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A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és a Doktoran-
duszok Országos Szövetsége ismeretterjesztő cikkpályá-
zatot hirdet a doktoranduszi tanulmányaikat határain-
kon belül, valamint külföldön jelenleg folytató, tudo-
mányos fokozattal még nem rendelkező fiatal kutatók-
nak. A pályázat célja, hogy a doktoranduszok saját 
kutatásaikat, illetve azok tudományos hátterét és össze-
függéseit közérthető módon közkinccsé tegyék.

A pályázatot három kategóriában lehet benyújtani:
Élet és Tudomány kategória: a pályázók ebben a 

kategóriában a széles nagyközönség számára írott, fi-
gyelemfelkeltő, az Élet és Tudomány stílusában készülő 
népszerűsítő cikkel pályázhatnak. A cikk terjedelme: 10-
12 ezer n (szóközökkel). Ehhez 4-6 színes kép vagy ábra, 
grafikon, illusztráció is csatolandó.
Természet Világa kategória: a pályázók ebben a 

kategóriában a természettudományok és a műszaki tu-
dományok iránt érdeklődő olvasók számára írott, figye-
lemfelkeltő, a Természet Világa stílusában készülő isme-
retterjesztő közleménnyel pályázhatnak. A cikk terje-
delme: 15-18 ezer n (szóközökkel), amihez fekete-fehér 
vagy színes illusztráció is csatolható. 
Valóság kategória: a pályázók ebben a kategóriában a 

társadalomtudományokhoz kapcsolódó, figyelemfelkeltő, 

Kedves Olvasónk!
a Valóság stílusában készülő cikkel pályázhatnak. A cikk 
terjedelme: 35-40 ezer n (szóközökkel). 

Pályázni csak eredeti, máshol még nem közölt, illetve 
máshova közlésre be nem küldött cikkel lehet. A pálya-
műveket a három lap szerkesztősége, a TIT, valamint a 
Doktoranduszok Országos Szövetsége által felkért zsűri 
bírálja el. Mindhárom kategória első három helyezettje 
díjazásban részesül. Az egyes helyezések megoszthatók. A 
pályamunkákat egy nyomtatott kéziratos és négy elektro-
nikus (CD) példányban kérjük kizárólag postai úton be-
nyújtani. A képeket, illusztrációkat a CD-n külön-külön 
kép file-ban kell elmenteni, a szövegben csak az ábra he-
lyét kérjük feltüntetni. A szerkesztőségek jogot formál-
nak arra, hogy a díjazásban nem részesült, de közlésre al-
kalmas cikkeket – a szerzőikkel egyeztetett szerkesztés 
után – megjelentessék. A pályázat beküldői a pályázaton 
való részvétellel egyben hozzájárulnak cikkük online 
közzétételéhez is a lapok internetes változatában.

Kérjük, hogy a pályázó a cikk végén tüntesse fel nevét, 
levélcímét, e-mail címét, telefonszámát, doktori iskolá-
jának és témavezetőjének a nevét! 

A pályamunkákat a TIT címére kérjük küldeni: 1088 
Budapest, Bródy Sándor u. 16.  A borítékra írják rá: 
„Doktorandusz cikkpályázat” és a kategória ne-
vét.

A pályázatok feladási határidejét a kiírók meghosszab-
bították: 2014. március 31.
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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:  A szótöredékeket 
a KA szótöredékkel 
kiegészítve értelmes szavak 
keletkeznek:

BAKA, MÁRKA, BOKA 
HURKA, TOKA, TÁLKA 
KÁKA, PUSKA, RÓKA.

Ezen szavak közül a TÁLKA 
esetében a KA kicsinyítQ 
képzQ, míg a többieknél nem,

ERPSÍTÉS: 9

A szemeken és a harmadik 
szemen beáramló információ 
= számok összegének a fele 
jön ki a szájon.

HAJRÁ:  T

A táblára írt bet_k 
verzáljai csak vízszintes 
és függQleges vonalakból 
állnak, hasonlókép a füzetbe 
írt bet_k közül a T az 
egyetlen.
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A 12. heti lapszámunkban 
bemutatott fejtörQk megoldása:
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Találandó egy hárombet_s értelmes szó,
amelyik mind az elsQ, mind a második

szótöredékkel értelmes szót alkot.

Melyik illik az üres helyre?

Melyik dominó illik a letakart helyre?
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	 ElWször	kapták	
lencsevégre	egy	
kisbolygó	széthullását

 Csillagászok a 
NASA/ESA Hubb-
le-ű rtávcsövével 
először váltak szem-
tanúivá egy kisboly-
gó felaprózódásá-
nak, melynek során 

a P/2013 R3 aszteroida legalább tíz ki-
sebb darabra hullott szét. Hasonló je-
lenséget eddig csak a Naphoz túl közel 
kerülő (illetve a Jupiternek ütköző) tö-
rékeny üstökösmagoknál sikerült meg-
figyelni, de a kis boly gó öve zetbe eső 
aszteroidánál még sosem.

„Ezek masszívnak tűnő sziklatöm-
bök. A szemünk előtt szétesni látni egyi-
küket bámulatos élmény” – mondta a 
kutatócsoportot vezető David Jewitt, 
a Kaliforniai Egyetem (Los Angeles, 
UCLA) csillagásza.

A széthulló P/2013 R3 kisbolygót 
bolyhos, szokatlanul elmosódott 
foltként először 2013 szeptember 
15-én észlelték a Catalina és a Pan-
STARRS égboltfelmérések felvé-
telein. Az október elsején a hawaii 

Mauna Kea Keck távcsövével meg-
ismételt megfigyelés már három, 
„kötelékben” együtt repülő kisebb 
égitestet mutatott, amelyeket egy 
közös, közel Föld átmérőjű porburok 
vesz körül.

„A Keck felvétele nyomán egyértel-
művé vált, hogy ezt az izgalmasnak 
tűnő objektumot érdemes lenne tüze-
tesebben is szemügyre venni a Hubb-
le-űrtávcsővel” – mesélte Jewitt. A 
Hubble szuperéles megfigyelése 
pedig hamarosan leleplezte, hogy 
ténylegesen tíz kisebb objektum-
ról van szó, amelyek mindegyike 
üstökösszerű porcsóvát húz maga 
után: a négy legnagyobb töredék 
sugara a 200 métert (nagyjából egy 
focipálya hosszának kétszeresét) is 
eléri.
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A Hubble adataiból az is kiderült, 
hogy a töredékek meglehetősen 
komótosan, egy sétáló embernél is 
lassabb tempóban, óránként alig 1,5 
kilométeres sebességgel távolodnak 
egymástól. A kisbolygó múlt év 
elején kezdett széttöredezni, de a 
legutolsó felvétel (idén januári) sze-
rint a felaprózódás még jelenleg is 
tart.

„Valóban bizarr látvány, korábban 
még sosem láttunk hasonlót – mondta 
Jessica Agarwal, a Max Planck Nap-
rendszerkutató Intézet munkatár-
sa, a felfedezésről az Astrophysical 

Journal Letters-ben megjelent cikk 
egyik társszerzője. – A széthullást 
elvben többféle hatás is kiválthatja, de 
hála a Hubble részletes és szuperpon-
tos megfigyeléseinek, végül sikerült a 
tényleges felelőst kiszűrni.” 

A még jelenleg is tartó szétapró-
zódás valószínűtlenné teszi, hogy a 
folyamatot egy másik kisbolygóval 
történt ütközés váltotta volna ki: 
a megfigyelthez képest az szinte 
azonnali, robbanásszerű szétesést 
eredményezett volna, s a törme-
lékek is jóval nagyobb sebességgel 
repülnének szét.

Az is kizárható, hogy az asztero-
idát a belsejében lévő jég melege-
dés hatására bekövetkező párolgá-
sa, szublimációja okozta nyomás 
feszítette volna szét: az objektum 

hőmérséklete ehhez túlságosan ala-
csony, átlagos naptávolsága közel 
480 millió kilométer (több mint a 
Nap–Föld távolság háromszorosa).

Így marad az a forgatókönyv, hogy 
a kisbolygó szétesését egy apró, de 
folyamatos hatás, az úgynevezett 
Yarkovsky-O’Keefe-Radzievskii-
Paddack (YORP) effektus okozhat-
ta. Ez a napfény hatására, szabály-
talan alakú égitestekben lép fel: az 
objektum az elnyelt napfény hatásá-
ra felmelegszik, majd a hőt (részben) 
visszasugározza a világűrbe. Ha a 
test alakja szabálytalan, a felszínről 
kisugárzott hő mennyisége régión-
ként egyenlőtlenül oszlik meg (hol 
több, hol kevesebb), ami egy kicsiny, 
de állandó forgatónyomatékot hoz 
létre, ami lassan, de folyamatosan 
növeli az égitest forgásának sebes-
ségét. Amennyiben a test belsejében 
a tömegeloszlás nem homogén, az 
egyre növekvő centrifugális erő bel-
ső feszültségeket kelt, amely végülis 
széttöredezéshez vezethet. 

Ezt a folyamatot jelentős mérték-
ben fölerősítheti (és gyorsíthatja) ha 
a P/2013 R3 belseje már eleve töre-
dezett volt, amelyet korábbi kisebb 
ütközések okozhattak. Feltételezé-
sek szerint a kisbolygóövezet aszte-
roidáinak legtöbbje a Naprendszer 
születése óta már számos kisebb, 
nem megsemmisítő erejű ütközésen 
ment keresztül, s ennek eredmény-
ként belső szerkezetük már nem 
egybefüggően tömör, hanem in-
kább egy „laza törmelékhalomhoz” 
hasonló. (Az sem kizárt, hogy már 
maga a P/2013 R3 is egy nagyobb 
égitest széthasadásából származik.)

„A kisbolygók kutatásában sorra kö-
vetik egymást a meglepő felfedezések. 
Tavaly ősszel fedeztük fel például a 
P/2013 P5 aktív aszteroidát, amely 
pörgése közben hat ritkás, az üstökösö-

A P/2013 R3 kisbolygó széthullásáról a NASA/ESA Hubble-_rtávcsövével készült 
felvételsorozat, a megfigyelések idQpontjával KÉP: NASA, ESA, D. JEWITT (UCLA)

Fantáziakép a P/2013 R3 kisbolygó szétdarabolódásának lehetséges magyarázatáról, a YORP-
effektusról (részletes magyarázat a szövegben) KÉP: NASA, ESA, D. JEWITT (UCLA),  A. FEILD (STSCI) 



E
LS

V
	K
É
Z
B
V
L

A T
UD

OM
ÁN

Y 
ÚJ

 E
RE

DM
ÉN

YE
I  

ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2014/13   389

A kutatók jelenleg azt tanulmá-
nyozzák, hogyan hatolnak be a 
malária-paraziták a vörösvérsejtek-
be, megfigyelik, hogyan ugrik a 
HIV-vírus sejtről sejtre, illetve ke-
resik a veszélyes baktériumok, töb-
bek között a meticillin-rezisztens 
Staphylococcus aureus (MRSA) és a 
gyógyszerrezisztens baktériumnyál-
ka védelmi rendszerének gyenge 
pontjait

A mikroszkóp, valamint más nagy 
és szuper nagy felbontású techno-
lógiák gyártója minden ősszel sejt-
képalkotási versenyt rendez, ahová 
a világ minden részéről pályázó ku-
tatók a legjobb képeiket nevezhetik 

kére emlékeztető porcsóvát bocsát ki – 
mondta Agarwal. – Ez a jelenség is 
a Nap sugárnyomásával magyarázható, 
úgy tűnik tehát, hogy a Nap közvetett, 
viszonylag gyenge, de állandó hatásai 
meglehetősen fontos szerepet játszanak 
a kisbolygók széttöredezésében.”

A P/2013 R3 törmelékei, amelyek 
összességükben mintegy 200 ezer 
tonna tömeget tesznek ki, idővel a 
Naprendszer belsőbb övezetei felé 
vesznek irányt: túlnyomó többségük 
végül a Napba hullik, de egy kisebb 
hányaduk akár a Föld légkörébe is 
eljuthat, ahol meteoritként felizzva 
hullócsillagként láthatjuk majd né-
hányukat az éjszakai égbolton.
Forrás: www.spacetelescope.org/news/heic1405/   
	
	 Az	Oh	My	God	

nyertes	képei

A kutatók csak úgy hívják: 
„OMG” (Oh My God, azaz: 
Úristen!) A név azt tükrözi, 
hogy a műszer milyen léleg-
zetelállító képek készítésére 
alkalmas. A General Electric 
(GE) technológiája górcső alá 

veszi a szuperbaktériumokat, a rá-
kot és a gyógyszerrezisztens bakté-
riumnyálkát. A Delta Vision OMX 
mikroszkóppal korábban elképzel-
hetetlen részletességű felbontásban 
látható a rákos sejtek belseje. A 
szupernagy felbontásnak köszönhe-
tően akár a 120 nanométer méretű 
tárgyak is érzékelhetővé válnak a 
tudósok számára.
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A mikroszkópia kategóriában a vancouveri 
British Columbia egyetem munkatársa, 
Vanessa Auld végzett az elsQ helyen.  

A neurodegeneratív betegségek 
tanulmányozásához festett fehérjéket 

fényképezett le a bormuslica azon részén, ahol 
az izomrostok és az idegek találkoznak.

 (FORRÁS: GEREPORTS.COM)

be. A zsűri a közelmúltban hirdette 
ki a 2013. évi verseny győzteseit. 
A nyertes képeket 2014. április 25. 
és 27. között a New York-i Times 
Square-en láthatja a nagyközönség.

A mikroszkóppal – amint a díjazott 
felvételek is mutatják – hihetetlenül 

látványos eredmények érhetők el. A 
verseny tavalyi győztese, az Indianai 
Egyetemen kutató Jane Stout volt az, 
aki „OMG”-re, keresztelte a mikro-
szkópot, mivel korábban elképzelhe-
tetlen részletességű felbontásban lát-
hatta vele az általa tanulmányozott 
rákos sejtek belsejét. 
Forrás: GE

A mikroszkópia kategória regionális nyertese 
Graham Wright, a szingapúri A*STAR 

Orvosbiológiai Intézet kutatója lett. Az egér 
spermatid-elQsejtrQl készült felvétele új 

megvilágításba helyezheti a termékenységi 
kezeléseket.

