezett 
Hollandiába 1666-ban és lett a middel-

Idézet Anna Maria van 

Schurman André Rivet-

hez írt levelébQl. (OSZK 
Kézirattár Quart. Lat. 492.)

Jobban	hall,	aki	nem	lát?

A látás ideiglenes vagy végleges el-
vesztése növelheti a zenei fogékony-
ságot. Nemcsak Ray Charles és 
Stevie Wonder példája utal erre, ha-
nem az is, hogy sötétben tartott ege-
rek hallása kiélesedik, és érzéke-
nyebb lesz a frekvencia- és hangma-
gasság különbségeire is. Az érzéke-
lésben tapasztalható változás az 
idegsejtek közötti kapcsolatok meg-
erősödésével is együtt jár, ami azért 
érdekes, mert ez 
egyébként csak 
az egyedfejlődés 
korai szakaszá-
ban jellemző.

Kísérleteik so-
rán amerikai ku-
tatók egy héten 
át tartottak ege-
reket sötétben. 
Különböző frek-
venciájú és intenzitású hangokat 
játszottak le nekik, és közben mér-
ték a hallókéreg idegsejtjeinek akti-
vitását. A vizuális ingerektől meg-
vont állatok az agyi aktivitásuk 
alapján sokkal jobban megkülön-
böztették a hangokat, mint a ter-
mészetes fényviszonyok között tar-
tott példányok. Későbbi vizsgálatok 
pedig azt is kimutatták, hogy az 
idegsejtek közötti kapcsolatok szá-
ma jelentősen megnőtt. 

A látó- és hallórendszerek tehát 
nincsenek elszigetelve egymástól, 
ami főként akkor derül ki, ha az 
egyik érzékszerv működésképtelen-
né válik. Ha az emberi agy halló-
rendszere is az egerekéhez hasonlóan 
reagál a látás kiesésére (amire egy-
előre nincs bizonyíték), akkor ez új 
perspektívát nyit siket felnőtteknek. 
Gyerekeknél sikeresen alkalmazzák 
a hallást javító cochleáris (belső fül-
be ültetett) implantátumot, de a fel-
nőttek hallórendszere már nem al-
kalmazkodik ehhez az eszközhöz. 
Az egerek eredményei viszont azt 
sugallják, hogy a szem néhány hetes 
letakarásával átalakíthatók a halló-
kéreg idegsejtjei közötti kapcsolatok.

 KUBINYI ENIKŐ

ÉT-ETOLÓGIA
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Jut eszembe...
VÍZILÓ ÉS JEGESMEDVE

V an már fél évszázada, hogy Vértes László ekképpen 
magyarázta a klímaváltozások mibenlétét: „…ha a 
Balatonban vízilovak hancúroztak, akkor a két el-

jegesedés között meleg időszak volt, ha azonban fókák és 
jegesmedvék, akkor a jégkorszak hideg periódusára kell 
gondolnunk”. Eltekintve attól, hogy 15 000 éve még nem 
volt Balaton, a példa helyes, ha bugyuta hallgatóknak az 
agyába akarunk némi fényt beerőszakolni.

Mostanában egyre többször ijesztgetnek a felmelegedéssel 
is, lehűléssel is, filmeket készítenek a várható katasztrófáról, 
amely szerintem is be fog következni – úgy 60 000-70 000 
év múlva. Addig van idő vitatkozni azon, hogy az ősember 
látott-e ózonlyukat vagy csak a szeme káprázott.

A tréfát félretéve, már a XVIII-XIX. század óta vitatkoznak 
tudósok – köztük Kossuth Lajos is – azon, mi okozza az utób-
bi évmillió alatt az északi féltekén kialakuló jégsapkát, majd 
annak elolvadását és újbóli létrejöttét. E periodikus változásra 
kerestek földi és földön kívüli okokat 
(Golf-áram, üstökös, ufók), meg-
nyugtató választ azonban csak a XX. 
század első felében talált két zseniális 
koponya, kinek rövid életrajzát már 
csak illemből is, meg tanulságul is 
mellékelnem kell.

Milankovics Milutin horvát csilla-
gász a monarchiában, Dályán szüle-
tett 1879-ben, s Zágrábban ment a 
csillagok közé 1958-ban. Az első vi-
lágháború előtt a belgrádi egyete-
men tanított, majd az első hadifog-
lyok között Magyarországra került, 
ahol az MTA könyvtárában rabos-
kodott. Itt alkotta meg a jégkorszakok okairól szóló el-
méletét, melyet 1919-ben közölt. Mellesleg kidolgozta a 
pravoszláv egyház naptárreformját is. 

Akkoriban még számológép sem volt, nemhogy számító-
gép, a bonyolult számításokat hónapokon, éveken át papíron 
végezték. Volt rá lehetőség, hogy valahova be-becsússzon 
egy-egy hiba. Nagyszerű elméletét így egy nem kevésbé 
neves magyar csillagász, Bacsák György korrigálhatta, s 
fejleszthette az akkori viszonyok között a legjobbá.

Bacsák György Pozsonyban született 1870-ben és Fonyó-
don halt meg 100 év múlva, 1970-ben. Kalandos élete során 
Budapesten, majd Münchenben festészetet tanult, 1894-
ben Budapesten jogtudori oklevelet szerzett. 1934-ben 
nyugdíjba vonult, s almanemesítéssel, valamint csillagá-
szattal kezdett foglalkozni. 1954-ben lett a föld- és ásvány-
tudományok doktora. Nem nehéz kiszámítani, hogy ekkor 
már nyolcvannégy éves volt. Legfontosabb tanulmányait 
1939 és 1955 között publikálta, a Milankovics-féle elmélet 
továbbfejlesztése a harmincas évek végére esett.

No, ennyi bevezetés után megkísérlem röviden összefog-
lalni a Milankovics-Bacsák elmélet lényegét.

A földtörténeti korok közül az utolsó, a negyedkor (quarter) 
már elmúlt szakasza a pleisztocén (ma a holocénban élünk). Az 
elmélet lényege, hogy a Föld három pályaelemének periodi-
kus változása jelentős hatással van a beeső sugárzás, azaz 
hőmennyiség nagyságára. Amennyiben az északi féltekén 
csökken a beeső sugárzás mennyisége, bekövetkezhet a jég-
korszak. Ekkor az évi középhőmérséklet mintegy 7 Celsi-
us-fokkal alacsonyabb a mainál. 

E három ok közül az első a tengelyferdeség. Tudjuk, 
hogy a Föld tengelye nem merőleges a földpálya síkjára, 
hanem attól napjainkban 23 fokkal eltér. Egyébként ez a 
ferdeség okozza az évszakok változását az egyenlítőtől 
északra is, délre is. A tengely kúpsüveget rajzolva forog, 
egy forgási periódus 42 000 esztendő. 

A második ok az úgynevezett excentricitás jelensége. A 
Föld a Nap körül elliptikus pályán kering. Ennek az ellip-
szisnek a gyújtópontjában van a Nap, mely az ellipszis két 

gyújtópontja között látszólag vándo-
rol. Nem mindegy, hogy az évszakok 
– például a tél, avagy a nyár – napkö-
zelben vagy naptávolban telnek-e el. 
E ciklus időtartama 92 000 év.

A harmadik ok a precesszió jelensé-
ge, azaz a tavaszpont eltolódása. Már 
az ókorban megfigyelték, hogy az ál-
latövek „vándorolnak”. A nyári és té-
li napéjegyenlőség vándorlása a nap-
tári év 365 napjának mindegyikét 
érinti, azaz december 21-e lehet az év 
legrövidebb, de leghosszabb napja is. 
Egy ilyen ciklus 26 000 évig tart.

Az elmondottak értelmében, ha a há-
rom jelenség legkedvezőtlenebb időszakai egybeesnek, be-
következik az általános lehűlés, évezredek alatt olyan meny-
nyiségű hó, majd ebből jég halmozódik fel, melynek vastag-
sága a mai Lengyelország, Észak-Németország területén 
akár 1000 méter is lehetett. A pleisztocén időszakban több-
ször fordult itt elő ilyen eljegesedés, vagyis mintegy 100 000 
évig hideg, majd csaknem ugyanennyi ideig meleg, a mai-
hoz hasonló klíma uralkodott kontinensünkön. 

Az ember jégkorszaki találmány. Nagyjából 18 000–
15 000 éve kezdődött az a felmelegedés, mely mai időjárá-
sunkat kialakította. Van tehát idő az újabb lehűlés kezdetéig. 
Nem kétséges, hogy kisebb-nagyobb ingadozások közben is 
voltak, minthogy ilyeneket fél évszázadonként mi is át-
élünk, nem beszélve a csapadékosabb vagy szárazabb idősza-
kokról. Kevesen tudják, hogy a XIX. század második felé-
ben, 1863-ban, nagy éhínséget okozott az aszály, mint 
ahogy a középkorból is vannak adataink aszályos idősza-
kokra. Vannak, akik a népvándorlás korának vándorlásaiért 
is a változó klímát, az aszályos évtizedeket teszik felelőssé, 
de az már egy másik történet.

TROGMAYER OTTÓ

Jéggy_jtés  
a  Balatonon
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A következő hónapokban rend sze resen beszámolunk 
az egyetemi-akadémiai-tár sadalmi szervezetek ösz-
szefogásából létrejött két éves program eredménye-

iről, illetve a folyamatosan futó tevékenységekhez kapcsoló-
dó tudományos érdekességekről.