 (FORRÁS: GEREPORTS.COM)

A nagy információtartalmú analízis kategóriában 
a dublini St. James Kórház és Trinity Egyetem 

munkatársa, Martin Barr végzett az elsQ helyen, 
aki egy másik fajta nagyfelbontású technológiát 
alkalmazott. Barr tüdQ adenókarcinoma-sejtrQl 

készült felvétele a rákkutatásban hozhat 
elQrelépést. 

(FORRÁS: GEREPORTS.COM)

Jane Stout metafázisos felhámsejtrQl készített 
felvétele – melyen a mikrotubulusok vörös 

színben, a kinetochorok zölden, a DNS pedig 
kéken fluoreszkál – végzett az elsQ helyen a 
2012. évi versenyben. A rákkutatás céljából 
készített képet tavaly áprilisban kiállították a 

Times Square-en. 
(FORRÁS: GEREPORTS.COM)

Ez az OMX mikroszkóppal egy T-helpersejtrQl 
készített felvétel a tavalyi verseny egyik döntQse 

volt. A felvételt HIV kutatáshoz készítették a 
kutatók. A kép leírása: Szövetszelet, melyben 
a CD4+ sejtek vörössel, a sztróma zölddel, a 

sejtmag pedig kékkel van megfestve.
 (FORRÁS: GEREPORTS.COM)
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1.
rész

A poszméhek – vagy ahogy 
sokan ismerik e rovarokat, a 
dongóméhek – zömök, színes 

szalagokkal díszített bundás teste, zúgó 
repülése könnyen felkelti a figyelmün-
ket. Leggyakrabban akkor látjuk egye-
deiket, amikor virágról virágra száll-
nak, majd a sziromlevelek között elmé-
lyülten gyűjtik a virágport és a nektárt. 
A gyakoribb fajokkal még belvárosi 
parkok virágágyásain, balkonok virág-
ládáin is találkozhatunk.

A Z  É V  R OVA R A :  A  F Ö L D I  P O S Z M É H

A Magyar Rovartani 

Társaság 2014-ben a 

földi poszméhet válasz-

totta az Év rovarának. Ez 

a barátságos, bársonyos 

külseje	rovar	a	haszonnö-
vényeinknek, de a réte-

ken pompázó vadvirágok-

nak is egyik nélkülözhe-

tetlen megporzója.

Bár a virágport és a nektárt a posz-
méhek a saját családközösségük élel-
mezésére gyűjtik, a virágos növények 
régóta kihasználják azt a lehetőséget, 
amelyet a távolságokat könnyen áthi-
daló rovarok kínálnak: az édes nektá-
rért cserébe elvégzik a keresztbepor-
zást. Az évmilliókkal ezelőtt kezdő-
dött evolúciós úton a rovarok és a vi-
rágok kölcsönösen egymást 
formálták, aminek eredményekép-
pen sok növényfaj az ivaros szaporo-

dásban ma már kizárólag a beporzó 
rovarokra támaszkodik. A legtöbben 
nem is gondolják, mennyire fontos ez 
a tevékenység, amelyet a poszméhek 
töretlen szorgalommal végeznek! A 
magunk és háziállataink élelmezésére 
tömegesen termesztett növények je-
lentős része rovarbeporzású, így a be-
porzó rovarok – köztük a kiemelkedő 
„szaktekintélyű” poszméhek – óriási 
hatással vannak mindennapjainkra és 
fenntartható életminőségünkre.

Kétrészes cikkünk első részében a 
poszméhek különleges életmódját 
mutatjuk be, a második rész pedig a 
beporzó tevékenységük fontosságát és 
veszélyeztető tényezőit elemzi majd.

Államalkotók 
A világon körülbelül 250, hazánk-

ban 34 poszméhfaj fordul elő. Ezek 
nagy része – köztük a földi poszméh is 
– társas életű, államalkotó rovar, azaz 
kasztokra tagolódó családközösségek-
ben (kolóniákban) él. A kolóniát, mely 
néhány tíz, legfeljebb néhány száz 
egyedből áll, a családalapító ivaros 
nőstény (a királynő), a csökevényes 
ivarszervű nőstény utódok (a dolgo-
zók), illetve a fejlett ivarszervű hím és 
nőstény utódok alkotják. Egyes posz-
méhfajok – az úgynevezett álposzmé-
hek – azonban kolóniaélősködők: dol-
gozókat nem nevelnek, hanem társas 
rokonaik államai felett átveszik az 
uralmat, és azok dolgozóival nevelte-
tik fel saját utódaikat.

TAVASZI BUNDÁSOK

Földi poszméh lucernán 

MÓCZÁR LÁSZLÓ FELVÉTELE

Földi poszméh 
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zak, a fő különbség a fészkelőhelyek 
megválasztásában és a családközösség 
jellemző létszámában rejlik.

Szelíd fullánkosok
A földi poszméhnek jellegzetes szőrbun-
dája van: 19–25 milliméter hosszú, fekete 
alapszínű testén egy-egy sárga szalag dí-
szíti a tor és a potroh elülső részét, a potroh 
vége pedig fehér. A dolgozók valamivel 
kisebbek, mint az ivaros nőstények. Száj-
szervük igen hosszú, megnyúlt szívó-
szervvé módosult, így olyan mélyebb 
kelyhű virágok nektárjához is hozzáfér-
nek, amelyhez más méhfajok nemigen.

A gyűjtött nektárt a begyükben szál-
lítják a fészekbe. Hátulsó pár lábukon a 
virágpor szállítására alkalmas kosárka 
fejlődött ki. Ez a lábszár külső oldalá-

nak kiszélesedett, lapos, kissé kivájt, si-
ma felülete, amelyet erős, hosszú szőr-
szálak vesznek körbe. A virágporsze-
meket a hátulsó lábfej tövének sűrű, rö-
vid szőrökkel borított belső oldalával 
– a kefével – fésülik össze a szőrbundá-
ból, némi nektárral összetapasztják, és a 
kosárkában szállítják a fészekbe. Ha a 
kosárka megtelt, aranyló tartalma sza-
bad szemmel is jól látható.

A nőstényeknek erős fullánkjuk is 
van, de ha csak tehetik, kerülik a konf-
liktust: sokkal nehezebben hozhatók ki 
a béketűrésből, mint a társas darazsak 
vagy a háziméh. A hímek csápja vala-
mivel hosszabb, mint a nőstényeké, és 
nincs gyűjtőkészülékük, ami máris so-
kat elárul a családközösség feladatai-
ban való csekély részvételükről.

A poszméhek fészeképítészeti stílusá-
ban nyoma sincs a társas darazsak vagy a 
háziméh pedáns, optimális helykihasz-
nálásra törekvő, „átgondolt” munkájá-
nak. A darazsak darázspapírból (nyállal 
összetapasztott növényi rostokból) és a 
háziméh viaszból épült, jellegzetes hat-
szögletű sejtjeit mindenki ismeri, a posz-
méhek azonban teljesen eltérő irányzatot 
képviselnek. A fészekben a hordó alakú 
ivadéknevelő és raktározó viaszsejtek, il-
letve a készletraktározásra újrahasznosí-
tott elhagyott gubók összevissza, már-
már rendetlenül helyezkednek el.

A továbbiakban a földi poszméh 
(Bombus terrestris) bemutatásával ismer-
tetjük a poszméhek életmódját, kolóni-
áik éves dinamikáját. Az itt leírtak job-
bára a többi társas poszméhfajra is iga-

A	DARÁZSSZAKÉRTV
A Magyar Rovartani Társaság döntését részben az indokolta, hogy az év rovará-
nak a földi poszméhet a hártyásszárnyú rovarok (darazsak, hangyák és méhek) 
itthon és külföldön egyaránt elismert kutatója, dr. Móczár László javasolta, aki 
2014-ben ünnepelheti 100. születésnapját. E rovarfaj kiválasztása egyben tisz-
telgés is egy hosszú és tevékeny élet elQtt

Dr. Móczár László kutatói igyelme már igen iatalon a hártyásszárnyú rovarok 
felé fordult, köszönhetQen édesapja, Móczár Miklós hatásának, aki a hazai mé-
heket kutatta. 1937-tQl 1969-ig rövidebb kitérQk mellett a Magyar Természettudo-
mányi Múzeumban, majd 1970-tQl nyugdíjazásáig a szegedi egyetem állattani 
professzoraként dolgozott. Nemzetközileg is elismert kutatómunkája során elsQ-
sorban a fémdarazsak, a tolvajdarazsak és a csempészdarazsak csoportjával foglalkozott. Igen jelentQsek magas színvonalú fotókkal dokumentált rovar-
etológiai megigyelései is. Távolról sem volt azonban az „elefántcsonttoronyban” tevékenykedQ kutató: közkedvelt ismeretterjesztQ cikkeket és könyveket 
jelentetett meg. Az Állathatározó, a Kis állathatározó, a RovarbölcsQk, a Rovarok közelrQl vagy a Rovarkalauz nemzedékekkel ismertette meg a rovarok 
világát. Elhivatottságát mi sem jellemzi jobban, minthogy a mai napig aktív szerepet vállal a rovartani tudományos közéletben.

Poszméhfészek 

MÓCZÁR LÁSZLÓ FELVÉTELE
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A kora tavaszi egyedek a 
leendő királynők, hiszen a 
telet csak az előző évben 
kifejlődött és megtermé-
kenyült fiatal nőstények 
vészelték át mohapárnák, 
fakéreg alatt. A családkö-
zösség és a fészek, amely-
ben felnevelődtek, már a 
múlté. Az idős királynő, a 
dolgozók és a hímek még 
az ősz során elpusztultak. 

Családalapítás
A poszméhkolóniák a 
mérsékelt övben egyéve-
sek, a családi közösség új-
raindításának feladata 
minden tavasszal a szépre-
ményű királynőjelöltekre 
vár. Ebben a tekintetben a 
poszméhek közösségeinek 
dinamikája a társas dara-
zsakéhoz hasonló, ellentét-
ben a több éven át fenn-
maradó háziméh- és han-
gyakolóniákkal. A trópu-
si-szubtrópusi területeken 
azonban előfordulnak több 
évig fennálló fészekközös-
ségek is.

A királynő, miután a ta-
vaszi virágok nektárjával feltölteke-
zett, alkalmas fészkelőhelyet keres. A 
földi poszméh esetében ez általában 
egy elhagyott kisemlősjárat. A posz-
méhek, ellentétben számos magányos 
életmódú vadméhfajjal, sohasem ma-
guk ássák ki a fészkeléshez használt 
helyet, hanem mindig kész üregeket, 
odvakat foglalnak el és alakítanak át. 
A királynő a megfelelőnek ítélt helyet 
kitatarozza, a padlót és a falakat lesi-
mítja, majd a potrohmirigyei termel-
te viaszréteggel bevonja. A viasz egy-
részt igen jó hőszigetelő, másrészt 
vízhatlanná is teszi a fészket. Ezután 
a környező virágokról virágport és 
nektárt gyűjt, a gyűjtött javakat pe-
dig a fészekben, hordó alakú viaszsej-
tekben tárolja. Az egyik ilyen sejtbe, a 
virágpor és nektár keverékére helyezi 
első 6–10 petéjét, majd lezárja a sejtet. 
Ideje nagy részét ezután a fészekben 
tölti, testével melengeti az ivadékne-
velő sejtet. Közben a viaszhordókban 
tárolt nektárkészleten él.

A petékből kikelnek a felnőtt posz-
méhekre kicsit sem emlékeztető, nyű-
szerű lárvák, és késedelem nélkül kez-

A kikelet hírnökei
Már kora tavasszal, márciusban talál-
kozhatunk az első poszméhekkel, 
amikor a rovarok döntő többsége még 
nem bújt elő téli szálláshelyéről. A vas-
tag szőrbunda ugyan jó szolgálatot 
tesz a hűvösebb időben, de nem véd 
meg teljesen a hidegtől. A poszméhek 
különleges fűtési technikát alakítottak 
ki, amivel 10 Celsius-fokos külső hő-
mérséklet esetén is képesek 30 Celsius-
fokra felmelegíteni testüket. Szárnyu-
kat „lekapcsolják” a repülőizmokról, 
és az izmok gyors összehúzódásaival 
hőt termelnek. Ez a módszer annyira 
hatékony, hogy egyes poszméhfajok 
az északi sarkkörön túli területeken és 
a hegységek magasan fekvő kaszálóin 
is megélnek. Érdemes azonban megje-
gyezni, hogy a hideg égövi fajok, pél-
dául a sarki poszméh (Bombus polaris) 
esetében visszafejlődött a társas élet-
mód. Ott a nagyon rövid nyár alatt 
nincs lehetőség dolgozógenerációk 
felnevelésére, a nőstény poszméh a 
magányos életmódú méhekhez hason-
lóan egyedül és egyetlen ivaros nemze-
déket nevel fel.

dik felélni a felhalmozott táplálékot. 
Az igényeknek megfelelően anyjuk 
úgyis újratölti a készleteket. Néhány 
hét után gubót szőnek, majd bebábo-
zódnak. Ekkor lezajlik a teljes átalaku-
lással fejlődő rovarok által bemutatott 
csoda: a lárvatest elemeire bomlik, és 
az élet építőkockáiból merőben más 
test épül fel, a kifejlett poszméhé. Az 
első dolgozógeneráció rövidesen kikel, 
és azonnal munkához lát. Az utódgon-
dozás, a gyűjtés és a fészek építkezési-
bővítési munkáinak terhét leveszik a 
királynő válláról, amely innentől csak a 
peterakásra koncentrál. Fel is gyorsul-
nak az események, újabb és újabb dol-
gozók állnak a családközösség szolgá-
latába. Az első dolgozók a szűkösebb 
táplálékellátás miatt jóval kisebbek a 
királynőnél, a későbbiek viszont egyre 
nagyobbak, gyakran még az ivarszer-
vük is működőképes, sőt peterakásra is 
alkalmas. Ezek azonban megterméke-
nyítetlen peték, a dolgozók ugyanis so-
hasem párosodnak, mivel a nemsokára 
megjelenő hímeket nem érdeklik.

Tündöklés, bukás,  
újjászületés

Nyár derekára a kolónia akár több száz 
egyedet is számlálhat, és bőségesek a 
készletek is a fészekben. Elérkezett az 
idő az ivaros nemzedék felnevelésére. 
Az ivaros nőstények – akárcsak a dol-
gozók – megtermékenyített petékből 
fejlődnek, így kizárólag a királynő lá-
nyai. A hímek megtermékenyítetlen 
petékből kelnek ki, többségében ők is a 
királynő fiai, néhányuk azonban a na-
gyobb testű dolgozók lerakott petéiből 
kel ki. Az ivarosok rövidesen elhagy-
ják a fészket, és a nászrepülést követő-
en a virágokon párosodnak. A hímek 
ezután elpusztulnak, feladatuk végez-
tével a családközösség nem fogadja 
vissza őket.

Az ivarosok nászrepülése után a ko-
lóniára már csak hanyatlás vár. A 
megfáradt királynő rövidesen elpusz-
tul, vagy a fészekközösség végnapjai-
ban a felbomló közrend során maguk 
az egymásra támadó dolgozók ölik 
meg. Az utolsó egyedekkel pedig az 
őszbe forduló hűvösebb idő és a táplá-
lékhiány végez. A fiatal nőstények 
eddigre már megfelelő téli szálláshe-
lyet kerestek, potrohukban hordozva 
a következő év poszméhállamainak 
ígéretét.
           VAS ZOLTÁN, MERKL OTTÓ

Réti poszméh (Bombus pratorum)

DELI TAMÁS FELVÉTELE
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eGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG?	•	EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG?	 EDUVITAL– ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

A zzal, hogy ismerjük a géneket 
vagy az enhanszereiket körül-
vevő módosított fehérjéket, 

még semmilyen információt nem ka-
punk arról, hogy azok valóban ki is fe-
jeződnek-e. Ennek megfejtésére eddig 
is számos PCR-alapú módszer állt ren-
delkezésre, ezekkel azonban a legjobb 
esetben sem lehetett a teljes humán gén-
készletet monitorozni, ráadásul mindig 
előzetes ismeretek voltak szükségesek, 
tehát a kutatók többnyire olyan gének 
kifejeződését vizsgálták, amelyekről 
már előre gondolták, hogy változni fog. 
Ez főleg a genetikai eredetű betegségek 
kutatásában félrevezető módszer, töb-
bek között ezért dőlt meg az utóbbi 
időben az a feltevés, hogy számos egy-
génes betegség létezik: a gének kifeje-
ződését jobban megismerve már tud-
juk, hogy ezek igen ritkák, és szinte 
minden genetikai betegség hátterében 
több gén együttesen áll.

Ma már vizsgálható egy-egy sejttí-
pus teljes génspektruma az RNS-
szekvenálás módszerével. A név kissé 
megtévesztő, hiszen az RNS vizsgála-
ta fragilis volta miatt rendkívül körül-
ményes. Ehelyett, miután egy adott 
minta RNS-állományát izolálták, azt 
első lépésként visszaírják DNS-sé, így 
megmarad az RNS pontos információ-
tartalma, azonban már a sokkal kezelhe-
tőbb DNS formájában. Ez az úgyneve-
zett cDNS-könyvtár. Az RNS-, illetve 
a cDNS-könyvtárak több ezer bázis 
hosszúságú láncokból állnak, amelyeket 
szekvenálás előtt muszáj tovább darabol-
ni, ugyanis a jelenleg elterjedt készülé-
kek maximum néhány száz bázisig tud-
nak megbízható szekvenciaadatokat 
produkálni. Ez a darabolás történhet 
mechanikusan, víznyomás segítségével, 
ultrahanggal, szonikátor berendezésben, 
vagy pedig enzimatikus úton – léteznek 
ugyanis olyan enzimek, amelyek igen 
sűrűn, két-háromszáz bázispáronként 
képesek hasítani  az emberi DNS-t. A 
szekvenálásra ezután további adapterek 

és jelölőmolekulák hozzá-
adásával, tisztítással és dúsí-
tással készítik elő a cDNS-
könyvtárakat, amelyekből a 
kísérlettől függően több 
százmillió rövid szekven-
ciaadat keletkezik. Ezek 
rendszerezése és feldolgo-
zása olyan informatikai ki-
hívás, amelynek számos 
részletén ma is aktívan dol-
goznak, azonban egy meg-
felelően felszerelt informati-
kai egység már a jelenlegi 
technikával is igen megbíz-
ható, részletes és könnyen értelmezhető 
adatokat tud szolgáltatni a kutatók szá-
mára. Humán adatok elemzése szintén a 
referenciagenomra való térképezéssel 
kezdődik, azonban az RNS-
szekvenálási adatokból a gének kifejező-
désének mértéke mellett már sok új in-
formáció is kiderül: megtudható például, 
hogy a vizsgált mintában volt-e mutáció 
az RNS-sé leíródó szakaszokon (benne 
az összes fehérjében), illetve új felfedezé-
sek is születnek a nem kódoló és 
mikroRNS-ekről, amelyeknek szintén 
fontos szabályozó szerepet tulajdoníta-
nak. Emellett a módszer fontos új adato-
kat szolgáltat a splicingról, az RNS-mo-
lekulák sejten belüli módosításáról, és 
még számos strukturális genomikai kér-
désről. Az utóbbi évek fontos vívmánya, 
hogy a technika szálspecifikussá vált, te-
hát azt is megtudjuk, hogy az adott 
RNS melyik DNS-szálról íródott le.

Miután megtudtuk, hogy génjeink 
milyen mértékben és milyen 
enhanszerek hatására fejeződnek ki, 
még mindig marad egy nem elha-
nyagolható kérdés: milyen időrend-
ben történik mindez? RNS-izolációt 
ugyanis végezhetünk például a kísér-
let hatodik órájában, ezzel viszont az 
adott időpontban a sejtben jelen levő 
RNS-ek összességét fogjuk látni, egy 
úgynevezett steady-state állapotot, 
nem pedig azt, hogy aktuálisan, az izo-

láció idején mely gének íródnak le. Ah-
hoz, hogy pl. egy kezelés hatását időben 
elkülönítve tudjuk mérni, a vizsgált sej-
tek működését le kell állítani, majd az 
éppen a szintézis fázisában lévő RNS-
molekulákat megjelölni. Ezt tesszük a 
GRO-Seq (globalrun-onsequencing) 
módszer során. A nuclear run-on már 
az 1980-as évek óta használt eljárás, en-
nek során a kezelt sejtekhez jelölt uracil 
nuk leo ti do kat adagolnak. A sejtmag-
ban ezek az aktuálisan keletkező RNS-
molekulákba fognak beépülni, így a 
sejtek fagyasztása és feltárása után elvá-
laszthatók lesznek a polimeráz által az in-
aktiválás pillanatában szintetizált RNS-
szálak. A modern molekuláris mód-
szerek ezen technika hasznosságát is 
megsokszorozták azáltal, hogy az izolált 
RNS-ek szekvenciája pontosan megis-
merhető és térképezhető az előzőekben 
leírt cDNS-szekvenálás segítségével. 
Mivel a steady-state RNS mennyiség-
nél jóval kisebbet fogunk kapni és 
emellett a fragmensek is rövidebbek – 
hiszen „félkész” RNS-ekről származ-
nak – a ChIP-Seq-hez hasonló, de an-
nál elmosottabb csúcsok fognak meg-
jelenni az adatokban.  A GRO-Seq 
technika európai bevezetésében és fej-
lesztésében élen járó munkát folytat a 
Dr. Nagy László által vezetett Debrece-
ni Klinikai Genomikai Központ.

OLÁH PÉTER

DARABOLT DNS
Múltheti cikkünk folytatásaként további olyan metodikákat ismertetünk, melyekkel teljesebb kép 

nyerhetW	egy	szervezet	génjeinek	kifejezWdésérWl	és	szabályozásáról.
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SZ ámos, egymással összefüggő 
anyagcserezavar (inzulin re-

zisztencia, diszlipidémia, magas vér-
nyomás stb.) együttes fennállása szük-
séges ahhoz, hogy valakiről kimond-
ják: a metabolikus szindróma nevű 
tünetegyüttesben szenved. Az utóbbi 
években a kutatók egyre inkább meg-
ismerték azokat az élettani folyamato-
kat, amelyek a táplálkozás és az ener-
giaháztartás szabályozásáért felelősek. 
A legújabb eredményeket Fekete Csaba 
(MTA KOKI,  Integratív Neuroendokri-
nológiai Kutatócsoport) információi 
alapján ismertetem.

Az energiaháztartásról
Az energiaháztartás egyensúlya függ a 
felvett és a leadott energia arányától, a 
kettő különbsége adja a szervezetben tá-
rolt energiát. Az energia legnagyobb-
részt zsír formájában (>80%), kisebb 
részt az izomszövetben és  a májban (gli-
kogénként) raktározódik. Az egyensúly 
eltolódása valamelyik irányba elhízáshoz 
vagy alultápláltsághoz vezet. A táplálko-
zási viselkedést, az étvágyat központi és 
perifériás folyamatok együttesen ha-
tározzák meg. A perifériás szabályozás 
részei a bélrendszerből, étkezés után 
felszabaduló hormonok, melyek több-
nyire gátolják a táplálkozást (az egyet-
len ma ismert kivétel a ghrelin, mely 
táplálkozásserkentő hatású); valamint 
a zsírszövetben képződő leptin, és a 
hasnyálmirigyben termelődő inzulin. 
A központi szabályozás főbb elemei a 
neuropeptiderg, monoaminerg és 
endokannabinoid rendszer. 

A XX. század második felében érdekes 
kísérletsorozatot folytattak, melynek ré-
vén a kutatók közelebb tudtak kerülni az 
elhízás és cukorbetegség mögött álló 
kórfolyamatok megértéséhez. Már 

A Z  E L H Í Z Á S  N E U R O B I O L Ó G I Á J A 

BELSV	EGYENSÚLYUNK	
Hosszú ideig az a szemlélet élt mind az orvostudományban, mind pedig a társadalomban, hogy a túl-

súlyos	emberek	egészségükkel	nem	törWdW	egyének,	akik	 felelWtlen	viselkedésük	miatt	híztak	el.	
KésWbb	azonban,	ahogy	behatóbban	kezdték	vizsgálni	az	elhízás	mögött	álló	 folyamatokat,	a	kép	
árnyalódott,	és	az	elhízás	mellett	bevezették	a	metabolikus	szindróma	kifejezést.	Ez	a	betegségcso-

port	az	anyagcserével	összefüggW	elváltozásokat	 foglalja	magában,	és	ma	már	az	elhízást	mint	a	
metabolikus	szindróma	egyik	tünetét	is	emlegetik.	

1950-ben felfedezték a diabétesz mo-
dellezésére alkalmas ob/ob mutáns 
(ob=obese, azaz elhízott) egereket, me-
lyekre erős obezitás, túlzott étvágy és 
enyhe, átmeneti diabétesz volt jellemző. 
Majd 15 évvel később véletlenül egy új, 
de az előzőhöz hasonló mutációt fi-
gyeltek meg egerekben. Ennél a 
törzsnél a diabétesz erős és élethosszig 
tartó formában jelentkezett így ezt a 
törzset db/db mutánsnak (db=diabétesz) 
nevezték el. A kétféle mutáció közöt-
ti kapcsolatra a parabiózis kísérletek 
derítettek fényt. Ezekben a különbö-
ző genotípusú (normál; ob/ob; db/db) 
egereket a bőrükön keresztül műtéti-
leg összekötötték válltól a medence-
övig, ami után két-három nappal kö-
zös vérkeringés alakulhatott ki. 

Először normál egereket kötöttek össze 
db/db mutánsokkal, aminek következ-
ményeképp a normál egerek vércukor-
szintje éhezéses szintre esett, a glikogén-
raktáraik kiürültek és egy héten belül el-
pusztultak; a mutáns egerek viszont 
szemmel láthatólag pompásan érezték 
magukat, változatlanul elhízott állapot-
ban. Amikor azonban az ob/ob mután-
sokat kötötték össze normál egerekkel, 
pont ellentétes eredményt kaptak: a mu-

táns egerek lefogytak, és a vércukor-
szintjük is normalizálódott, miközben 
a nem mutáns egerek mérete és érté-
kei nem változtak. Ezek alapján az ob/
ob és db/db egerek összekacsolása az 
előzőekkel konzisztens eredményt ho-
zott: az ob/ob egér mérete, zsírszöve-
tének mennyisége és vércukorszintje 
jelentősen lecsökkent, míg a db/db 
egér változatlan maradt.

Mindezekből arra következtettek, 
hogy az ob/ob egerek szervezetéből hi-
ányzik egy faktor, ami normálisan gá-
tolná a táplálékfelvételt; továbbá, miután 
a db/db egerekből az ob/ob egerekbe 
jutva ez a faktor megfelelő hatást váltott 
ki, feltételezhetően a db/db egerekben 
ugyanezen anyag receptora hiányzik. 
Emiatt ebben a törzsben jóval nagyobb 
mennyiségben is termelődik, és ez a 
mennyiség normál egerekben már letá-
lisnak bizonyult. 1994-ben Jeffrey Fried-
man és munkatársai által publikált cikk-
ben ezt a faktort leptinnek nevezték. Az 
ob gén által kódolt leptin negatív vissza-
csatoló körön keresztül szabályozza a 
zsírszövet mennyiségét az étvágy meg-
változtatásán keresztül, a db gén pedig a 
leptin receptorát kódolja. A negatív visz-
szacsatolás azáltal valósulhat meg, hogy 

Parabiózis kísérletek az egyes mutáns egértörzsek között
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tett étvágy és végső soron az étkezés be-
szüntetése. 