Az Európai Unió és az Európai Szociális Alap támogatá-
sával finanszírozott Társadalmi Megújulás Operatív Prog-
ramja (TÁMOP) 2012 tavaszán hirdetett újabb pályázati 
felhívást a tudományos eredmények hatékonyabb 
disszeminációja céljából. Mit is jelent ez a fogalom? A 
disszemináció szó szerint terjesztést jelent, annak bármilyen 
formáját beleértve, szóbeli, 
nyomtatott és elektronikus in-
formációátadást, különböző 
célcsoportokat adott esetben 
teljesen eltérő módon megkö-
zelítve. Éppen ez a változatos-
ság indokolja, hogy a fogalmat 
nem írja le teljesen a tudományos 
ismeretterjesztés, mert utóbbit 
általában a nagyközönségnek 
célozzuk. Ezzel szemben a 
disszeminációba beleértjük pél-
dául az egyetemi hallgatók és 
doktoranduszok számára szer-
vezett továbbképzéseket, a ku-
tatók egymás közötti informá-
cióáramlását elősegítő szakmai 
konferenciákat, de ugyanígy ide tartozik a tudományos 
hírportálok, szakmai blogok, speciális mobilapplikációk 
létrehozása és működtetése is.

Az ELTE szombathelyi székhelyű Gothard Asztrofizikai 
Obszervatóriuma és Multidiszciplináris Kutatóközpontja 
(ELTE GAO MKK) az említett pályázati felhívástól függet-
lenül is hagyományosan jó kapcsolatokat ápolt a szintén 
szombathelyi központú Vas Megyei TIT Egyesülettel, míg 

É G  É S  F Ö L D  VO N Z Á S Á B A N

Tudománykommunikáció,	 tudománynépszeresítés	 és	 a	
kutatói	létforma	megismertetése	az	utánpótlás	számára:	
nagyíve	 program	 végrehajtásába	 fogott	 az	 ELTE	 szom-
bathelyi	 Gothard	 Asztrofizikai	 Obszervatórium	 és	
Multidiszciplináris	 Központ,	 az	 MTA	 Csillagászati	 és	
Földtudományi	Kutatóközpont	és	a	Vas	Megyei	TIT	Egyesület	

hármas	konzorciuma.	

az MTA Csillagászati és Földtu-
dományi Kutatóközpont Csilla-
gászati Intézetéből (MTA 
CSFK CSI) Kiss L. László Len-
dület-csoportjával alakult ki 
rendkívül gyümölcsöző tudo-
mányos együttműködés 2010 
óta. A TÁMOP-felhívás a 
konvergenciarégiókban tevé-
kenykedő szervezetekre vonat-
kozott, így teljesen természete-
sen adódott, hogy a nyugat-ma-
gyarországi régió mellé becsatla-
kozhat az észak-magyarországi 
terület is, ahol az MTA CSFK 
CSI Piszkéstetői Obszervatóriu-

ma található. A csillagászat mint hívószó, szintén termé-
szetes választás volt, noha a program nem kizárólag a 
csillagászat zászlórúdját emelte magasra: általában véve a 
természettudományok népszerűsítése fogalmazódott 
meg egyik fő célként, az égi szépségekkel megpróbálva 
utat törni a fizika, kémia, földrajz, biológia számára is. 
Ez nem is olyan vad gondolat, hiszen például a jelenkor 
csillagászatának egyik slágertémája, az exobolygók ku-

A	TERMÉSZET	
TITKAI

Távcsöves bemutató
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szat és űrfizika nemzetközileg abszolút versenyképes kutatá-és űrfizika nemzetközileg abszolút versenyképes kutatá-s űrfizika nemzetközileg abszolút versenyképes kutatá-űrfizika nemzetközileg abszolút versenyképes kutatá-rfizika nemzetközileg abszolút versenyképes kutatá-özileg abszolút versenyképes kutatá-zileg abszolút versenyképes kutatá-út versenyképes kutatá-t versenyképes kutatá-épes kutatá-pes kutatá-á-
sokat végez, a kutatói szféra számtalan szállal kötődik vezető 
nemzetközi projektekhez, a munkába pedig időben bekap-özi projektekhez, a munkába pedig időben bekap-zi projektekhez, a munkába pedig időben bekap-ába pedig időben bekap-ba pedig időben bekap-őben bekap-ben bekap-
csolódó egyetemi hallgatók világszínvonalú kutatói képzés-ódó egyetemi hallgatók világszínvonalú kutatói képzés-dó egyetemi hallgatók világszínvonalú kutatói képzés-ó egyetemi hallgatók világszínvonalú kutatói képzés- egyetemi hallgatók világszínvonalú kutatói képzés-ók világszínvonalú kutatói képzés-k világszínvonalú kutatói képzés-ágszínvonalú kutatói képzés-gszínvonalú kutatói képzés-ínvonalú kutatói képzés-nvonalú kutatói képzés-ú kutatói képzés- kutatói képzés-ói képzés-i képzés-épzés-pzés-és-s-
ben részesülhetnek. Természetesen képet kaptunk az árnyékos 
oldalról is, a nehéz anyagi helyzetben lévő egyetemek problé-ól is, a nehéz anyagi helyzetben lévő egyetemek problé-l is, a nehéz anyagi helyzetben lévő egyetemek problé-éz anyagi helyzetben lévő egyetemek problé-z anyagi helyzetben lévő egyetemek problé-évő egyetemek problé-vő egyetemek problé-ő egyetemek problé- egyetemek problé-é-
máiról, ám összességében az üzenet a kutatói utánpótlást je-áiról, ám összességében az üzenet a kutatói utánpótlást je-iról, ám összességében az üzenet a kutatói utánpótlást je-ól, ám összességében az üzenet a kutatói utánpótlást je-l, ám összességében az üzenet a kutatói utánpótlást je-ám összességében az üzenet a kutatói utánpótlást je-m összességében az üzenet a kutatói utánpótlást je-összességében az üzenet a kutatói utánpótlást je-sszességében az üzenet a kutatói utánpótlást je-égében az üzenet a kutatói utánpótlást je-gében az üzenet a kutatói utánpótlást je-ében az üzenet a kutatói utánpótlást je-ben az üzenet a kutatói utánpótlást je-üzenet a kutatói utánpótlást je-zenet a kutatói utánpótlást je-ói utánpótlást je-i utánpótlást je-ánpótlást je-npótlást je-ótlást je-tlást je-ást je-st je-
lentő diplomamunkás és doktori ösztöndíjas hallgatóknak 
mindenképpen pozitív volt: lehet és érdemes ma kutató-éppen pozitív volt: lehet és érdemes ma kutató-ppen pozitív volt: lehet és érdemes ma kutató-ív volt: lehet és érdemes ma kutató-v volt: lehet és érdemes ma kutató-és érdemes ma kutató-s érdemes ma kutató-érdemes ma kutató-rdemes ma kutató-ó-
ként dolgozni, itthon is és külföldön is.

Nagy számú tudományos ismeretterjesztő előadást tar-ámú tudományos ismeretterjesztő előadást tar-mú tudományos ismeretterjesztő előadást tar-ú tudományos ismeretterjesztő előadást tar- tudományos ismeretterjesztő előadást tar-ányos ismeretterjesztő előadást tar-nyos ismeretterjesztő előadást tar-ő előadást tar- előadást tar-őadást tar-adást tar-ást tar-st tar-
tottunk az ország különböző pontjain, emellett pedig elin-ág különböző pontjain, emellett pedig elin-g különböző pontjain, emellett pedig elin-ülönböző pontjain, emellett pedig elin-lönböző pontjain, emellett pedig elin-önböző pontjain, emellett pedig elin-nböző pontjain, emellett pedig elin-öző pontjain, emellett pedig elin-ző pontjain, emellett pedig elin-ő pontjain, emellett pedig elin- pontjain, emellett pedig elin-
dult a www.csillagaszat.hu címen a csillagászati hírek szol-ímen a csillagászati hírek szol-men a csillagászati hírek szol-ászati hírek szol-szati hírek szol-írek szol-rek szol-
gáltatása. Összesítéseink szerint az előadások hallgatósága, 
illetve híreink olvasótábora több ezer főre rúg.

Nagy sikerrel tartottuk meg két helyszínen a Tudomá-á-
nyos közlés művészete című kétnapos intenzív továbbképző 
kurzusunkat egyetemi hallgatók, doktoranduszok és aka-ók, doktoranduszok és aka-k, doktoranduszok és aka-és aka-s aka-
démiai fiatalkutatók számára. A sikeres kutatói karriert, 
tudományos publikálást, konferenciákon való eredmé-ányos publikálást, konferenciákon való eredmé-nyos publikálást, konferenciákon való eredmé-álást, konferenciákon való eredmé-lást, konferenciákon való eredmé-ást, konferenciákon való eredmé-st, konferenciákon való eredmé-ákon való eredmé-kon való eredmé-ó eredmé- eredmé-é-
nyes részvételt, az ismeretterjesztés módszereit kutatói és 
újságírói szemmel bemutató eseményről önálló cikkek-jságírói szemmel bemutató eseményről önálló cikkek-ágírói szemmel bemutató eseményről önálló cikkek-gírói szemmel bemutató eseményről önálló cikkek-írói szemmel bemutató eseményről önálló cikkek-rói szemmel bemutató eseményről önálló cikkek-ói szemmel bemutató eseményről önálló cikkek-i szemmel bemutató eseményről önálló cikkek-ó eseményről önálló cikkek- eseményről önálló cikkek-ényről önálló cikkek-nyről önálló cikkek-ől önálló cikkek-l önálló cikkek-önálló cikkek-nálló cikkek-álló cikkek-lló cikkek-ó cikkek- cikkek-
ben fogunk e lap hasábjain beszámolni, remélhetőleg a 
széles olvasótábor számára is érdekes formában.

A fentiek csak válogatást adnak a tevékenységekből, minden-álogatást adnak a tevékenységekből, minden-logatást adnak a tevékenységekből, minden-ást adnak a tevékenységekből, minden-st adnak a tevékenységekből, minden-ékenységekből, minden-kenységekből, minden-égekből, minden-gekből, minden-ől, minden-l, minden-
re nem lehet és nem is érdemes kitérni egy ilyen bemutatkozás-és nem is érdemes kitérni egy ilyen bemutatkozás-s nem is érdemes kitérni egy ilyen bemutatkozás-érdemes kitérni egy ilyen bemutatkozás-rdemes kitérni egy ilyen bemutatkozás-érni egy ilyen bemutatkozás-rni egy ilyen bemutatkozás-ás-s-
ban. A legfontosabb üzenet azonban egyértelmű: tapasztalata-üzenet azonban egyértelmű: tapasztalata-zenet azonban egyértelmű: tapasztalata-értelmű: tapasztalata-rtelmű: tapasztalata-ű: tapasztalata-: tapasztalata-
ink alapján a csillagászat valóban képes volt zászlóshajóként szé-án a csillagászat valóban képes volt zászlóshajóként szé-n a csillagászat valóban képes volt zászlóshajóként szé-ászat valóban képes volt zászlóshajóként szé-szat valóban képes volt zászlóshajóként szé-óban képes volt zászlóshajóként szé-ban képes volt zászlóshajóként szé-épes volt zászlóshajóként szé-pes volt zászlóshajóként szé-ászlóshajóként szé-szlóshajóként szé-óshajóként szé-shajóként szé-óként szé-ként szé-ént szé-nt szé-é-
les körű érdeklődést kiváltani, a jól elvégzett munka örömét pe-örű érdeklődést kiváltani, a jól elvégzett munka örömét pe-rű érdeklődést kiváltani, a jól elvégzett munka örömét pe-ű érdeklődést kiváltani, a jól elvégzett munka örömét pe- érdeklődést kiváltani, a jól elvégzett munka örömét pe-érdeklődést kiváltani, a jól elvégzett munka örömét pe-rdeklődést kiváltani, a jól elvégzett munka örömét pe-ődést kiváltani, a jól elvégzett munka örömét pe-dést kiváltani, a jól elvégzett munka örömét pe-ést kiváltani, a jól elvégzett munka örömét pe-st kiváltani, a jól elvégzett munka örömét pe-áltani, a jól elvégzett munka örömét pe-ltani, a jól elvégzett munka örömét pe-ól elvégzett munka örömét pe-l elvégzett munka örömét pe-égzett munka örömét pe-gzett munka örömét pe-örömét pe-römét pe-ömét pe-mét pe-ét pe-t pe-
dig számtalan pozitív visszajelzés gazdagítja.

JANKOVICS ISTVÁN, KISS L. LÁSZLÓ, SIMON ZOLTÁN

A programról és eredményeirQl a következQ honlapokon tájékozód-
hatnak: www.csillagaszat.hu, egesfold.gothard.hu, egesfold.csfk.
mta.hu, egesfold.vasitit.hu

tatása és a kozmikus élőhelyek lehetőségének kimutatása 
kimondottan igényli a fizika mellett az említett tudományok 
magas szintű ismeretét is.

A 2012. májusban beadott pályázatról a döntést még az év vé-ájusban beadott pályázatról a döntést még az év vé-jusban beadott pályázatról a döntést még az év vé-ályázatról a döntést még az év vé-lyázatról a döntést még az év vé-ázatról a döntést még az év vé-zatról a döntést még az év vé-ól a döntést még az év vé-l a döntést még az év vé-öntést még az év vé-ntést még az év vé-ést még az év vé-st még az év vé-ég az év vé-g az év vé-év vé-v vé-é-
ge előtt megkaptuk: a végül is 22 különböző tevékenységet 
részletesen ismertető, megvalósíthatósági tanulmánnyal repre-észletesen ismertető, megvalósíthatósági tanulmánnyal repre-szletesen ismertető, megvalósíthatósági tanulmánnyal repre-ő, megvalósíthatósági tanulmánnyal repre- megvalósíthatósági tanulmánnyal repre-ósíthatósági tanulmánnyal repre-síthatósági tanulmánnyal repre-íthatósági tanulmánnyal repre-thatósági tanulmánnyal repre-ósági tanulmánnyal repre-sági tanulmánnyal repre-ági tanulmánnyal repre-gi tanulmánnyal repre-ánnyal repre-nnyal repre-
zentált pályázat összesen 124,8 millió forintos támogatást kapott 
két éves futamidővel. A projektet a lehető leghamarabb, 2013. 
januárban el is kezdtük, s az azóta eltelt időszak (jelen sorok 
írásakor kb. 12 hónap) a várakozásainknak megfelelő, illetve 
több szempontból felülmúló aktivitást hozott. A tevékenysé-öbb szempontból felülmúló aktivitást hozott. A tevékenysé-bb szempontból felülmúló aktivitást hozott. A tevékenysé-ól felülmúló aktivitást hozott. A tevékenysé-l felülmúló aktivitást hozott. A tevékenysé-ülmúló aktivitást hozott. A tevékenysé-lmúló aktivitást hozott. A tevékenysé-úló aktivitást hozott. A tevékenysé-ló aktivitást hozott. A tevékenysé-ó aktivitást hozott. A tevékenysé- aktivitást hozott. A tevékenysé-ást hozott. A tevékenysé-st hozott. A tevékenysé-ékenysé-kenysé-é-
gekből rövid válogatásként az alábbiakat érdemes kiemelni:

Nagy számban fogadtunk egyetemi hallgatókat, dok-ámban fogadtunk egyetemi hallgatókat, dok-mban fogadtunk egyetemi hallgatókat, dok-ókat, dok-kat, dok-
toranduszokat, iskoláscsoportokat és általános látogató-áscsoportokat és általános látogató-scsoportokat és általános látogató-és általános látogató-s általános látogató-általános látogató-ltalános látogató-ános látogató-nos látogató-átogató-togató-ó-
csoportokat a két szakmai helyszínen (ELTE GAO 
MKK és Piszkéstetői Obszervatórium). Szombathelyen az 
előadások mellett rendszeres esti távcsöves bemutatások 
is történtek, Piszkéstetőn viszont az éjjeli munkát nem 
zavaró nappali látogatások futnak. A mátrai obszervató-ó nappali látogatások futnak. A mátrai obszervató- nappali látogatások futnak. A mátrai obszervató-átogatások futnak. A mátrai obszervató-togatások futnak. A mátrai obszervató-ások futnak. A mátrai obszervató-sok futnak. A mátrai obszervató-átrai obszervató-trai obszervató-ó-
riumról évtizedes űrt betöltő ismertető kiadványt is elké-ól évtizedes űrt betöltő ismertető kiadványt is elké-l évtizedes űrt betöltő ismertető kiadványt is elké-évtizedes űrt betöltő ismertető kiadványt is elké-vtizedes űrt betöltő ismertető kiadványt is elké-űrt betöltő ismertető kiadványt is elké-rt betöltő ismertető kiadványt is elké-öltő ismertető kiadványt is elké-ltő ismertető kiadványt is elké-ő ismertető kiadványt is elké- ismertető kiadványt is elké-ő kiadványt is elké- kiadványt is elké-ányt is elké-nyt is elké-é-
szítettünk, amivel méltó módon tudjuk bemutatni a leg-ítettünk, amivel méltó módon tudjuk bemutatni a leg-tettünk, amivel méltó módon tudjuk bemutatni a leg-ünk, amivel méltó módon tudjuk bemutatni a leg-nk, amivel méltó módon tudjuk bemutatni a leg-éltó módon tudjuk bemutatni a leg-ltó módon tudjuk bemutatni a leg-ó módon tudjuk bemutatni a leg- módon tudjuk bemutatni a leg-ódon tudjuk bemutatni a leg-don tudjuk bemutatni a leg-
nagyobb magyar csillagászati obszervatórium műszer-ászati obszervatórium műszer-szati obszervatórium műszer-órium műszer-rium műszer-űszer-szer-
parkját és az ott folyó tudományos kutatásokat.