Ellenkező esetben, azaz ha kicsi a zsír-
szövet mennyisége (negatív az energia-
mérleg), akkor a leptin és inzulin szintje 
alacsony lesz. Mivel ezek normál esetben 
gátolják az arcuatus mag orexigéneket 
termelő sejtjeit, ha a szintjük lecsökken a 
szervezetben, gátló hatásuk nem fog ér-
vényesülni. Így az itt termelődő 
orexigének egyrészt legátolják a PVN 
neuronjait, másrészt serkentik az LHA/
PFA területeket, ahol orexigének fog-
nak termelődni, amik végső soron fo-
kozzák a táplálékfelvételt. 

Hogyan	meködik	sejtszinten?
Az orexigének és anorexigének egy-
mással ellentétes hatásukat kifejthetik 
akár azonos receptoron keresztül is. Er-
re példa a melanokortin receptorok sza-
bályozása. Ezek az MC3R és MC4R, 
melyek az alfa-MSH anorexigén hatá-
sát mediálják. Ez egy olyan 
melanokortin, amelynek többek között 
a POMC neuropeptid egy prekurzora. 
Azonban az AGRP nevű fehérje 
ugyanezen receptorok kompetitív 
antagonistája, így képes ellensúlyozni 
az alfa-MSH ano rexi gén hatását a 
melanokortin receptorokon. Emberek-
nél a kóros elhízás több mint 5%-ban az 
MC4R gén mutációjával függ össze. A 
génre heterozigóta egyének súlyos elhí-
zást, fokozott étvágyat és hi per in zu li-
né miát, homozigóták pedig még súlyo-
sabb tüneteket mutatnak. 

A Fenfluramine nevű, elhízás elleni 
gyógyszer olyan módon hat, hogy a 
szerotonin visszavételt gátolja bizonyos 
sejteken. Ezen sejtek által kibocsátott 
szerotonin ugyanis serkenti a POMC 
termelést, ami pedig a már fent leírt út-
vonalon végül csökkenti az étvágyat. 
Ha ezen sejteken gátoljuk a szerotonin 
visszavételét, az folyamatosan serkente-
ni fogja az anorexigén sejteket, tehát 
erőteljesebb étvágycsökkenést idézhe-
tünk elő. A ’90-es években még széles-
körűen alkalmazott Fenfluraminet 
azonban később be kellett tiltani a szív-
érrendszerre gyakorolt káros hatásai 
miatt. Helyette mára a Lorcaserin nevű 
szerotonin receptor agonistát kezdték 
kezelésként alkalmazni. 

Egy másik, hasonló sorsra jutott 
gyógyszer a Rimonabant, ami az en do-
kan na bi noid rendszerbe beleszólva sike-
resen enyhítette a metabolikus szindró-
ma tüneteit. A kannabinoidok a jutal-

mazási (reward) hálózatokban az opioid 
és dopa min erg rendszerrel köl csön-
hatva alakítják ki a kellemes ételek után 
érzett jóllakottság érzését. Az endo-
kanna bi noi dok ugyanakkor a jutalma-
zási rendszeren kívül számos más, főleg 
szuprahipotalamikus, hi po ta la mikus 
és limbikus területeken is rendelkez-
nek receptorokkal. Így könnyen belát-
ható, hogy működésük befolyásolása 
súlyos pszichiátriai következmények-
kel járhat, mint ahogyan az történt is a 
Rimonabant esetében. 

Látjuk tehát, hogy a táplálkozási szoká-
sok kialakítása mögött komplex ideg-
rendszeri folyamatok húzódnak, melye-
ket viszont tanult viselkedésbeli elemek 
erőteljesen b efolyásolnak. Az egyes ele-
meknek egyrészt önmagukban, más-
részt egymással összehangoltan is jól kell 
működniük ahhoz, hogy kialakítsák a 
megfelelő viselkedési választ és az ener-
giaháztartás egyensúlyát. Ha bármelyik 
rendszerbe hiba csúszik, könnyen felbo-
rul a homeosztázis; ez pedig hamar elhí-
záshoz vezet. Mindezekből látható, hogy 
a metabolikus szindróma kialakulása 
nem mindig egyértelmű, ezért kezelése 
is olykor nehézkes, és csak változatos 
megoldásokkal lehetséges.

MÉSZÁROS JUDIT 

a leptin a zsírszövetben termelődik, így 
annak mennyiségével arányosan válto-
zik a vérben mérhető szintje; tehát túlsú-
lyos egyénben megemelkedik, éhezés-
kor pedig jelentősen csökken. Mivel bi-
zonyos emberekben adagolása étvágy-
csökkenést és súlyvesztést okozott, 
elhízás ellen kezdték alkalmazni; azon-
ban csak azoknál volt hatásos, akikben 
valamilyen okból, pl. lipodisztrófia so-
rán károsodott a zsíranyagcsere és nem 
termelődött elég leptin. Sajnos a legtöbb 
elhízott ember – akik normál genotípu-
súak a leptin receptort kódoló génre 
nézve – a 2-es típusú cukorbetegséghez 
hasonlóan leptinrezisztens.

A szabályozás körei
Az energiaháztartás perifériás és centrá-
lis elemei szorosan együttműködnek 
egymással. A perifériáról érkező,  jólla-
kottságról (satiety) és zsírszövet mennyi-
ségéről (adiposity) információt adó szig-
nálok stimulálják a központi szabályozás 
elemeit, melyek közül a két legfontosabb 
az agytörzsben lévő nucleus tractus 
solitarius (NTS) és a hipotalamuszban lé-
vő nucleus arcuatus (ARC). E kettő, vala-
mint további hipotalamikus és 
szuprahipotalamikus területek között 
pedig folyamatos visszacsatolás történik. 

Hogy hogyan is történik pontosan az 
étvágy szabályozása, a 3. ábra foglalja 
össze. A táplálkozás során termelődő 
hormonok elsősorban a nervus vaguson 
keresztül aktiválják az agytörzsben lévő 
NTS-t, ahonnan idegrostok futnak a 
hi po ta la musz arcuatus magjába. Ez a 
perifériáról érkező, valamint egyéb hi-
po ta la mi kus és szuprahipotalamikus je-
lek elsődleges integráló központja; ezért 
az itt lévő neuronokat szokás elsőrendű 
neuronoknak nevezni. Innen projekci-
ók futnak további hipotalamikus terüle-
tekhez (ezek a nucleus paraventricularis 
(PVN), a lateralis hipothalamicus area 
(LHA) és perifornicalis area (PFA), ahol 
a másodrendű neuronok találhatók. 

Étkezés után vagy elhízáskor (pozitív 
energiamérleg) nagy mennyiségben je-
lenlévő leptin, inzulin, kolecisztokinin 
és egyéb hormonok stimulálják az 
arcuatus anorexigén (táplálkozást gátló) 
szignálokat termelő neuronjait. Ezek to-
vább serkentik a PVN sejtjeit, amelyek 
elsődlegesen anorexigéneket termelnek; 
valamint legátolják az LHA/PFA 
orexigén (étvágyfokozó) szignálokat 
termelő sejtjeit. A folyamat eredménye 
pedig az anorexigének által lecsökken-

Az írás a Nemzeti 
Agykutatási Prog-
ram, a Magyar Ideg-
tudományi Társaság 
és lapunk Cogito er-
go sum cím_  esz-
szépályázatán elsQ 
díjat nyert.
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gördül előre és rezeg, mindig más-
hogy tapad le. Kígyószerűen rajzoló-
dik ki a kerék nyomvonala, és a gu-
miban megőrződik, hogy hol járt 
korábban, milyen pozícióban volt. 
Hogy menet közben hol tapad le, 
milyen deformáció éri, az „öröklő-
dik” a korábbi mozgásából. Úgy 
szoktuk mondani, memóriája van a 
keréknek. Tulajdonképpen ez is egy 
időkésleltetett rendszer. Stépán tanár 
úr egy korábbi ötlete volt ez és elő-
vette, hogy kezdjem nézegetni. Eb-
ből lettek azok a kísérletek, amikkel 
igazolni próbáltuk, hogy számíthat a 
memóriahatás, és okozhat olyan rez-
géseket, amiket korábban nem tud-
tak megmagyarázni. 
– Miért veszélyes ez a jelenség? 
– A simmi, vagyis a kerékszitálás 
öngerjesztett rezgés. Például, ami-
kor az ember tolja a bevásárlókocsit, 
konstans sebességgel teszi ezt, mégis 
összevissza szitál a kerék. Ez csak 
bosszantó, de adott esetben nagyon 
veszélyes lehet. A repülőgépek 
orrfutóművénél fellépő rezgések mi-
att több baleset is történt, ezért kezd-
tek el vele alaposabban foglalkozni. 
Az egyik probléma, hogy nagyon 

nehéz számolni, mikor és hol jön elő. 
Viszont pusztán gyakorlati vizsgá-

latokkal nem lehet mindenre kiterje-
dő megoldáshoz jutni, mert min-
denféle felületen, sebességtarto-
mányban, erőhatásra végig kellene 
nézni, hogy hol fordulhat elő, ami 
gyakorlatilag végtelen számú kísér-
letet jelent. Ezért adódnak időnként 
balesetek az orrfutómű simmizése 
miatt, pedig agyontesztelik őket. De 
így sem feltétlenül lehet megtalálni a 
kritikus pontokat. 

Stépán tanár úr felfedezte, hogy a 
kontakt tartományban pontosabb 
képet kaphatunk a kerék viselkedé-
séről, ha figyelembe vesszük az em-
lített memóriahatást. Ez is okozhat 
öngerjesztett rezgést, amit már 
1940-ben észrevettek. Csak akkor a 
matematika még nem állt úgy, hogy 
tudott volna ezzel bármit kezdeni. A 
TDK-im, a diplomamunkám, és a 
doktorim nagy része is arra ment rá, 
hogy ezeket kísérletileg is igazoljam. 
Ezek most egy kicsit félbemaradtak, 
mert modellfejlesztésekkel foglalko-
zunk a hallgatókkal együtt. Például 
egyik doktoranduszom a gördeszká-
val foglalkozik.

– Miért választotta a műszaki pá-
lyát? Gondolom nem akart megta-
nulni simmit járni…
– Természetesen nem. Édesapám gé-
pésztechnikus volt, otthon is vállalt 
javítást. Szívesen segítettem neki, és 
egész gyerekkoromban szereltem. 
Nem is volt kérdés, hogy műszaki 
pályára és természetesen a Műegye-
temre megyek. Stépán Gábor taní-
tott, aki ma is az egyik legnépsze-
rűbb oktató a karon. Nála kezdtem 
el TDK-zni és itt ragadtam. Az első 
dolgozatomban időkésleltetett dol-
gokkal foglalkoztam, méghozzá az 
emberi egyensúlyozással. A szem és 
a fül érzékeli, amikor dől az ember, 
az agy pedig küldi az ingereket, 
hogy melyik izom hogyan feszüljön 
meg. Autóvezetéskor megfelelő fék-
távolságot kell hagyni, hogy időben 
le tudjuk nyomni a pedált. Ez az idő-
késés az egyensúlyozásnál is meg-
van, és bármilyen kicsi is, mégiscsak 
befolyásolhatja, hogy talpon tu-
dunk-e maradni vagy sem. 

A diplomamunkám már a vonta-
tott kerékről szólt. A rugalmas kerék 
nem egy ponton érintkezik a talajjal, 
hanem egy kontaktfelületen. Ahogy 
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Nagyon	népszere	tánc	volt	a	simmi	az	1920-as	években,	ami-
nek	a	sajátos,	oldalazó	mozgásáról	kapta	nevét	a	jármedina-
mikában	 a	 kerékszitálás.	 Egy	 átsimmizett	 éjszakának	 is	
lehetnek	nem	várt	következményei,	de	a	jármevek	kerekei-
nél	fellépW	rezgések	súlyosabb	veszélyeket	rejtenek.	De	az,	
hogy	mikor,	hol	és	milyen	körülmények	között	jelentkezik	ez	
a	simmi,	még	nem	teljesen	 ismert.	Az	MTA-BME	Gépek	és	
Jármevek	 Dinamikája	 Kutatócsoportban	 végeznek	 ilyen	
kutatásokat,	melyeket	az	OTKA	is	támogat.	A	program	veze-

tWjével,	Takács	Dénessel	beszélgettünk	a	részletekrWl.	

SIMMIZÉS	
A	MdEGYETEMEN
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A dolgozat most is fönt van a honla-
pomon. A babakocsis cégnél az inter-
neten kerestek megoldást és felismer-
ték, hogy ez az, ami nekik kell. Érde-
kes érzés volt, hogy amikor kimen-
tünk hozzájuk, a mérnökök előtt ott 
feküdt a diplomamunkám kinyom-
tatva és salátára olvasva. Kérték, 
hogy egyrészt módosítsuk úgy a ke-
reket, hogy újra lehessen árusítani, 
másrészt találjunk ki valamit azok-
nak, akik most is használják. 

Ezt azonban nem lehetett egyszerű 
számításokkal megoldani, elő kellett 
venni a legbonyolultabb eljárásokat. 
Volt 10 paraméter, amivel lehetett 
játszani: a kerék súlypontjával, tö-
megével, tehetetlenségével, csapsúr-
lódásával stb. Végül is találtunk egy 
olyan megoldást, hogy 10 km/óra 
sebességig nem jön elő ez a hiba. 
Persze voltak, vannak más kapcsola-
taink is ismertebb cégekkel, illetve 
vannak nálunk végzett magyar kol-
légák, akik a bristoli egyetemen fog-
lalkoznak a repülőgép orrfutók 
simmizésével. 
– Merre halad tovább a kutatás?
– A gumikerekekkel továbbra is fog-
lalkozom, de egy nagy EU-s pályázat-
ban főként a marógépek dinamikájá-
val kell majd foglalkoznunk. Én azt 
vizsgálom, hogy a bennük lévő csap-
ágyak mint gördülő elemek, hogyan 
befolyásolják szerszám mozgását. Itt is 
megjelennek az öngerjesztett rezgé-
sek, a memóriahatás és egyéb problé-
mák. A projekt során igyekszünk fel-
használni a korábbi eredményeket.