Az Utazó Planetáriummal meglátogatott iskolák, városi 
kulturális-művelődési rendezvények több ezer diák és fel-ális-művelődési rendezvények több ezer diák és fel-lis-művelődési rendezvények több ezer diák és fel-űvelődési rendezvények több ezer diák és fel-velődési rendezvények több ezer diák és fel-ődési rendezvények több ezer diák és fel-dési rendezvények több ezer diák és fel-ési rendezvények több ezer diák és fel-si rendezvények több ezer diák és fel-ények több ezer diák és fel-nyek több ezer diák és fel-öbb ezer diák és fel-bb ezer diák és fel-ák és fel-k és fel-és fel-s fel-
nőtt számára nyújtott tartalmas és ismereteket bővítő 
élményt, a szó legszorosabb értelmében valódi tömegek-lményt, a szó legszorosabb értelmében valódi tömegek-ényt, a szó legszorosabb értelmében valódi tömegek-nyt, a szó legszorosabb értelmében valódi tömegek-ó legszorosabb értelmében valódi tömegek- legszorosabb értelmében valódi tömegek-értelmében valódi tömegek-rtelmében valódi tömegek-ében valódi tömegek-ben valódi tömegek-ódi tömegek-di tömegek-ömegek-megek-
hez eljuttatva az égbolt szépségeit – mindezt az időjárás-égbolt szépségeit – mindezt az időjárás-gbolt szépségeit – mindezt az időjárás-épségeit – mindezt az időjárás-pségeit – mindezt az időjárás-égeit – mindezt az időjárás-geit – mindezt az időjárás-őjárás-járás-árás-rás-ás-s-
tól és napszaktól függetlenül!

Minden idők legreprezentatívabb csillagászati-űrfizikai kon-
ferenciáját szerveztük meg Galyatetőn, 2013 szeptemberében. 
A közel száz résztvevős találkozón az összes egyetemi és aka-özel száz résztvevős találkozón az összes egyetemi és aka-zel száz résztvevős találkozón az összes egyetemi és aka-áz résztvevős találkozón az összes egyetemi és aka-z résztvevős találkozón az összes egyetemi és aka-észtvevős találkozón az összes egyetemi és aka-sztvevős találkozón az összes egyetemi és aka-ős találkozón az összes egyetemi és aka-s találkozón az összes egyetemi és aka-álkozón az összes egyetemi és aka-lkozón az összes egyetemi és aka-ón az összes egyetemi és aka-n az összes egyetemi és aka-összes egyetemi és aka-sszes egyetemi és aka-és aka-s aka-
démiai intézményből érkeztek kutatók, oktatók, diákok és 
doktoranduszok, ahol ma csillagászatot vagy űrfizikát művel-ászatot vagy űrfizikát művel-szatot vagy űrfizikát művel-űrfizikát művel-rfizikát művel-át művel-t művel-űvel-vel-
nek (néhányan éppen még külföldön dolgoznak, de tervezik 
a hazaköltözést). Nagyon jó volt látni, hogy a magyar csillagá-öltözést). Nagyon jó volt látni, hogy a magyar csillagá-ltözést). Nagyon jó volt látni, hogy a magyar csillagá-özést). Nagyon jó volt látni, hogy a magyar csillagá-zést). Nagyon jó volt látni, hogy a magyar csillagá-ést). Nagyon jó volt látni, hogy a magyar csillagá-st). Nagyon jó volt látni, hogy a magyar csillagá-ó volt látni, hogy a magyar csillagá- volt látni, hogy a magyar csillagá-átni, hogy a magyar csillagá-tni, hogy a magyar csillagá-á-

Magyar Csillagászok Találkozója: csoportkép a 2013. szeptemberi galyatetQi rendezvényrQl
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Jegyzet ez az idei télről: míg or-
szágunk egyik részét vastag    

     hótakaró borította, a másik fe-
lében jó ha néhány pehely hullott. 
Búcsúzkodunk ettől a főként kö-
döket lebegtető időszaktól. A 
hegytetőn melenget a napsütés, a 
szántóföld páráiban már érezni a 
föld illatát… 
Mindez nem jelenti azt, hogy ha-

vas-jeges fotókat a továbbiakban 
felesleges küldeni. A képek feldol-
gozása az amatőrnél kisebb-na-
gyobb lemaradásban követi a be-
gyűjtésüket. Mi igyekszünk gon-
dosan, tematikusan raktározni, 
mert nem tudhatjuk, egy jó felvé-
tel, mikor kívánkozik valamelyik 
összeállításba. A decemberi hónap 
képe például napforduló idején ké-
szült, napforduló idején is közöl-
tük – habár közte egy év telt el.

H. J. 

ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

1

2
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1. Géczy István (Ónod, modellezos@gmail.com) – Kifelé a télbQl – A lakhelyemen szomorú 
ködös idQ volt, ezért barátnQmmel felmentünk a Bükkbe, 900 m fölé, a Bálvány környékére

2. Miksz Éva (Szeged, cili31@freemail.hu) – Nyugalom – Csendes helyet kerestem távol a 
várostól. A füvészkertben találtam rá, a romok közelében. 

3. Simon László dr. (Nyíregyháza, simonl@nyf.hu) – Tavasz a télben vagy tél a tavaszban? 

– Az egyre szeszélyesebb idQjárás miatt nem is olyan egyszer_ a válasz. A felvétel 2014. 
január 26-án készült, Nyíregyházán egy sorház pihenQkertjében. A japán birs virágszirmain 
egyensúlyozó kis hópehelycsomó pár perc múlva elolvadt a téli napsütésben, ám a virágok 

számára ez pirruszi gyQzelemnek bizonyult, másnapra lefagyott valamennyi

 4. Unger Zsolt (mailto:uznsgoelrt@gmail.com) – Ébredés – Nagyszentjános határában 
készült a kép az ét-galéria részére

3

4
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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

Iróniával a tűsarkú cipőkről

Olvasóink közül bizonyára sokan em-
lékeznek még a kilencvenes évek nép-
szerű, Egy rém rendes család című tévé-
sorozatára. Ebben a főszereplő Al 
Bundy cipőeladóként dolgozott, és a 
sorozat egyik legviccesebb történet-
szála is a munkahelyéhez kötődött, 
ahol Bundy botrányos, egyben rendkí-
vül vicces módon szolgálta ki a hozzá 
forduló molett hölgyeket. A Tűsarok és 
kamatláb című könyv szerzője nem té-
vésztár, hanem etnográfus, akit szak-
mai érdeklődés vezetett a cipőboltba. 
Az is közös a könyvben és a tévésoro-
zatban, hogy mindkettő nagyon vic-
ces – Mirja Tervo ugyanis nagyon 

szimpatikus írói esz-
közt: az iróniát vá-
lasztotta ahhoz, hogy 
a cipőboltban eltöltött 
másfél évét bemutas-
sa az olvasóknak. Iró-
niával ír saját magáról 
és a cipőbolti jelensé-
gekről is, ami egy-
részt tényleg szóra-
koztatóvá, másrészt 
könnyen fogyasztha-
tóvá tesz egy máskü-

lönben nem túlságosan érdekes té-
mát. A könyv ugyanis tényleg sem-
mi másról nem szól, mint hogy mi-
lyen élet folyik egy New York-i 
luxuscipőboltban.

 A szerző a könyvben sorra bemutat-
ja mind az eladók, mint a vevők leg-
fontosabb típusait. Mindegyiküknek 
megvan a maga módszere az eladás-
hoz, de szükségük is van rá: a boltban 
csak az maradhat alkalmazott, aki 
hétről hétre megfelelő értékben pro-
dukál eladást. Emiatt egymással is ver-
senyeznek az eladók: aki belép a boltba 
és jó vevőnek látszik, igyekeznek mi-
nél előbb maguknak megszerezni. 
Mirja Tervo részletesen kifejti az eh-
hez szükséges módszereket és trükkö-
ket – magyar szemmel érdekes olyan 
cipőboltról olvasni, ahol az eladók ver-
senyeznek egymással a vevők minél 
jobb kiszolgálása érdekében.

 A könyv legnagyobb részét a vevők 
bemutatása tölti ki. A szerző nagyon 
pontosan meg- és kiismerte őket más-
fél év alatt, sőt a magas sarkú cipő ön-
magában is szociológiai érdeklődése 

tárgya, a nők ugyanis a legkevésbé 
azért veszik meg őket, hogy kényelme-
sen járni tudjanak bennük, bár a bolt-
ban fenntartanak egy külön szekciót a 
„kényelmes” cipőknek is… Az eladók 
számtalan roncsolt lábfejet látnak a 
munkájuk során, de hamar hozzászok-
nak a lyukas zokni, harisnya látványá-
hoz, valamint a gombás, büdös lábak-
kal való munkához is. Igaz, az utóbbia-
kat már ők is nehezebben bírják. 

Megismerhetjük a jó és a rossz ve-
vők közötti különbségeket is. A jó 
vevő sokat vásárol és gyakran, velük 
az eladók is közeli viszonyt alakíta-
nak ki. Különösen az idősebb, férfi 
eladók udvarolnak szívesen az idő-
sebb hölgyeknek – a hölgyek a fi-
gyelmet és az udvarlást, az eladók 
pedig a jutalékot kapják az együtt-
működés végén. A szerző külön 
megfigyelte és elemezte a férfikísé-
rők szerepét a boltban. Másképp vi-
selkednek a párok, ha a férfi fizet 
vagy ha a nő magának veszi a cipőt, 
és az is érdekes, bár nem túl megle-
pő, hogy a férfiak többségét egyál-
talán nem érdekli a nő választása. 
Olyan férfikísérő is járt a boltban, 
aki az egyik kényelmes kanapén 
aludt egyet, amíg a nő válogatott, 
majd ébredés után szó nélkül nyúj-
totta át a hitelkártyáját...

A rossz vevők lehetnek krónikus 
visszaküldők, időpazarlók, turisták 
vagy egyszerűen csak szegények, az 
eladók nagy pontossággal előre tud-
ják mindegyikükről, milyen viselke-
désre számíthatnak. Megismerhetjük 
a könyvből az üzletmenetet is, az év-
szakokat tekintve például a bolt min-
dig előre jár, ezért ősszel hiába is ke-
resnénk náluk csizmát… A könyv a 
2008-as gazdasági válság idején ér 
véget, amikor a szerzőt másokkal 
együtt kirúgják, mert az emberek 
hirtelen nem vásároltak több cipőt 
500 és 1000 dollár közötti áron.

Szociológiai szempontból tehát 
nem nyújt különösebb újdonságokat 
a könyv, a bemutatott embertípusok 
és szituációk eddig is ismertek vol-
tak. Az érdekes helyszín mégis érde-
kessé, az ironikus megközelítés pe-
dig szórakoztatóvá teszi a könyvet. 
(Tűsarok és kamatláb. 2013. Typotex 
Kiadó, 240 oldal, 2800 forint)

 SZATMÁRI PÉTER

Egy tudós töprengései

Az évfordulós megemlékezések 
írásakor mindig akad egy-egy 
újabb nézőpont, így a Nobel-díjas 
Szent-Györgyi Albertről olvasva is 
egy új kép tárult elénk. Nem a tu-
dományos kutató szakmai pályája, s 
nem a világfi temperamentumos 
élete vagy kalandos politikai ambí-
ciója áll a 
könyv közép-
pontjában, ha-
nem a tudós 
töprengései a 
világ problé-
máin, kapcso-
lata hazájával, 
a korabeli Ma-
gyarországgal, 
a tudományos 
világgal, majd 
Amerikával.

Természetesen minden fontos 
életrajzi részlet elolvasható Rosta 
István professzor könnyen kézbe ve-
hető kis könyvében, mely rengeteg 
forrásból táplálkozik. Az idézetek 
sokszínűen festik le, honnan jött, 
milyen volt a kor kulturális élete, 
mi segítette kutatásait a Nobel-díj 
eléréséhez, hogyan ünnepelte az or-
szág és végül miért emigrált Ame-
rikába. Persze a korabeli írások a 
mai olvasóknak csak Rosta profesz-
szor színes történeteibe ágyazva 
érthetők. Különösen izgalmas és ta-
nulságos a Természettudományi 
Akadémia megalakulása és sorsa 
1946-ban. Az amerikai évek össze-
foglalása azért is érdekes, mert 
meglepő, hogy a gazdag Egyesült 
Államokban milyen nehézséget je-
lentett számára egy alapkutatások-
kal foglalkozó laboratóriumot lét-
rehozni.

Fontos kiemelni, hogy a könyv-
ben eredeti idézetek sokaságát ol-
vashatjuk, s nem átfogalmazásokat. 
A források megjelölése ebben a mű-
ben nem csupán tudományos szem-
pont: ez teszi lehetővé , hogy min-
denki kedve szerint továbbléphes-
sen Szent-Györgyi professzor sok-
színű életét kutatva. (Szent-Györgyi 
Albert. 2013. Medicina Kiadó, 112 ol-
dal, 1700 forint)

KOLLÁNYI ÁGOSTON



Halálosan	férfi	as	szokások

Azokon a vidékeken, ahol a történelem során az emberek 
főként állattartással foglalkoztak, a magántulajdon nem 
volt biztonságban, hiszen az emberek vagyonát – a nyájakat 
– nem volt nehéz elrabolni. Különösen nagy volt a veszély az 
USA déli és nyugati államaiban, ahol az államhatalom és az 
igazságszolgáltatás sokáig gyenge volt. S ennek máig ható 
lélektani következményei vannak! Ugyanis az állattartók 
egyetlen esélye tulajdonuk megvédésére az volt, ha ők ma-
guk erősnek, agresszívnak és bosszúállónak mutatkoznak, s 
ilyenformán megpróbálnak mindenkit elriasztani attól, 
hogy megtámadja őket. Noha a társadalmi körülmények az 
évszázadok során megváltoztak, a „becsület kultúrája” – 
ahogyan a déli férfiasságeszményt nevezik – sok helyen 
mindmáig fennmaradt a fehér bőrű lakosság körében.

Ahhoz, hogy felfedezzük ennek a szemléletnek a nyomait, 
nem feltétlenül kell lélektani kutatásokat végezni, állítja 
Collin D. Barnes, az Oklahomai Egyetem munkatársa – 
elég megnézni a halálozási statisztikákat. Barnes és két mun-
katársa egy tanulmányban, mely a Social Psychological and 
Personality Science című folyóiratban jelent meg, azt vizs-
gálta, hogy az USA „becsület-államaiban” és a többi tagál-
lamban évente hány véletlen halálos baleset jut százezer főre. 
Az ilyen halálesetek közé tartozik például minden közúti és 
vízi közlekedési baleset, a valahonnan való lezuhanás, a víz-

be fúlás, az égés és az áramütés. Nos, a statisztikai elem-
zés azt sugallja, hogy ezek a véletlen balesetek koránt-
sem véletlenek, a „becsület-államokban” ugyanis száz-
ezer főre 42,03 ilyen haláleset jut, míg a többi államban 
csak 36,89. Barnes és munkatársai szerint a különbséget 
lélektani ok magyarázza: a férfiasság bizonyítására 
gyakran alkalmazott eszköz a vagányság, a kockázat-
vállalás, a halált megvető bátorság fitogtatása. Azokban 
a kultúrákban, amelyek elvárják és jutalmazzák ezeket 
az erényeket, a férfiak sokkal több veszélyes helyzetbe 
mennek bele, és ennek következtében lényegesen na-
gyobb számban halnak meg „véletlen” balesetekben.

Érdekes eredmény volt az is, hogy a déli és nyugati álla-
mokban nemcsak a férfiak, hanem a nők körében is lénye-
gesen magasabb volt a baleseti halálozás aránya. Vajon en-
nek oka csupán az, hogy a nők gyakrabban esnek a férfiak 

vakmerő magatartásának – például a 
veszélyes autóvezetésnek – az áldozatá-
ul? Ennek kiderítésére Barnes és mun-
katársai kísérletet végeztek, melyben 81 
egyetemista, közöttük 62 nő vett részt. 
A kutatók felmérték, hogy ki mennyire 
azonosul a „becsület kultúrájával”. A 
résztvevőknek egy sor állításról kellett 
pontozással meghatározniuk, hogy 
mennyire értenek egyet velük. A meg-
állapítások között effélék szerepeltek: 
„Egy igazi férfi nem engedi, hogy má-
sok mondják meg neki, mit csináljon”, 
„Egy férfinak joga van fizikai erősza-
kot alkalmazni egy másik férfival 
szemben, ha az sértegeti és gúnyolja”. A 
diákoknak arra is válaszolniuk kellett, 
hogy milyen valószínűséggel követné-
nek el egy sor kockázatos cselekedetet, 
például leugranának-e gumikötéllel 
egy hídról, feltennék-e szerencsejátékon 
egyheti jövedelmüket. Az eredmények-

ből egyértelműen kiderült, hogy minél inkább elfogadja 
valaki a becsület kultúráját, annál inkább hajlandó koc-
kázatosan, veszélyesen viselkedni – és ez a nőkre is érvé-
nyes volt. Igaz ugyan, hogy a becsület kultúrája ereden-
dően a férfiakról szól, de a nők is aktívan részt vesznek 
az elvek átörökítésében, hiszen ezeknek szellemében ne-
velik gyermekeiket. Helyesnek érzik a becsület kultúrá-
ja által a férfiak számára előírt magatartásformákat és 
egy kicsit ők maguk is eszerint cselekszenek.

MANNHARDT ANDRÁS
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Egy száguldó csillag 
sokkhatása

A Tejútrendszerből kifelé szö-
kő csillagok környezetükre 

is erőteljes, szó szerint „sokkoló” 
hatással vannak: ezt látványosan 
mutatja be a NASA Spitzer űr-
távcsövének mellékelt, az infra-
vörös tartományban készült fel-
vétele. A hamis színezésű képen 
a csillag jellegzetes alakú vörös 
ívet „tol” maga előtt, amely va-
lójában annak a fejhullámnak a 
megjelenítése, amelyet a szágul-
dó csillag a környező csillagközi 
anyagban kelt. 

A csillag a Kappa Cassiopeiae, 
vagy HD 2905 néven ismert fia-
tal, kék szuperóriás, amely elképesz-
tő, másodpercenként mintegy 1100 
kilométeres sebességgel szökik kifelé 
a Tejútrendszerből. 