TRUPKA ZOLTÁN

– Az első nagyobb együttműködés 
egy európai uniós céggel volt, ami-
nek érdekes története van. Kifejlesz-
tettek és gyártanak több szuper ba-
bakocsit, melyekre nagy divatterve-
ző cégek tervezték a szöveteket. 
Ezek a legkönnyebb és a legkisebbre 
összecsukható babakocsik, nem cso-
da, hogy több százezer forint darab-
ja. De az önbeálló kerekek tervezése 
számukra is fejtörést okozott. A ke-
rékszitálást ugyan kiküszöbölték, de 
az alkalmazott megoldás a használat 
során a csapágyak kopásához veze-
tett. Emiatt történtek is csúnya bal-
esetek. A csapágyak megszorultak, 
és amikor az anyuka nagy lendület-
tel el akart indulni, kiborította a 
gyereket az úttestre. Át kellett térni 
más konstrukcióra, ami viszont a 
simmizéshez vezetett. A szülők vi-
szont attól tartottak, hogy ettől szét-
rázódik az egész kocsi, nem is be-
szélve a babákról. 

Én Angliában, a bristoli egyetemen 
írtam a diplomamunkámat, angolul. 

– Ez nagyon érdekesen hangzik. 
Kutatták ezt máshol is?
– Rengeteg videó van az interneten 
arról, hogyan esnek el a gördeszkások. 
Mennek a lejtőn, nő a sebességük, és 
egyszer csak elkezdenek a kerekek be-
szitálni, végül el is esnek. A szakiroda-
lomból kiderült, hogy sose nézte meg 
senki, hogy az emberi szabályozás ref-
lexkésése hasonlóan jelenik meg gör-
deszka esetén is, mint az egyensúlyo-
zásnál. Ez egyébként egyszerűen be-
látható, mert álló helyzetben a gör-
deszkás nem tudja megtartani 
függőleges helyzetét, és simán eldől. 
Viszont, ha elér egy kritikus sebessé-
get, önmagától stabil marad. A tanulá-
si fázisban az a legrosszabb stratégia, 

ha eleinte szép lassú haladással próbál-
kozunk. Hasonlóan a biciklizéshez, 
minél gyorsabban löki magát az em-
ber, annál könnyebb megtartani a 
függőleges helyzetet. A gördeszka ese-
tében azonban további érdekesség, 
hogy bizonyos sebesség felett könnyen 
elesik az ember, pedig a gördeszka ön-
magában stabil lenne a számítások sze-
rint. Amikor nagy sebességnél megje-
lenik a rezgés, az embernek „csak” ki 
kellene kapcsolnia a szabályozást és 
mereven állnia. De nagyon nehéz 
nyugton maradni, amikor alattunk 
rezeg a gördeszka. A motorkerékpá-
roknál sokszor hasonló a helyzet. Ab-
ban nagy gyakorlatuk van a gyártók-
nak, hogy a motorkerékpár önmagá-
ban stabil maradjon, az egyetlen, aki 
elronthatja, az a sofőr. Az emberi ref-
lexkésés és a gumikerék memóriája 
ugyanis együttesen különös instabili-
táshoz vezethetnek. 
– Volt-e ipari érdeklődés vagy gya-
korlati együttműködés az eredmé-
nyeik alkalmazására?

Kerékszitálás  

a laboratóriumi berendezésen.

A nagy vontatási hosszak mellett jelentkezQ kis amplitúdójú mikro-simmi jelenség azonosítása
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Bugát Pál vezetésével, 1841-ben – a Magyar Tudo-
mányos Akadémia mintájára – megalakult a Kirá-
lyi Magyar Természettudományi Társulat, amely 

immáron 173 éve bizonyítja az alapítók előrelátását, hitü-
ket a tudományban és a tudománykommunikációban. 

A TIT Vas megyei szervezete 1953-ban alakult, és egy 
valódi civil, értelmiségi közösség jött létre. 1990-ben az or-
szágos szervezet átalakult, és a jogilag, gazdaságilag önál-
lóvá váló TIT-szervezetek szövetséget alkottak – megala-
kult a Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesü-
let. A Szövetséggel a megyei működésünk mellett, az or-
szágos hatókör, kapcsolatrendszer is megmaradt. 2007-ben 
a szervezet szombathelyi irodája megújult, így biztosítva 
az akadálymentes és modern környezetet tagjai és látoga-
tói számára.

A TIT a megalakulásától kettős szerepet tölt be. Egyrészt 
a tudományt művelő értelmiségiek „gyűjtőhelye”, más-
részt a tudományok iránt érdeklődő nagyközönség talál-
kozóhelye. Közösségi élményt adó, értéket közvetítő szer-
vezet.

A Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület-
nek jelenleg 250 tagja van. A Szombathely belvárosában 
működő irodájában 8 fő szervezi és irányítja az Alapszabá-
lyában meghatározott tevékenységeit. 2013-ban a jelenlegi 
törvényi szabályozásnak megfelelően, az Alapszabályun-
kat módosítottuk, így közhasznú szervezetként műkö-
dünk. Tevékenységeinkkel képesek vagyunk minden kor-
osztályt megszólítani. Az ismertségünk a megyében igen 
magas.

Vas megye legnagyobb nyelvvizsgahelyeként, évente 10-
12 vizsgát szervezünk. Ezeken egy-egy évben ezernél is 
többen szereznek nyelvvizsga-bizonyítványt. A TIT TELC 
nemzetközi nyelvvizsgánk a legnépszerűbb, emellett az 
ORIGÓ nyelvvizsga is megszerezhető. A BCE Corvinus 
Szaknyelvi Vizsgaközponttal együttműködve, két szak-
nyelvi vizsgát is szervezünk: a Közgazdasági (OECONOM) 
mellett a Nemzetközi kapcsolatok vizsgát tehetnek a jelent-
kezők. A legnépszerűbb nyelvek az angol és a német, de 
eszperantóból is sokan tesznek vizsgát intézményünkben.

É G  É S  F Ö L D  VO N Z Á S Á B A N

Amikor	az	elWadás	végén	felcsattan	a	taps,	min-
dig	 tudjuk,	 sztereotip	 féligazság	 az,	 hogy	 az	
emberek	nem	vágynak	a	hasznos,	értelmes,	bul-
vártól	 mentes	 tudásra,	 ismeretre.	 Ott	 van	 az	
arcukon,	 a	 taps	 erejében	 a	 valódi	 visszajelzés:	
érdemes	 és	 szükséges	 alkalmat	 teremteni	 a	

tudományos	eredmények	bemutatására.

Az idegen nyelvekhez kötődő kapcsolatunkat egy fordí-
tóiroda működtetésével is biztosítjuk. A hivatalos fordítá-
sok száma éves szinten meghaladja az ezret. A külföldi 
munkavállaláshoz szükséges dokumentumok mellett hon-
lapok, műszaki leírások, jogi és egyéb dokumentumok 
fordítását végezzük.

Idén 46. alkalommal rendezzük meg a Savaria Urbanisz-
tikai Nyári Egyetemet. Ez a legrégebbi, folyamatosan mű-
ködő, civil szervezet által fenntartott nyári egyetemi prog-
ram az országban. A résztvevő, urbanisztikával foglalkozó 
szakemberek évente egyhetes szakmai programon és ta-
nulmányúton vehetnek részt. A programot Szombathely 
Megyei Jogú Város, az Építész Kamara és a Mérnök Ka-
mara is támogatja – így a résztvevő mérnökök kreditpon-
tokat is gyűjthetnek a részvétellel. Az elmúlt három évben 
– az Magyar Urbanisztikai Társasággal együttműködve – 
létrehoztuk a Tervező Tábort. A táborban a szakterületen 
tanuló fiatalok vehetnek részt, és oldhatnak meg valódi 
urbanisztikai feladatot neves szakemberek vezetésével.

A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjá-
val és a bécsi L&R-rel közösen, 2014-ben huszadik alka-
lommal rendezzük meg az Osztrák-Magyar Munkaügyi 

ISMERETTERJESZTÉS 
A HATÁRON
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Konferenciát. A kétnapos, kétnyelvű konferencián a mun-
ka világához kapcsolódó szakmai témák – országonkénti 
– bemutatása és feldolgozása száznál több résztvevőt vonz 
Szombathelyre.

Az országban az elsők között akkreditált felnőttképzési 
intézményként folyamatosan és rendszeresen szervezünk 
és valósítunk meg felnőttképzési programokat. A felme-
rült felnőttképzési igényekhez igazodóan képesek va-
gyunk a programok fejlesztésére, különböző felnőttképzé-
si módszerek alkalmazására. Rendelkezünk e-tanulási 
rendszerrel is.

A 250 tagunk összesen 8 klubban találhatja meg az ér-
deklődési körének megfelelő témákat. A „szépkorúak” a 
Senoir Klubban, a Hölgyklubban és az Asztaltársaság 
programjain találhatják meg a számukra kedves előadáso-
kat. A világ tájai és látványosságai után érdeklődők az 
Ország-Világjárók Baráti Körének úti beszámolóit nézhe-
tik és hallgathatják kéthetente. A TÁMasz könyvklubban 
az olvasás és az olvasottak élménye osztható meg. A Fotós 
klubban a fotózás iránt érdeklődők találhatnak barátokra 
és érdekes témákra. A rendszerváltáskor létrejött Éhen 
Gyula Kör olyan értelmiségiek köre, akiket érdekel Szom-
bathely – polgári – múltja, jelene és jövője. A Francia klub-
ban francia szót, vendégszeretetet – és természetesen sajtot 
és bort – találhat az érkező. A Herényiek Házával közösen 
2013-ban – egy pályázat eredményeként – sikerült egy 
újabb aktív, városlakó közösséget bevonzani. A kerékpáro-
sok 2013 szeptembere óta egyre népszerűbb előadásokon, 
vetített képes beszámolókon és kirándulásokon vesznek 
részt, amelyek szervezésében mi is közreműködünk.

Elsősorban a város középiskoláival közösen, rendszeresen 
szervezünk tehetséggondozó programokat, az érdeklődé-
sükhöz vagy az éppen aktuális tudományos eredmények-
hez kapcsolódó előadásokat, iskolanapokat. Ezekkel is 
igyekszünk a fiatalokkal megszerettetni a valódi tudo-
mányt.

Működésünk jelentős részét pályázatok biztosítják. Jelen-
leg egy nemzetközi, négy Európai Uniós és több hazai pá-
lyázat segíti a mindennapi működésünket és céljaink eléré-
sét. Ugyanakkor igyekszünk elkerülni azt a csapdát, 
amelyben a pályázatok irányítanak bennünket. A 170 éves 
történelmünk, 60 éves városi múltunk csak akkor válik 
értékké, ha képesek vagyunk saját célokat meghatározni 
és azokat elérni. A pályázatok, amelyeket megvalósítunk, 
ebben segítenek. A szervezeti kultúránk része, hogy csak 
olyan pályázatokat adunk be – vagy olyanokhoz csatlako-
zunk –, amelyek illeszkednek a céljainkhoz, azokat erősí-
tik, viszik tovább. Így „találtunk” a 130 évnél idősebb EL-
TE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium és Multidisz-
ciplináris Kutatóközpont és a Magyar Tudományos Aka-
démia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont 
vezetőivel egymásra és vágtunk bele, 2013 januárjában az 
Ég és Föld vonzásában – a természet titkai című közös pályá-
zatunkba. Így vált az egymástól független, de azonos gon-
dolatok, értékek mentén működő szervezetekből – a ter-
mészettudományok és a csillagászat témakörében – egy 
közös, valódi tudománykommunikációt megvalósító csa-
pat. Így értünk el eddig a pályázat programjaival közel 
hatezer érdeklődőt és közel száz szakembert.

SIMON ZOLTÁN

KÖNYVTERMÉS 
Albert Valéria rovata

Figurális absztrakt a reneszánszban

Még a vizuális kultúrával foglalkozók között is kevesen 
vannak azok, akik késő középkori vagy reneszánsz fest-
ményt absztrakt képként néztek volna. A festészet mint nyelv-
játék című könyv szerzője, Bodó Mihály ezt tette. 

Vaszilij Kandinszkij egy, a takarítónő által fordítva vissza-
helyezett képen pillantotta meg az első, önálló műként is ér-
tékelhető „absztrakt festményét”. A szerző is ezt kéri tőlünk 
a könyv bevezetőjében: egy reneszánsz festmény reproduk-
cióját fordítsuk fejjel lefelé és így nézegessük a képet – a fest-
mények parcellákra, foltokra, színekre és tónuskülönbsé-
gekre esnek szét. Nem tudjuk, hogy a könyv által vizsgált 
korszak – amely a késő középkortól a barokk kezdetéig ter-
jed – művészei nézegették-e így saját- és kortársaik alkotása-
it. Mindenesetre ha követjük Bodó Mihályt ezen a felfedező 
úton, akkor jól ismert képek rejtett rétegeit fedezhetjük fel. 

Egy új, számunkra eddig ismeretlen látásmódot sajátít-
hatunk el, újra tanulunk látni. A késő 
középkori festészet árnyékolástechni-
kájától, Giotto mesterétől, Cimabuétól 
indulva, amikor az árnyékolásnak és a 
térábrázolásnak nem tulajdonítottak 
nagy jelentőséget, nagy festők híres ké-
pein keresztül eljutunk egészen 
Caravaggióig, akinek a képein szinte 
nincs is más, csak fény és árnyék. 