A fejhullám ott képződik, ahol 
a csillag mágneses tere és a belő-
le kiáramló elektromosan töltött 
részecskék áramlata (a csillagszél) 

nekiütközik a környező sok-
kal ritkább, és többnyire lát-
hatatlan (nem világító) csil-
lagközi por- és gázanyag-
nak, amely ennek hatására 
a mozgás irányában feltor-
lódik, összesűrűsödik és fel-
hevül. A csillagközi térben 
így kialakuló jellegzetes 
kúpfelületen (illetve annak 
az égbolt síkjában látható 
vetületén, egy parabola-
íven) lévő anyag részecskéi 
az infravörös tartományban 
sugárzást bocsátanak ki, 
amelynek jellemzői sokat 
elárulnak mind magának a 
csillagnak, mind a környe-
ző csillagközi térnek a tulaj-

donságairól. A Naphoz hasonlóan 
lassan mozgó csillagok előtt fej-
hullám nem, vagy csak alig alakul 
ki (nincs ilyen élesen kirajzolódó 

Nem elég a lakható 
zónában lenni

Az elmúlt 20 évben látványosan 
felgyorsult a Földhöz hasonló 

exobolygók utáni kutatás: a Kepler 
űrtávcső és földi távcsövek egyre 
több több olyan exobolygót fedez-
nek fel, amelyek első ránézésre szá-
mos hasonlóságot mutatnak boly-
gónkkal. Néhányan közülük napjuk 
lakható zónájába esnek (felszínükön 
a víz cseppfolyós állapotban létez-
het): ezek kiemelt célpontjai a Föl-
dön kívüli élet kutatásának.

Most egy kutatócsoport azt vizs-
gálta meg, valóban annyira kedve-
zők-e az életfeltételek ezeken boly-
gókon, mint azt feltételezik? Azt 
találták, hogy a válasz erősen függ 
a bolygó szilárd magjának tömegé-
től: minél nagyobb az, annál kevés-
bé valószínű, hogy a felszínén élet 
fejlődhessen ki. A Helmut Lammer, 
az osztrák Űrkutatási Intézet mun-
katársa vezette csoport eredménye-
iről a Monthly Notices of the Royal 
Astronomical Society szakfolyóiratban 
számolt be.

A más csillagok körüli bolygórend-
szerek Naprendszerünkhöz hason-
lóan főként hidrogént és héliumot, 
kisebb mennyiségben nehezebb ele-

meket is tartalmazó protoplanetáris 
korongokból jönnek létre, röviddel 
anyacsillaguk születése után. Az 
ebben lévő porrészecskék ütközései 

révén idővel nagyobb sziklarögökké 
állnak össze: ezek képezik a későb-
bi bolygók magját, amelyek növek-
vő gravitációjuk révén egyre több 

A NASA Spitzer _rtávcsövének infravörös felvétele alapján 
készült hamis színezés_ kép a Kappa Cassiopeiae által keltett 

fejhullámról (KÉP: NASA/SPITZER)

Az élet kialakulásának feltételei erQsen függenek a kezdeti bolygócsíra tömegétQl. Az ábra felsQ 
sorában egy több mint 1,5-szeres földtömeg_ kQzetmagú bolygó vaskos hidrogén (H), deutérium 
(H2) és hélium (He) légkört gy_jt maga köré, és azt meg is tartja. Az ilyen szuperföldek felszínén 
olyan hatalmas nyomás uralkodik, ami lehetetlenné teszi az élet létrejöttét. Az alsó sorban egy 

kisebb, 0,5-szörös és 1,5-szeres földtömeg közé esQ magtömeg_ bolygónak viszont van esélye arra, 
hogy rajta a földihez hasonló viszonyok alakuljanak ki. (KÉP: NASA/H. LAMMER)
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Érdemes újragondolni  
az állatok evolúcióját?

A földi élet evolúciójának egyik ál-
talánosan elfogadott tétele sze-

rint a bonyolultabb (állati) létformák 
csak akkor alakulhattak ki, amikor 
a légkörben az oxigén 
szintje, mintegy 630–635 
millió évvel ezelőtt növe-
kedésnek indult, majd 
megközelítette a mai érté-
ket. A Daniel Mills, a Dél-
Dániai Egyetem, és Lewis 
M. Ward, a Kaliforniai Mű-
szaki Egyetem (CalTech) 
kutatói vezette nemzetközi 
csoport egy új, a PNAS-
ben megjelent tanulmánya 
azonban úgy tűnik cáfolja 
ezt a tézist: kutatók egy a 
dán fjordokban élő kö-
zönséges tengeri szivacs-
fajnál kimutatták, hogy 
erősen oxigénhiányos 
környezetben (mindösz-
sze a mai oxigénszint 0,5 
százalékának megfelelő 
értéknél) is képes élni és 
szaporodni.

Az első bonyolultabb 
létformák – az első álla-
tok – több mint félmilli-
árd évvel ezelőtt jelentek 
meg a Földön. Ez időben 
nagyjából egybeesett a 
légkör oxigénszintjének 
emelkedésével, ezért ké-
zenfekvő volt a két ese-
ményt egymással ok—
okozati kapcsolatba állí-
tani. „Valójában azonban 
eddig senki sem vizsgálta 
meg (legalábbis tudomásom 
szerint), hogy minimálisan 
mennyi oxigénre van szüksé-
gük az állati létformáknak. 
Mi erre lettünk kíváncsiak” 
– mondta Mills.

A ma élő állatok közül a legkezdet-
legesebbek közé tartozó tengeri sziva-
csok elődei feltehetőleg az első állati 
létformák közé tartozhattak. A ku-
tatók választása a közeli dán fjordok-
ban élő Halichondria panicea nevű faj-
ra esett. „A laboratóriumi kísérletekben 
hamar kiderült, hogy jól bírják az oxigén 
megvonását, és a mai szint 0,5 százalékán 
is megélnek” – mondta Mills.

Ez jócskán alacsonyabb érték an-
nál, amit a kutatók eddig az állati 
létformák kialakulásához és fenn-

tartásához szükségesnek véltek. A 
kérdés most így vetődik fel: ha az 
állati léthez nem (feltétlenül) volt 
szükség magas oxigénszintre, akkor 
miért kapcsolódott ennyire szorosan 
egymáshoz a két esemény? Miért 
csak egyszerű egysejtű baktériumok 

és amőbák léteztek évmilliárdokig, 
mielőtt szinte robbanásszerűen ki-
fejlődtek a többsejtű, bonyolultabb 
élőlények? 

A rejtélyt fokozza, hogy egy ko-
rábbi (szintén dán kutatók közremű-
ködésével végzett) földtörténeti ku-
tatás szerint az oxigénszint legalább 
egyszer már korábban (mintegy 2 
milliárd éve) is drámai mértékben 
megemelkedett, az mégsem veze-
tett akkor a komplexebb életformák 
megjelenéséhez. 

(ScienceDaily)

változás), a Kappa Cassiopeiae-
hoz hasonló sebességgel száguldó 
csillagoknál azonban jól észlelhe-
tő az infravörös tartományban. (A 
Kappa Cassiopeiae szabad szem-
mel is látható csillag a Cassiopeia 
csillagképben – a hamis színezésű 
képen vörössel ábrázolt fejhullám 
azonban a látható fény tartomá-
nyában nem észlelhető.) 

Szinte hihetetlen, de ez a hul-
lámfront messze, 4 fényévvel előzi 
meg magát a csillagot, szemléltet-
ve ezzel, hogy a csillag környeze-
tére gyakorolt hatása milyen mesz-
szire terjed. (Nagyjából ugyanek-
kora távolságra van tőlünk a Nap-
hoz legközelebbi csillag, a Proxima 
Centauri.) 

A felvételen a látványos vörös 
színezésű ív mellett látható halvá-
nyabb zöldes színű területek a csil-
lag útjába eső porfelhőkben lévő 
policiklikus aromás szénhidrogén 
(PAH) molekulák gerjesztéseiből 
származnak. 

(NASA JPL) 

hidrogént vonzanak maguk köré. 
Az így létrejövő légkör egy része 
azonban a fiatal csillag ultraibolya 
sugárzásának hatására folyamatosan 
leszakad, visszaszökik a világűrbe. 

Lammer és munkatársai a két el-
lentétes hatás eredőjeként kialakuló 
légkört modellezték a napjuk lakha-
tó zónájába eső olyan exobolygókra, 
amelyek magjának tömege a Föld 
tömegének tizede és ötszöröse közé 
esik. Azt találták, hogy közülük 
azok, amelyek anyagának sűrűsége 
a Földéhez hasonló, de tömegük ki-
sebb a földtömeg felénél, kevés gázt 
képesek maguk köré gyűjteni.

A Földéhez hasonló tömegű boly-
gómagok esetében, amennyiben 
napjuk ultraibolya sugárzása erőtel-
jesebb, mint a Napé, a légkör java 
része szintén elszökik. Az ennél 
nagyobb tömegű bolygómagok (a 
„szuperföldek”) esetében azonban 
a bolygócsíra gravitációja győzedel-
meskedik: a légkör egyre vastagabb-
ra nő, s így „mini Neptunusz” jel-
legű bolygó alakul ki. „Olyan vastag 
légkör jön létre a bolygó körül, amelynek 
nyomása a felszínen lehetetlenné teszi 
bármiféle életforma megszületését akkor 
is, ha a bolygó egyébként a lakható zó-
nába esik” – mondta Lammer. 

(RAS)

A kísérleteket a Halichondria panicea szivacsfajon végezték
KÉP: DANIEL MILLS/SDU 
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 Nagy öröm és meglepe-
tés volt, hogy több mint 100 
ezer madarat, köztük 230 

rétisast sikerült összeírni az Európa Amazonasának becé-
zett öt ország által létrehozott Bioszféra Rezervátumban 
az idei télen. A 800 ezer hektárnál is nagyobb termé-
szetvédelmi térség – egy egyezmény keretében – ma-
gyar, szlovén, horvát, szerb és osztrák területekből áll. 
Az Európa Amazonasa 
elnevezés a Duna, a Drá-
va és a Mura menti térség 
összefüggően védett te-
rületeire vonatkozik. 