A könyvben elég sok szakszóval talál-
kozhatunk – mint például a chiaroscuro vagy a sfumato 
–, ami a festészetelméletben és a művészettörténetben já-
ratlanabb olvasókat riaszthatja, holott az elemzések laiku-
sok számára is jól követhetők.

A részletes tanulmányok mellett sajnos jellemzően nagyon 
kicsi, 2–3 centiméteres reprodukciókat találunk a valóságban 
sokszor 2–3 méteres képekről. Ez nagymértékben csökkenti 
az olvasásélményt és nehezíti a gondolatmenet követését. 
Ilyen kisméretű képeken nehéz megfigyelni mindazt, amire 
a szerző felhívja a figyelmünket. Igaz, a reprodukciók mel-
lett mindig találunk rajzokat is, amelyek segítik a megértést, 
de ez nem kárpótol bennünket az eredeti művek „hiányá-
ért”. A kiadó Képfilozófiák című sorozatának (amely sorozat-
ban ez a kötet is megjelent) első köteteinél ugyanez volt a prob-
léma. Néhány későbbi kötet már nagyobb képekkel jelent meg, 
de sajnos most visszatértek a kezdeti rossz gyakorlathoz.

Az előbb említett hibák ellenére is köszönet a Typotex Ki-
adónak, hogy évek óta életben tartja ezt a sorozatát. A ma-
gyar könyvpiacon kevés a hasonló jellegű kiadvány. Ha van 
is, jellemzően fordítás, kevés a magyar szerző tollából szár-
mazó mű. Ma, amikor az információk nagy részét képek-
ben kapjuk és magunk is képkészítők vagyunk – hiszen na-
gyon sokan készítenek fényképeket digitális fényképező-
géppel, telefonnal –, fontos, hogy vizuális kultúránk színvo-
nalát emeljük. Egyebek között ebben is segít nekünk ez a 
könyv. (A festészet mint nyelvjáték. Képfilozófiák sorozat. 
Typotex Kiadó, 2013, 196 oldal, 3600 forint)

NÉMETH JÁNOS 
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Két évvel ezelőtt, 2012-ben 
Scholtz Ernőnek, a Tisza-
birtokok utolsó jószágigaz-

gatójának hagyatékából a gróf Ti-
sza-családdal kapcsolatos iratok 
kerültek a Magyar Nemzeti Mú-
zeum birtokába. A többnyire szá-
raz jogi dokumentumok között 
közel 110 évig lapult egy rövidke 
levél, amely nem kis meglepetésre 
Mikszáth Kálmán eleddig isme-
retlen és publikálatlan kéziratának 
bizonyult. 

A levél szövege a következő:
Igen tisztelt barátom!
Tiszának a lábbelijére természete-

sen nagyon jól emlékszem. Egy darab 
bőrből varrott oldalt gummicúgos 
czipője volt alacsony sarokkal. Feltű-
nően, nagyon feltűnően keskeny, 
arisztokratikus lába volt: minden ru-
hadarabja pongyolán állott de czipője 
mindig oly formájún mintha csak eb-
ben a percben húzta volna föl. 

Örülök ha csak részben is hozzájá-
rulhattam e csekély közléssel elma-
radhatatlan művészi sikeréhez. 

Rohitsch aug. 1.  1902                                                                                          
Igaz híve

Mikszáth Kálmán

N YO M O Z Á S  E G Y  P O R T R É  U T Á N

1902 nyarát Mikszáth Kálmán a 

stájerországi Rohitsch gyógy-

fürdWjében	 töltötte.	 A	 hegyek	
közé	ékelt	kies	RohitschfürdWn,	
amelyet ma Rogaska Slatina 

néven	 Szlovéniában	 találunk,	
fürdWházakban	 és	 egy	 nagy	
gyógyteremben	 szénsavas	 és	
glaubersós	 vízkúrákat	 lehetett	
venni	a	gyógyulás	reményében.	
A	 nagy	 író	 nyaralásáról	 egy	
levélbWl	 értesülhettünk,	 amely	
a	 közelmúltban	 bukkant	 elW	 az	
ismeretlenség	homályából.	

A	MINISZTERELNÖK	CIPVJE

Faragó József: Tisza Kálmán az Országház folyosóján (Baják László, MNM)

 RohitschfürdQ, 
1902

Mikszáth 

Kálmán most 

elQkerült 
levele
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ban, kardja markolatát fogva 
ül, úgy ahogy őt igen ritka 
szem látta”. „A másik kép 
Horoviczé [ti: Horovicz Li-
póté] ez a szürke Tisza, az 
egyszerű, jóságos Tisza. Sze-
mén a szokott okoláre, rajta a 
daruszínű blouse, amelyet 
nyaranta viselt, jobb kezét 
nagy nyugalommal fekteti 
térdeire, míg balkeze nagy 
új ját kabátja oldalzsebébe mé-
lyeszti; egy szerencsésen elle-
sett tartása ez.” Harmadikként 
a „…jeles rajzolóművészünk Fa-
ragó József ugyancsak az idén ké-
szített róla egy rézkarcot, mely őt 
a folyosón ülve, lábait keresztbe 
fektetve ábrázolja, kis fekete sap-
kájában…”. A kép… „leg jobban 
viselhetné a »Tisza alkonya« címet. 
Az egykoron hatalmas államférfi 

A levelet Mikszáth a nyaralása 
idején, néhány hónappal Tisza 
Kálmán halála után vetette papír-
ra. Sajnos a boríték és ezáltal a le-
vél címzése is elveszett. A szöveg-
ből azonban annyi kiderül, hogy a 
néhai miniszterelnököt megörökí-
teni akaró művész kérdésére vá-
laszként született. Nyilvánvaló az 
is, hogy a címzett személyének 
felfedésére leginkább akkor van 
esély, ha az utalás alapján feltéte-
lezett portré végül is elkészült. 
Számba kell tehát venni az 1902 
körül készült ábrázolásokat. A 
nyomozáshoz szerencsére maga 
Mikszáth nyújt segédkezet. 

Közvetlenül a halála után – leg-
alábbis Mikszáth ebben az esetben 
releváns tudása szerint – három 
ábrázolás is készült Tiszáról. A 
Vasárnapi Újság 1903. XII. 13.-i 
számában így ír erről: „Temes vár-
megye múlt vasárnap leplezte le ün-
nepélyes arcképét, melyet a megyeház 
tanácsterme számára Ferenczy Jó-
zsef festett”. A kép mintája, ahogy 
később megjegyzi, Benczúr Gyula 
„híres festménye Szeged város birto-
kában, amelyen magyar díszruhá-

A	MINISZTERELNÖK	CIPVJE

Tisza Kálmán Mikszáth Kálmánnal 

1092 körül
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suth Lajos állampolgársági ügye 
azonban már számára is megold-
hatatlannak bizonyult. 

Az 1878-ban hozott honossági 
törvény szerint a külföldön élő 
magyar állampolgároknak tíz 
éven belül kérvényezniük kellett 
állampolgárságuk fenntartását. A 
törvény ártalmatlannak tűnt, bár 
mindenki tudta, hogy a legneve-
sebb érintett, Kossuth Lajos soha 
nem fog i lyet kérvényezni. Kos-
suth ekkor 76 éves volt. Ki gon-
dolta volna akkor, hogy túléli a 
tízéves határidőt. Tisza Kálmán 
tehát lehetetlen helyzetbe került. 
A kormányzót határtalanul tisz-
telő közvélemény Kossuth ál lam-
polgárságának megszüntetését, 
Ferenc József pedig a fenntartá-
sát nem fogadta el. A korabeli 
politikai szlengben csak generá-
lisnak tisztelt Tisza Kálmán tehát 
végleg csatát veszített és 1890. 
március 13-án a posztjáról le-
mondásra kényszerült. Faragó Jó-
zsef rajza egy évtizeddel később 
már ezt a Tiszát örökíti meg. Az 
idős politikus még országgyűlési 
képviselőként, a régi, Sándor (ma 
a Bródy Sándor utcai Olasz Inté-
zet) utcai országház folyosóján, 
az ülésterem bejárata mellett ü lve 
hal lgatja a képviselőtársak fel-
szólalásait. A művész érzéklete-
sen mutatja meg számunkra a 
politikától és az élettől is lassan 
búcsúzó Tisza Kálmánt.

Faragó, úgy tűnik, körültekintő-
en látott munkához, és egy olyan 
kérdésben, amely az addigi ábrázo-
lásokból, fényképekről talán nem 
volt megítélhető, ti., milyen cipőt 
hordott a miniszterelnök, vélhető-
en levélben, Mikszáth Kálmánhoz 
fordult. Ez nemcsak azért volt jó 
döntés, mert Mikszáth mint kor-
mánypárti országgyűlési képviselő 
nagy tisztelője volt és jó kapcsola-
tokat ápolt Tiszával, de mint író és 
újságíró az átlagos szemtanúknál 
érzékenyebben, és talán lényeglá-
tóbban is ítélte meg a dolgokat. 
Mikszáthnak az elkészült képről 
készült értelmező leírását olvasva 
nyugodtan megállapíthatjuk, hogy 
a két művész egymásra talált. A 
kép és a képről írt tárca jól kiegé-
szítik egymást.

BAJÁK LÁSZLÓ

öreg már, szinte aggastyán, hófehér 
szakálla legyező alakban köríti meg-
keskenyedett ráncos arcát, melyen 
csendes borulat honol. Tél van, télnek 
kell lennie; a szürke, nehezebb kel-
méjű kabát be van gombolva, a fején a 
kis fekete selyem sapka, mely a régi 
képviselőház léghuzamai ellen szol-
gál védőszerül láttatlanul hagyja a 
lenge ősz fürtöket, mert a fejnek az a 
része, melyet a sapka be nem takar, 
teljesen beesik a vállak közé”.

Mivel a három kép közül egyedül 
az utóbbin jelenik meg Tisza Kál-
mán cipője, ráadásul éppen olyan-
formán, ahogy azt Mikszáth leír-
ta, igen valószínűnek tűnik, hogy 
az idézett levél címzettje Faragó 
József lehetett. Faragó (Fränkel) 
József Esztergomban született 
1866-ban. Festőnek készült és 
Hollósy Simon tanítványa volt 
Münchenben, de végül grafikus-
ként, pontosabban karikaturista-
ként ért el sikereket. Párizsi és 
New York-i kitérők után 1894-
ben tért haza, ahol előbb a Bors-
szem Jankó, majd 1901-től a Kakas 
Márton című élclapok munkatár-
saként elismert rajzoló lett Buda-
pesten. A századelőn Faragó, aki 
szíve szerint megmaradt volna 
festőművésznek, ismét a magas 
művészetek felé fordult, és művé-
szi grafikával, elsősorban a réz-
metszettel kezdett foglalkozni. 
Számos portrét készített ekkori-
ban. A Tisza Kálmánról készített 
képet nyilván tisztelgésnek szánta 
az 1902. március 23-án elhunyt 
miniszterelnök előtt. 

Gróf Tisza Kálmánt joggal te-
kinthetjük meghatározó, a dua-
lizmus rendszerét konszolidáló 
politikusnak. Rekordhosszú ide-
ig, közel 15 évig töltötte be a mi-
niszterelnöki tisztet. A korábbi ra-
dikálisabb nézeteit elhagyva, az 
1875-ben általa teremtett kor-
mánypártra, a Szabadelvű Pártra 
támaszkodva sokáig és sikeresen 
lavírozott az uralkodói elvárások, 
a nemzeti követelések és különfé-
le partikuláris pártérdekek záto-
nyai között. Végül azonban Tisza 
Kálmán népszerűsége is megko-
pott. A nemzeti szuverenitást 
gyengítő véderőtörvény elfogad-
tatása még csak csorbította a te-
kintélyét, a turini remete, Kos-

Nightclub	az	erdWben

Sokszor váratlan események adnak új 
irányt egy kutatásnak. Amerikai kutatók 
a pápaszemes lombjáró mozgásáról gyűj-
töttek rádiótelemetriás adatokat, és egy-
szer csak észrevették, hogy a madarak éj-
szaka is aktívak, holott nappali életmódot 
folytatnak, a sötétben tehát elvileg pihen-
niük kellene. Vajon mi készteti őket arra, 

hogy az éj leple alatt elhagyják a fészkei-
ket? Aligha járnak táplálék után, mert 
nem látnak jobban nálunk, embereknél. 
Eleinte semmiféle ésszerű magyarázatot 
nem találtak a kutatók. Hamarosan azon-
ban felfigyeltek rá, hogy a tojók csak a 
fogamzóképes napjaikon hagyják el a te-
rületüket, egyébként a fészken vagy a kö-
zelében ülnek. Úgy tűnik tehát, így pró-
bálnak észrevétlenül „félrelépni”, vagyis 
más partnerrel is párosodni a párjukon kí-
vül. Mivel a termékeny napok alatt a hím 
féltékenyen őrzi párját, a tojónak csak éjjel 
van esélye arra, hogy ne bukjon le. A to-
jókkal ellentétben a hímek két-három al-
vóhelyet is fenntartanak, de ezek annyira 
távol esnek a fészektől, hogy nem vehetik 
észre, ha a tojó elrepül. Persze a hímeket 
sem kell félteni. A néhány napos őrködést 
leszámítva ők a teljes szaporodási időszak-
ban aktívak éjszaka, és sűrűn felkeresik a 
szomszédos területeket, pontosabban 
szomszédasszonyaikat.

Honnan tudja a tojó, hol talál rá a hímre 
éjszaka? A hím „szerenádot” ad, és az 
ének hallatán a tojó már tudja, hová kell 
repülnie. Előfordul, hogy nem sokat kell 
keresgélnie, mert a hímek – a kutatók 
szavajárásával – egy „nightclub”-ban 
gyűlnek össze, más tojók társaságában. 
Egy-egy ilyen mozgalmas, átvirrasztott 
éjszaka után nem csoda, ha másnap a mé-
rések alapján egyértelműen kevésbé moz-
gékonyak a madarak.

kubinyi enikő

ÉT-ETOLÓGIA
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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

Élő Világegyetem?