Háromezer kilométeres 
szakaszon kutatták táv-
csövükkel a Duna sza-
kaszait szlovén, horvát, 
magyar, szerb és osztrák 
önkéntesek, hogy felmér-
jék a folyón áttelelő ma-
dárállományt. Ugyancsak 
hatalmas munka folyt a 
Dráván és a Mura folyón 
is, hogy ott is összeírják, 
milyen fajok fordulnak 
elő a téli folyóvidéken. 

A Wetlands International szervezésében zajló munka 
célja az volt, hogy felmérjék a téli időszakban áttele-
lő madárfajok számát, valamint populációjukat az öt 
országot átölelő hatalmas ártéri térségben. Ugyanak-
kor az is cél volt, hogy a három folyónál egyszerre, 
egy időben mérjék fel a felbukkanó rétisasokat.  Az 
önkéntesek 100 ezernél több vízimadarat számoltak 
meg, köztük nagy bukókat, kárókatonákat, nyári lu-
dakat és nagy lilikeket. Sikerült 230 rétisast is összeír-

ni, a legnagyobb számban a magyar–szerb, valamint 
a magyar–horvát közös határ térségében lehetett lát-
ni. Nálunk a Duna–Dráva Nemzeti Park ad élőhelyet 
ezeknek a nagytestű ragadozóknak, Horvátország-
ban a Kopacki Rit Nemzeti Park, a szerbeknél pedig 
a Gornje Podunavlje speciális természetvédelmi terü-
leten élnek. Ez a hatalmas terület tökéletes élőhelye 
és költőhelye a sasoknak, de más ragadozóknak is 

kiváló telelőhely. A 
rétisasoknak ha-
talmas összefüg-
gő területekre van 
szükségük, ahol az 
öreg fákra fészkel-
hetnek, miközben 
elegendő élelmet 
találnak, főképp 
halakat, vízimada-
rakat és emlősöket. 

Az UNESCO a 
horvát és magyar 
Dráva és Duna 
menti területeken 
már 2012-ben el-
fogadta a Mura-
Dráva-Duna Bioszfé-

ra Rezervátum elnevezést, amely az öt ország, Magyar-
ország, Horvátország, Szerbia, Szlovénia és Ausztria 
által támogatott kezdeményezés első jelentős eredménye 
volt. Ez 630 ezer hektárnyi területet jelentett, amelyhez 
csatlakozott Szerbia 177 ezer hektárral. Az UNESCO 
programja keretén belül létrehozott Bioszféra Rezer-
vátumot idén júniusban Ausztria és Szlovénia is újabb 
területekkel bővíti.

(www.greenfo.hu)
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EURÓPA AMAZONASA

Tanítási időben hétköznap 16 óra előtt csak előre be-
jelentett csoportoknak tartunk előadást, amelyhez 
egyéni látogatók is csatlakozhatnak. A 3 dimenziós 

filmvetítéseinkre előzetes bejelentkezés szükséges! 
További információkért látogassa meg honlapunkat: 
www.planetarium.hu.

A TIT Budapesti Planetárium programjai 2014 március 1. – június 14. között

HétfR Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat

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

11:00 Választható
A FöldrRl  

a csillagokig
Választható

Az élet bolygója: 
a Föld

Választható A Nap családja

13:00
Az élet bolygója: 

a Föld
Választható Csillagtüzek Választható

A FöldrRl  
a csillagokig

A világ_r  
meghódítása 3D

14:30 Választható Választható ^rklandozások Választható ^rkalandozások

16:00
A Hubble  

Univerzum
Égiekkel játszó  
földi lelemény

Az égbolt csodái
Bolygóközi 

társasutazás Földönkívüliek

17:00
Csodálatos  

Univerzum 3D
A világ_r  

meghódítása 3D
Csodálatos  

Univerzum 3D
Csodálatos  

Univerzum 3D

( 4-9 éves gyerekeknek ajánljuk,  6-9 éves gyerekeknek ajánljuk,  10 éves kortól ajánljuk,  14 éves kortól ajánljuk, 
 a csoportok a teljes kínálatunkból választhatnak m_sort)
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Az Agave Kiadónál jelent meg James Forrester: Megszentelt árulás cím_ regénye, 
amelynek alapjául egy középkori napló szolgált, s ez utóbbi modern kori kiadásának 
címét kérjük. A megfejtést beküldQk között a kötet 5 példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét keddje, 
március 18-a. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Keresztrejtvény, 1428 Bu-
dapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu.

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 6. számunk-
ban elkezdett 13 hetes rejtvényciklusunk végére a bekeretezett négyzetek bet_i – 
helyes sorrendbe rakva – egy 200 esztendeje született magyar színm_író nevét 
adják ki. A név beküldQi között az Élet és Tudomány negyedéves elQfi zetését sor-
soljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. A cím elsR része. 10. Szállítószövet elemeinek kötege a növény-
ben. 11. ... Iness; USA-beli diszkoszvetQ, a helsinki olimpia bajnoka. 12. 284 méter 
magas hegy a Gerecse keleti részén. 13. Terület szélei! 14. Hajdú-Bihar megyei 
város, itt m_ködött az ország legnagyobb cukorgyára. 15. Ehetetlenül rostos. 16. 
Sopron vize. 18. Tartomány székhelye FelsQ-Ausztriában, a Duna partján; itt élt in-
ternáltként életének utolsó szakaszában Batsányi János. 19. Fátyol teszi, hogy 
mindenre fény derüljön! 22. ... Delon; francia fi lmsztár. 23. Kötél végei! 24. Termé-
szeti erQt megszemélyesítQ alsóbbrend_ istennQ. 27. Egyik híres m_ve A revizor 
cím_ szatirikus vígjáték. 29. Ady Endre egyik álneve. 30. Darab, röv. 32. ... róla; 
messzirQl meglátszik rajta. 33. Angol fQnemesi cím. 35. Határozott szándék. 37. A 
cím második, befejezR része.

FÜGGQLEGES: 1. Ditti. 2. Gázlómadár. 3. Ügynökség tagja! 4. M_vészettörté-
nész (Károly, 1869–1965). 5. Sindó Kaneto fi lmje. 6. Lengyel város és folyó, 
gépkocsimárka is. 7. Hammarskjöld néhai ENSZ-fQtitkár személyneve. 8. Alifás te-
lítetlen szénhidrogén. 9. Palindrom nev_ bibliai próféta. 10. Juhász Gyula kétstrófás 
költeménye. 14. „RejtvényfejtQ” herceg Puccini Turandot cím_ operájában. 17. Vo-

nalvégek! 18. Kencefajta. 20. Piacon értékesít. 21. ... Ben; híres londoni óra, illetve 
annak tornya. 23. ... reggel; öt órakor. 25. ...-Oberstein; gyémántcsiszoló iparáról 
ismert német város. 26. ErQsen csípQ. 28. Napjaink sokszoros válogatott labdarú-
gója (Zoltán). 31. Állatövi jegy; Capricornus. 34. Málnás közepe! 36. Mauglit is elb_-
völQ óriáskígyó A dzsungel könyvében.

A 6. heti Élet és Tudományban megjelent rejtvény megfejtése: KISZELLQZTETI 
A FEJÉT; MEGORROL; LÓG A NYELVE. A megfejtést beküldQk közül Bárdosi 
Vilmos: Emberi testrészek a magyar szólásokban, közmondásokban cím_ könyvét 
(Tinta Kiadó) nyerte: Filó Ferencné (Budapest), Molnár Lászlóné (Solymár), 
Nagy Judit (Galánta, Szlovákia), Pálffy Anikó (Budapest) és dr. Sz`cs Lajos 
(Budapest). A nyerteseknek gratulálunk, a könyveket postán küldjük el.

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 2014-ben:
 
2014. április 12.

Jelentkezési határidQ: 2014. március 10. 
Pótjelentkezési határidQ: 2014. március 31.

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!

KERESZTREJTVÉNY

Kedves Olvasónk!

Ha kedveli lapunkat, 
ha érdekesnek és 

hasznosnak találja, 
kérjük, utalja adója 

1 %-át (adószámunk: 
19002457-2-42)

kiadónk, a Tudományos 
IsmeretterjesztR 
Társulat javára. 

Köszönjük!

Kedves doktorandusz 
pályázók!

Felhívjuk figyelmüket, 
hogy a TIT és a Doktoran-
duszok Országos Szövet-
sége közös cikkpályáza-
tának a beadási határide-
jét 2014. március 31-éig 
meghosszabbítottuk. BR-
vebb informcáió: 
www.eletestudomany.hu.
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ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

pusok, amelyek a gőzkorszak végéig (1970-es évek elejéig) 
kiválóan helytálltak. A magyar gőzmozdonygyártás 
az 1900-1919 között Európában élenjáró volt, és hosszú idők-
re megalapozta a magyar vasúti gépgyártás jó hírnevét.

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum legújabb, A 
magyar gőzmozdonygyártás fénykora című tárlatával 
ezt az időszakot hozza a látogatók elé március 9-éig.

Varázslat címmel nyílt meg 
Budapesten a Cultiris Galéria/
Örkény István Könyvesboltban 
az a tárlat, mely Gross Arnold 
grafikus munkáiból válogat.

Gross Arnoldot a rézkarc mű-
vészetének megújítójaként tart-
ják számon az egész világon. A 

korábbi egyhangú, fekete-fehér műveket a szivárvány 
színeiben pompázó, sodró lendületű, mégis nyugalmat 
és harmóniát árasztó képek váltották fel. Rézkarcain 
egyetlen négyzetmilliméternyi terület sem maradhat 
szabadon, a lapokat sajátos tündérvilágának városai és 
lakói népesítik be.

Jellegzetes színezési technikájának köszönhetően min-
den egyes nyomata különbözik a többitől. Képeit csodála-
tos, virágüzletekkel és játékokkal teli gyermeki mesevilág 
jellemzi, ahol mindig süt a nap, és ahol az ember része a 
természetnek. Képeivel a szépség, az öröm életérzését 
nyújtja, azt a világot, amelyben nincs semmi hátborzon-
gató vagy borús. Műveit páratlan technikai tudás, finom 
vonalvezetés, összefogott kompozíció és tartalmi-formai 
tisztaság jellemzi. Képei árpilis 5-ig láthatók.

Két filmklub is indul 
idén tél végén/kora 
tavasszal a Kino Ca-
féban: az OROSZok 
Filmklub a szóra-
koztatás mellett az 
oroszokról kialakult 

képet akarja újrafogalmazni, az Osztályfőnökök Országos 
Szakmai Egyesülete által szervezett OFOE Filmklub pe-
dig felnőtteknek szól, gyerekekről. A pedagógusokon és 
szülőkön kívül a szervezők minden érdeklődőt várnak, 
hogy közösen nézzék, majd beszéljék meg a gyerekek és fi-
atalok világát, illetve a nevelés kérdéseit érintő filmeket. A 
következő vetítés március 4-én lesz, az Egy jobb világ cím-
mel. A vetítések kezdete minden alkalommal 17.30. 

Az OROSZok Filmklubot az Oroszok blog (http://oro-
szok.postr.hu) indítja. A szervezők a továbbiakban is Ma-
gyarországon még nem, illetve kevésbé ismert kortárs 
orosz filmeknek szeretnének esélyt adni, hogy megtalál-
ják közönségüket. A következő vetítés március 26-án 
lesz. A további alkalmak filmjeiről folyamatosan adnak 
tájékoztatást a blogon.

Kölyöklabor nyílt a Fővárosi 
Állat- és Növénykert népszerű 
új létesítményében, a 2012-ben 
megnyílt Varázshegy belsejében. 

Az érdekes és látványos, természettudományos, ezen belül 
kémiai kísérleteket kínáló labor foglalkozásaira az iskolák 
2-6. osztályos csoportjainak jelentkezését várják. Alkal-
manként egy vízkémiai és egy élelmiszerkémiai kísérlet el-
végzésére van lehetősége a bejelentkező osztályoknak. Az 
egy órás foglalkozásokat heti két napon, keddenként és 
szerdánként, három idősávban (10, 12 és 14 órai kezdettel) 
tartják.

A kölyöklabor a BASF Kids’ Lab nemzetközi ismeretter-
jesztő programjának részeként nyílt meg. Az első BASF kö-
lyöklabort 1997-ben nyitották meg Ludwigshafenben, a 
vállalat németországi központjában. A BASF kémiai isme-
retterjesztő programjain 2012-ben több mint 64 ezer fiatal 
vett részt szerte a világon. Magyarországon 2011 októberé-
ben indult el a kölyöklabor program, amelynek keretében 
eddig ötezer hazai kisiskolás kapott betekintést a kémia rej-
telmeibe.

A program célja, hogy a legfiatalabbaknak emlékezetessé 
tegye az első találkozást a laboratóriummal, felkeltse érdek-
lődésüket a kémia iránt, és hogy bemutassa, mennyi min-
denben járul hozzá a kémia mindennapi életünkhöz. Kevés-
bé a szakmai ismeretek közvetítéséről, sokkal inkább annak 
a szemléletmódnak az átadásáról van szó, hogy hogyan is 
működnek a természettudományok. Ennek fontos eleme az 
önálló kísérletezés, így a gyerekek aktív részesei a foglalko-
zásoknak, ügyességüket, pontosságukat és kreativitásukat is 
fejleszti, hogy kis kémikusként dolgozhatnak. Kísérletezé-
seik eredményét egy történetbe foglalják, dr. Buborék és ba-
rátainak részvételével.

Jelentkezés és bővebb információ: http://www.zoobudapest.
com/oktatas/basf-kolyoklabor.

Az első hazai mozdony legyártá-
sától, 1873-tól egészen az 1950-es 
évek végéig készültek Magyar-
országon gőzmozdonyok, közöt-

tük olyan legendás típusok, mint a 424-es, a 301-es, vagy a 
601-es. A fénykor az 1900-1919 közötti időszak volt.

A XX. század elején jelentősen megnövekedett az utazási 
kedv és az áruszállítás is fellendült. A XIX. század végére a 
vasúti forgalom a többszöröse lett a néhány évtizeddel ko-
rábbinak. A korszakot lezáró 1914-19 közötti első világhábo-
rú a vasúti szállítás további növekedését okozta. A megnö-
vekedett tömegű vonatokat csak korszerű, nagyteljesítmé-
nyű gőzmozdonyokkal lehetett továbbítani.

A Magyar Királyi Államvasutak Gépgyára 1900-tól kezd-
ve európai szinten is egyedülálló mozdonyfejlesztésbe kez-
dett, melynek eredményeként 1905-1919 között évente fej-
lesztett ki egy új mozdonytípust, és összesen mintegy 2500 
gőzmozdonyt gyártott. Ekkor születtek meg azok az alaptí-

Játékos kémia

KivetítQ

Megy a gQzös

Mesés rézkarcok
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PiszkéstetWi	Obszervatórium
A Piszkéstetői Obszervatórium hazánk 
legnagyobb és legjobban felszerelt csil-
lagászati megfigyelőhelye. A több mint 
fél évszázados múltra visszatekintő ku-
tatóhelyen található az ország legna-
gyobb távcsöve, itt működik a felfede-
zések ezreit szállító Schmidt-teleszkóp, 
és további két kisebb távcső is szolgálja a 
csillagászati kutatásokat.

Pillangó,	pille,	lepe
Mint minden nyelv, a magyar is mutat 
területi jellegzetességeket, hangzásbeli, 
grammatikai vagy éppen a szókészlet-
ben jelentkező különbségeket az egyes 
régiók, települések nyelvhasználata kö-
zött. A nyelv területi változatai a nyelv-
járások. Az egyes nyelvjárások termé-
szetesen nem egymástól függetlenül lé-
teznek, érintkeznek, hatnak egymásra, 
folyton változnak.

Tengerhódítás	–	organikus	
építészettel
A trópusi és szubtrópusi partok árapály-
zónájában található mangroveerdők, 
pontosabban az itt élő növények egy ré-
sze azzal, hogy gazdag gyökérrendszert 
fejleszt növekedése során, saját élőhelyé-
nek alapjait teremti meg. A mangrove-
erdő az egyetlen olyan természetes nö-
vénytársulás, amelynek segítségével a 
szárazföld nyer teret a tenger rovására!

A hátlapon
Mediterrán látonya

A Földközi-tenger partvidékeinek és 
szigeteinek jellegzetes látképéhez 
jellemzően járulnak hozzá a sziklás 
termőhelyeken kialakult cserjés nö-
vényzeti típusok. Ha az idegenfor-
galmi szezonban látogatunk a medi-
terrán térségbe (ahogy azt évente 
több tízmillióan teszik), aligha sejt-
jük, hogy ezeken az élőhelyeken jel-
legzetes és érdekes, vízhez kötődő 
életközösségek élnek.

A mediterrán időszakos tavacskák 
az október és március között lehulló 
jelentős mennyiségű csapadéknak kö-
szönhetik létüket. Kis kiterjedésű és 
lefolyástalan területeken (például 
sziklafelszíneken kialakult eróziós 
mélyedésekben) jönnek létre. Csak a 
legutóbbi két évtized kutatásai nyo-
mán derült ki, hogy ezek az élőhe-
lyek igen gazdagok veszélyeztetett és 
bennszülött élőlényekben. Jellemző 
fajaik közös sajátossága, hogy kis ter-
metűek, életciklusuk rövid (mindösz-
sze néhány hónapot tesz ki), és a ta-
vasztól őszig tartó, számukra kedve-
zőtlen periódust képesek a szárazsá-
got elviselő kitartó képletekkel (a 
növények magjaikkal, a vízi gerinc-
telenek tartós petékkel) átvészelni.

Az időszakos tavacskák jellemző 
növényei közé tartoznak a látonyák, 
amelyek képviselője a térségben elég 
széles körben elterjedt, mégis igen rit-
ka előfordulású mediterrán látonya 
(Elatine macropoda). Mintegy fél milli-
méteres magjai ősszel kezdenek csí-
rázni és az enyhe mediterrán tél kö-
zepére már néhány centiméter hosz-
szúságú, virágzó hajtásai fejlődnek 
– ahogy az a Szardínián készült fel-
vételen is megfigyelhető. Ritkasá-
guk, rejtett életmódjuk miatt a 
látonyák Európa legkevésbé ismert 
növényei közé tartoznak.

Kép és szöveg: 
MOLNÁR V. ATTILA
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