Ahol Grandpierre Atilla munkájával, 
elméleteivel találkozik az ember, ott 
egyben biztos lehet: közhelyes gondo-
latokkal nem kell untatnia magát. A 
csillagász – és utóbb már filozófus – 
szerzőtől szinte megszoktuk, hogy 
meghökkent és vitára ösztönöz min-
den könyvével vagy cikkével.

Gondolatmenete vitát ger-
jesztő jellegét szerkesztőként 
is volt szerencsém tapasztal-
ni. Magyar nyelven ismeret-
terjesztő cikk formájában 
ugyanis először az Élet és 
Tudományban jelent meg 
elképzelése a Nap élő orga-
nizmusként történő bemu-
tatásáról. S e címlapon is ki-
emelt írása nyomán se szeri 
se száma nem volt a szer-
kesztőségünkbe érkező hoz-
zászólásoknak, polémiáknak, egyet-
értő vagy éppen élesen bíráló meg-
jegyzéseknek.

Állásfoglalásra késztető ez a mosta-
ni munkája is, amely egy évtizeddel 
korábbi könyve újragondolt, kiegé-
szített változata. A Világegyetem élő 
voltának igazolására még a korábbi-
nál is több érvet, levezetést, össze-
függést kíván megvilágítani.  Bőven 
találunk tudomány- és művelődés-
történeti visszatekintést, természet-
tudományos és filozófiai alapozást, s 
tág teret hagy a szerző elmélete ala-
pos indoklásának. A könyv közép-
pontjában – mintha ókori egyiptomi 
tudós papok nyomán járna – most is 
a Nap áll, a példák, a párhuzamok 
legtöbbje a nekünk életet adó csil-
lagra összpontosít. Ám bátran to-
vább is lép: a teljes Mindenség felé, 
hogy azután a könyv végén egy 
újabb fordulattal magát az Embert 
és a fajunkat közvetlenül körülvevő 
élő Természetet állítsa előtérbe.

Szépen komponált, nagy ívű mun-
ka. Olvasóként azonban bennem 
mégis hagyott némi hiányérzetet. 
Nehéz eldönteni a műfaját: ismeret-
terjesztő könyv vagy terjedelmes tu-
dományos esszé? S melyik tudomány-
területhez sorolható? Fizikához? Koz-
mológiához? Csillagászathoz? Bioló-
giához? Nehezen ragadható meg a 
szerző azon szilárd pontja, amelyen 

megvetve lábát, ki akarja fordítani a 
világot a sarkaiból: elmélete cáfolja az 
anyagelvű világfelépítés létezését, 
ugyanakkor nem is teológiai mű. Le-
het, hogy e sok hiányérzet csak an-
nak a bizonyítéka, hogy Grandpierre 
Atilla saját, következetes világképet 
komponált, ám ehhez bizonyos ala-
pokat szilárdabbra kellene még építe-
nie. Hogy csak a legfontosabbat em-

lítsem: meg kellene al-
kotnia az „élet” új, általa 
helyesnek, érvényesnek 
tartott definícióját.

Mindez talán majd a 
harmadik átdolgozott ki-
adásba vagy valamelyik 
idegen nyelvű változatba 
kerül be, tudtommal 
ugyanis a mű iránt jelen-
tős a nemzetközi érdeklő-
dés. Ha lesz ilyen folyta-
tás, akkor egy valamin 

mindenképpen változtatnia érdemes: 
a bevezető magyar népi műveltséget, 
szkíta–hun mítoszrendszert felidéző  
„ajánló sorok” kissé tévútra vezetik 
az olvasót arról, hogy milyen könyvet 
fog majd olvasni.

Grandpierre Atilla könyvét azok-
nak is érdemes kézbe venniük, akik 
esetleg szkeptikusan közelítenek eh-
hez a merőben meglepő világmagya-
rázathoz, hiszen logikája, műveltsége, 
tudományos ismeretanyaga még a 
vele vitázókat is komoly szellemi ki-
hívásokkal ajándékozza meg. Szöve-
gének retorikai felépítése olyan hatá-
sos, hogy olvasás közben úgy érez-
zük: máris parázs eszmecserébe bo-
csátkozunk a szerzővel. Ha a 
Világegyetem eleven jellegéről talán 
nem is fog meggyőzni minden olva-
sót, nyelvezete és elméletszövése ele-
venségéről feltétlenül! (Az élő Világ-
egyetem könyve. Titokfejtő Lap- és 
Könyvkiadó. 2012. Budapest, 302 oldal, 
ármegjelölés nélkül)

GÓZON ÁKOS

Koronás kalandregény

A magyar királyi korona – a Szent 
Korona – országjelkép. A jelkép szó 
nem is fejezi ki mindazt, amit a tör-
ténelmi múlt emberei éreztek iránta: 
akié a korona, azé az ország, a hata-
lom. Legutolsó menekítését és elrej-

tését a második világháború végén 
élte meg. Addig – ha király már nem 
is volt – királyság volt az ország. S a 
front közeledtével – sikertelen fegy-
verszüneti próbálkozás meg a német 
csapatok szárnya alatti nyilas hata-
lomátvétel közepette – a koronát 
menekíteni kellett. Ennek fő fordu-
latait a koronaőrség parancsnoka, 
hátterét s egyes körülményeit más 
írások rögzítették.

Ez a történet kínálkozik a részlete-
ket kitöltő kalandregénybe, s ezt írta 
meg a szerző, Kondor Vilmos. Képze-
lete alkotott egy második szárnyse-
gédet a kormányzónak: Wertheimer 
hadnagyot. Utóbbi rendelkezik a 
szerző korábbi bűnügyi regényeinek 
magánnyomozó hőse éleslátásával, 
talpraesettségével. Fizikai álló- és 
küzdőképességben pedig még felül is 
múlja. Mindemel-
lett ideális, esküjé-
hez és a tiszti becsü-
lethez mindhalálig 
– még azt is túléli! 
– hű katona. 

A kalandregényes 
sztori ragaszkodik a 
könyvben beveze-
tőül Mikszáth Kál-
mántól idézett sza-
bályhoz: „a megtör-
ténhetés illúzióját fenn kell tartani”.  
Ennek kulcsa az az ábrázolásmód, 
amelynek révén az olvasó beleélheti 
magát a hadnagy szerepébe, a fel-
adatára összpontosuló „én”-jébe. S a 
feladat mai kifejezéssel – „nem sem-
mi”. Ez az „én” élet-halál határhely-
zetekben pillanatpontossággal vág a 
kockázatos megoldásba, ha kell, üt, 
rúg, lő… 

Miközben a koronával vagy másá-
val ment egy országérdekű olajtitko-
kat tudó, szélütött tudóst és lányát. 
Nem mellesleg berobbant egy zalai 
olajkutat is a nyilasok orra elől. Az-
tán lelőve élőhalottan egy német ha-
dikórházban éledezik, amelyet sze-
rencsére birtokba vesznek az ameri-
kai csapatok. De ne mondjunk el 
mindent, hadd izguljon az olvasó a 
rázós részleteken a szerencsés meg-
menekülésig. (A másik szárnysegéd. 
Történelmi kalandregény.  2013.  Agave 
Könyvek, 446  oldal, 3480 forint)

N. F. 
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Berta néni gondosan és szere-
tettel szerkesztett honlapján 
(https://sites.google.com/

site/bertaneni) betekintést nyerhe-
tünk abba a kedves világba, melyet a 
gyermekekkel építenek évről évre: a 
közösen írt mesék, a diákok arany-
köpései és az örömteli híradások a 
tanulók sikereiről sokat elárulnak az 

osztályok életéről. „Az elmúlt négy év 
sikereit, történéseit rögzítette ez a hon-
lap. Márton Kristóf neve újra és újra 
felbukkan a sporttal, sakkal, matekkal 
és sok más egyébbel kapcsolatban.” – 
meséli a tanítónő, és hozzáteszi, ta-
lán ez árulja el a legtöbbet Kristóf-
ról.

Az iskola éppen száz éve, 1914-ben 
épült. Az intézmény 1989. december 
15-én vette fel Kós Károly nevét, az 
oktatás során Kós szellemiségét kí-
vánják követni. Humanisztikus filo-
zófia szerint, a diákokat és a tanáro-
kat partnerként, egyenrangúként 

A	KALMÁR	LÁSZLÓ	MATEMATIKA	VERSENY	GYVZTESEINEK	BEMUTATÁSA

Sorozatunkban	a	TIT	Kalmár	László	Matematika	Verseny	gyWzteseit	kerestük	fel.	A	negyedik	évfolya-

mosok	között	Márton	Kristóf,	a	kispesti	Kós	Károly	Általános	Iskola	tanulója	végzett	az	elsW	helyen.	
Krisu	–	ahogy	tanítónWje	szólítja	–	igazi	mindenevW:	nyitott	és	érdeklWdW,	legyen	szó	sportról,	történe-

lemrWl	vagy	zenérWl.	Jedlóczki	Berta	 tanítónW	kolléganWjével,	Polizosz	Elenával	 támogató	közeget	
teremtett	diákjai	számára,	ahol	a	gyerekek	szabadon	bontogathatják	szárnyaikat.	Úgy	vallja,	hogy	„a	

gyermek	magától	fejlWdik,	nekünk	csak	biztosítani	kell	a	jó	légkört	hozzá”.

kezelve, a munkát, szabadságot, sze-
retetet, toleranciát és felelősséget 
alapvető értékekként kezelve foly-
tatják tevékenységüket. A tanulók a 

A GYERMEK MAGÁTÓL 
FEJLVDIK

tantervi órákon kívül az órarendbe 
illesztve népi gyermekjáték és drá-
mapedagógiai foglalkozáson, úszás-
oktatáson és nyelvi órákon vehetnek 
részt.

Márton Kristófot kérdeztük a ma-
tekversenyekről:
– Hogyan készültél a Kalmár Ver-
seny re?
– Ötödikes Kalmár feladatokat oldot-
tam meg. 
– A kifejtős vagy a tesztes versenyeket 
szereted jobban? Miért?
– A tesztes feladatokat, mert nehéz leír-
ni az indokolást.
– Miért szeretsz a matekkal foglal-
kozni, matekversenyekre járni?
– Azért, mert eredményes vagyok 
benne.
– Milyen hobbid van még a matek-
versenyeken kívül?
– A kispesti alapfokú művészeti isko-
la fúvós zenekarában klarinétozom. 
Sokat sportolok: gyeplabdázom az 

KÓS KÁROLY
Kós Károly több iskolaépület mellett 
a FQvárosi Állat- és Növénykert 
Zsiráfházát és Bivalyházát tervezte 
Zrumetzky DezsQvel. Az erdélyi 
származású Kós amellett hogy a 
magyarországi szecessziós építé-
szet meghatározó szereplQje volt, 
közéleti és írói tevékenysége is nagy 
befolyással bírt: Az országépítQ 

cím_ regényéért 1938-ban 
Baumgarten-díjat kapott.

Márton Kristóf
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hogy beírtam a három csúcsba az ösz-
szes lehetséges számhármast.

Jedlóczki Berta tanítónő odaadóan 
vallott a felkészülésről és Kristóf tehet-
ségéről, személyiségéről:
– Hogyan készültek Kristóffal a ver-
senyre?
– Röviden azt mondanám, hogy nem 
is készítettem fel Kristófot. Valóban így 
van, mert ez a gyerek érzékenynek, 
okosnak, találékonynak született. Sze-
rencséjére törődő szülőkkel áldotta meg 
a jó Isten. Én szerencsésnek éreztem 
magam, amikor engem tiszteltek meg 
azzal, hogy gyermeküket rám bízták.

Felkészítésem mindössze abban állt, 

hogy oldottunk meg versenyfeladato-
kat. S az okos ember megfelelő „esz-
közhöz” nyúl: felkértem egy matema-
tikus apukát, segítsen a gyakorlásban, a 
jó stratégia kidolgozásában. Ebből én is 
sokat tanultam.
– Miben mutatkozott meg ez a külön-
leges tehetség?
– Már ovis korában járt sakkra, tud-
tommal sportolt is. Rendkívül érdeklő-
dő és tájékozott kissrác volt már hat-hét 

Építők HC csapatában. Iskolai szinten 
focizom, kézilabdázom és kosarazom.
– Vannak távolabbi vágyaid, álmaid? 
A matekkal szeretnél a későbbiekben is 
foglalkozni?
– Ez egy nehéz kérdés. A Fazekas Mi-
hály Általános Iskola és Gimnáziumba 
szeretnék járni matektagozatra, később 
pedig az ELTE-re járnék matekszakra.
– Milyen matematikai versenyeredmé-
nyeid voltak eddig?
– Harmadikban a Bolyai csapatver-
senyen a területi fordulón 1. helyezett 
lettem csapatban,az országos  fordu-
lón 6. helyezett lettem csapatban. A 
Zrínyi matekversenyen 8. lettem a 

területen. Az iskolai versenyen 1. let-
tem. Negyedikben a Bolyain a terü-
letin 2. helyezettek lettünk. A Zrí-
nyin területi 1. lettem. Most ötödik-
ben bejutottam Bátaszéki országos 
döntőjébe.
– Melyik volt a kedvenc feladatod a 
Kalmár döntőjében? Miért? Hogyan 
jöttél rá a megoldásra?
– A 3. feladat (az 1. napon), mert szere-
tem a számpiramist. Úgy jöttem rá, 

évesen is. Újra és újra meglepett az évek 
során azzal, hogy szinte mindenhez 
hozzá tudott szólni érdemben. Legyen 
szó történelmi eseményről vagy ked-
venc focicsapatának tagjairól, esetleg 
arról, hogy mit ünneplünk január 22-
én. Egyszóval Krisu mindenevő. Az 
ilyen gyerekkel szárnyalni lehet! Sőt, tá-
maszkodni rájuk, ha van egy harminc-
hármas osztálylétszám „nehezebb” 
gyerekekkel is.
– Csapatversenyeken is remekelt – 
tehát van ugyanilyen ügyes tanuló az 
osztálytársak között?
– Szerencsére van az osztályban még 
egy-két kivételes tehetség, így ők egy-

mást is húzták előre a jóízű versengés-
ben. Így lett a kis csapatunk a Bolyai ma-
tekversenyen országos 6. helyezett; de az 
anyanyelvi versenyeken is egy hajszál hi-
ányzott az országos döntőbe jutáshoz. 
– Hogyan teremtenek megfelelő kör-
nyezetet a gyerekek számára?
– Ami talán nekünk, tanítóknak kö-
szönhető, hogy Polizosz Elena kolléga-
nőmmel jó közösséget alakítottunk ki, 
ahol érték a tanulás, ahol felnéztek egy-
másra a gyerekek. Rendszeresen szere-
peltünk, készítettünk különböző alka-
lomból műsorokat, többször vettünk 
részt színházi nevelési foglalkozáson – 
az úgynevezett Theatre in Education, 
azaz T.I.E. programban, és különböző 
versenyeken. Sokat olvastunk együtt, 
fát fogadtunk örökbe Wekerlén, a fák-
ról mesét, könyvet írtunk. Ha elfárad-
tunk, körben ülve megmasszíroztuk 
egymás nyakát. Amikor drámapeda-
gógiát tanultam, találkoztam egy új-
szerű megközelítéssel: a gyermek ma-
gától fejlődik, nekünk csak biztosítani 
kell a jó légkört hozzá. Azóta is ezt val-
lom. MÉCS ANNA

A	KEDVENC	FELADAT

a) Írd be az 1; 2; 3; 4; 5 és 6 
számokat a körökbe úgy, 
hogy a háromszög minden 
oldalán 10 legyen a körök-
be írt három szám összege!
b) Ugyanezeket a számokat 
Kati beírta a körökbe az 
összes lehetséges módon 
úgy, hogy a háromszög 
minden oldalán ugyanannyi lett a számok összege. Minden há-
romszög közepébe beírta a háromszög egy oldalán levQ három 
szám összegét. Hányféle 10-tQl különbözQ számot írt be Kati a 
háromszögek közepébe? 

Könyvmolyok

Gyeplabda-  

verseny 

gyQzteseként
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Áprilisban már a nyári idQszámítás szerint jár 
óránk, az éjszakák kezdete ezért jelentQsen 
elnyúlt. A hónap során a Nap 5 óra körül kel 
és fél 8 körül nyugszik. Nézzük tehát, 
milyennek látjuk az eget április 15-én éjjel 

21 órakor!

Ezt a galaxist Pierre Méchain fedezte fel, Charles Messier 1780. 
március 24-én katalogizálta. Az M95 a Leo galaxiscsoport (más 
néven M96 galaxiscsoport) tagja. Egyike azon 18 galaxisnak, ami a 
Hubble-`rtávcsR kulcsfontosságú projektjének keretében figyeltek 
meg; ennek célja a Hubble-állandó 10% hibahatáron belüli megha-

A téli csillagképek fényes csillagait már csak 
kiváló horizont rálátással rendelkezR hely-

rRl figyelhetjük meg a nyugati, délnyugati égbolt 
alján. Alacsonyan áll már a Bika, a vöröses 
szín` Aldebarannal. Kissé felette az ötszög alakú 
Szekeres, legfényesebb csillaga a Capella. Még 
mindig a horizont környékét fürkészve, délnyugaton 
találjuk az Oriont és a Nagy Kutya csillagképet, utóbbi 
a fényes Szíriusszal. Az Orion felett az Ikrek fényes 
csillagpárja, a Castor és a Pollux fénylik. Ragyogásukat 
messze felülmúlja a most éppen a közelükben elhelyezke-
dR Jupiter bolygó rendkívül fényes korongja. Megfigyelését 
bármilyen távcsRvel rendelkezRk számára ajánljuk. A bolygó 
körül keringR négy fényes hold (Galilei-féle holdak) mozgásának 
nyomon követése érdekes égi mechanikai felismerésekre vezethet-
nek (rezonanciák, kötött keringés). Északnyugaton a Kassziopeia 
és a Perszeusz süllyed egyre mélyebbre a horizonthoz a tavasz 
érkezésével. Felettük a nagy kiterjedés`, de halvány csillagok alkot-
ta Zsiráfot kereshetjük. Az IkrektRl keletre sorra következnek a 
jellemzRen tavaszi állatövi csillagképek; a Rák, az Oroszlán és a 
Sz`z. Egy kicsit nagyobb távcsRvel rendelkezRk az Oroszlánban 
egy nagyon szép küllRs spirálgalaxist figyelhetnek meg, ez az M95. 

A csillagos  

ég április 15-én  

21 órakor

Az M81-M82 galaxispár a Nagy Medve leglátványosabb  

mélyég-objektumai

Az M95 küllQs spirálgalaxis az Oroszlán csillagképben
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tározása volt. Ehhez a galaxisban található cefeidákat vizsgálták, 
hogy megállapíthassák a galaxis távolságát. A mérések és számí-
tások eredményeként 33 millió fényévben határozták meg a galaxis 
távolságát.

A vöröses szín` Marsot most éppen a Sz`z csillagképben 
figyelhetjük meg az éjszaka nagy részében. Az állatövi csillagké-
pek alatt, a déli égbolt alján halvány csillagképek sorakoznak: az 
Egyszarvú, az Északi Vizikígyó, a Szextáns, a Serleg és a Holló. 

Kelet felé helyezkedik el az Ökörhajcsár, a Bereniké haja és a 
Vadászebek, egészen magasan, a zenit közelében a Nagy Medve 
(Nagy Göncöl) és a Hiúz csillagképek helyezkednek el. A Nagy 
Medve fejénél helyezkednek el a csillagkép leglátványosabb 
mélyég-objektumai, az M81-M82 galaxispár. A két galaxis köl-
csönhatásban áll egymással gravitációs hatásuk folytán. Az 
M81 egy spirálgalaxis, amelyet Johann Elert Bode fedezte fel 
1774. december 31-én. Párja, az M82 igen aktív csillagkép- Párja, az M82 igen aktív csillagkép-, az M82 igen aktív csillagkép-
zRdésrRl ismert, és a csillagvihar-galaxisok osztályának a 
prototípusa. Aktivitását minden bizonnyal a közeli M81 által 
kifejtett árapályerRknek köszönheti. 2014. január 21-én egy 

új szupernóvát fedeztek fel a galaxisban. Színképe alapján Ia 
típusú szupernóváról van szó. Az új szupernóva jelentRségét 

az adja, hogy a felfedezés pillanatában még nem érte el a teljes 
fényességét, így a fényesség felfutása is követhetR volt. Észak 

felé a Sárkány, a Cefeusz és a Kis Medve (Kis Göncöl) csillagké-
peket kereshetjük.
A Vénusz még mindig a hajnali keleti égbolt ragyogó fény` égites-

te (népies nevén Esthajnalcsillag). A hónap elején még több mint 
másfél órával kel a Nap elRtt, ez az érték a hónap végére kevesebb, 
mint egy és negyed órára csökken. Fényessége -4,4 magnitúdóról 

-4,2 magnitúdóra csökken. A Merkúr a hónap elsR néhány napján 
még kereshetR napkelte elRtt a keleti látóhatár közelében. Ezután 
elvész a Nap fényében, és májusig nem is lesz látható. A Mars 
április 8-án van szembenállásban a Nappal, ezért az egész éjszaka 
megfigyelhetR a Sz`z csillagképben. Fényessége -1,5 magnitúdó-
ig növekszik. A Jupiter az éjszaka elsR felében, magasan az Ikrek 
csillagképben figyelhetR meg, éjfél után nyugszik. Fényessége 

-2,1 magnitúdó. A Szaturnusz késR esete kel, az éjszaka nagy részé-
ben a déli égen figyelhetR meg. Fényessége 0,2 magnitúdó. Az 

Uránusz a Nap közelsége miatt nem figyelhetR meg, a Neptunusz 
hajnalban kel, a szürkületben kereshetR a keleti látóhatár közelében. 
Az égbolton még jó néhány halványabb csillagokból álló, kevésbé 
jellegzetes csillagképet láthatunk, ezek megtalálásához azonban 
már csillagtérképre és egy kis türelemre lesz szükségünk.

Végül emlékezzünk meg hét igazán bátor férfiról és az ameri-
kai `rkutatás hajnaláról! 55 évvel ez elRtt, 1959. április 9-én 

Washingtonban mutatták be a nyilvánosságnak a 
Mercury-program hét `rhajósjelöltjét, azt a hét férfit, 
akik közül ki fog kerülni az Egyesült Államok elsR 
`rhajósa. A program fR célja az volt, hogy az USA a 
világon elRször embert juttasson a világ`rbe, ezzel 
az `rversenyben a maga javára fordítsa az állást a 
Szovjetunióval szemben. A célok késRbb átalakul-
tak, amikor a szovjetek elhódították az elsRséget 
a Vosztok-programmal (Jurij Gagarin, 1961. április 
12.) és John F. Kennedy elnök bejelentette az Apollo-
programot, ettRl kezdve a Mercury-program a minél 
szélesebb kör` `rbéli tapasztalatszerzést szolgálta. 
A hét `rhajósjelölt közül végül Alan Shepard volt az 
elsR, aki a Freedom 7 `rhajóval eljutott a világ`rbe 
(1961. május 5.), szuborbitális `rugrást végezve. Qt 
követte John Glenn a Friendship 7 ̀ rhajóval, az elsR 
amerikai aki már meg is kerülte a Földet. Az úgy-
nevezett Mercury „Hetek” közül egyébként hatan 
jutottak fel a program keretein belül a világ`rbe, 
Donald Slayton szívproblémák miatt 1962-ben kike-
rült a csoportból.

Lőrincz Henrik

Az Örvény-köd

A Hetek:  Walter Schirra, Donald Slayton, John Glenn, Scott Carpenter, 

Alan Shepard, Gus Grissom, Gordon Cooper

Csoportkép a hét Mercury-_rhajósról egy Convair F-106B repülQgép elQtt
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úrisárma (Ornithogalum 
umbellatum, zár)

Carlina vulgaris (augusztus, zár)
Gentiana 
cruciata 
(július, zár)
Nymphaea 
alba 
(augusztus, 
zár)
Silene vallesia (július)

háromszín_ szulák 
(Convolvulus tricolor, zár)
csupaszszárú mák 
(Papaver nudicaule, zár)

Hemerocallis fulva (zár) Brassica oleracea 
(szeptember, zár)
Rosa arvensis (június, zár)
Silene nutans (június)

csészekürt 
(Oenothera biennis) 

Összehasonlító tábláza-
tunkban Karl Linné, An-
ton von Kerner és Gárdo-
nyi Géza növénylistáit 
tettük közzé az általuk 
megfigyelt virágok 
nyílásáról, illetve csu-
kódásáról, négy fő nap-
szakra osztva a 24 órát. 
Ahol külön nem jelöl-
jük, ott az óra mindig a 
virág nyílására vonat-
kozik, s Kerner a hóna-
pokat is feltüntette. 
Gárdonyi magyarul írta 
meg virágóráját, az 
összehasonlítás meg-
könnyítésére a tudo-
mányos neveket utólag 
hozzárendeltük az ő 
növényeihez is. Este 11 
órához egyikük sem 
adott példát.
A hajnali napszakaszt 

és magáról a virágóráról 
szóló cikkünket Hány az 
óra csorbóka? címmel lásd 
az ÉT/2014/7.  számban, 
a délelőtti napszakaszt 
az ÉT/2014/9., a délutáni 
napszakaszt pedig az 
ÉT/2014/11.   – A szerk.

N. Á.

8 ÓRA

7 ÓRA

6 ÓRA

Cactus 
grandifl orus 
Silene 
noctifl ora

Cactus grandifl orus (zár)

mécsvirág (Melandrium album)

9 ÓRA

10 ÓRA

12 ÓRA

Geranium triste

Papaver nudicaule (zár)

LINNÉ GÁRDONYI

ESTE

Anoda 
hastata 
(július, zár)
Crepis rubra 
(július, zár)
Eranthis 
hiemalis 
(március, 
zár)
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Közérzet Magyarországon 2013-ban

A Semmelweis Egyetem 
Magatartástudományi In-
tézete által negyedszázada 
végzett Hungarostudy ku-
tatás 2013-as felvételében a 
jólét, az elégedettség, a fele-
lősségvállalás, az énhaté-
konyság-érzés és a boldog-
ságérzet témáihoz kapcso-
lódva tették fel a kérdéseket 
a kétezer megkérdezettnek. 
Az eredményeket összegző 
Magyar Lelkiállapot 2013 cí-
mű tanulmány szerint ér-
tékcéljaink között továbbra 
is legfontosabb az egészség 
és a boldogság. A vallásos-
ság jelentősen visszaszorult 
az utolsó (2006-os) felmérés 
óta. A depressziósok eddig 
is magas aránya (17%) nem 
nőtt tovább. A munkahelyi 
stressz előfordulása azon-
ban 18-ról 29%-ra ugrott, 
és ma már a felsőfokú vég-
zettséget igénylő állások 
sem védenek tőle. A férfiak 
stressze elsősorban a teljesítménykényszerből, míg a nőké 
a dolgozó nő és az anya szerepek ütközéséből fakad. A ne-
mi szerepek kőbe vésettek, a magyar fiatalok hagyo-
mányelvűek. 10 megkérdezettből 9 szerint a gyerekkel az 
anyának kell törődnie, és a házimunka is az ő reszortja. A 
18 és 35 év közöttiek többsége nem tartja fontosnak a há-
zasságkötést a gyermekvállaláshoz. Elenyészően kevesen 
vannak azok, akik nem szeretnének gyermeket, a többség 
többet is akar. A felmérés szerint a jövedelem nem befo-
lyásolja az első gyermek vállalását, csak második, harma-
dik esetén lehet gátló tényező. A közérzete – a magyar ge-
nerációfogalmak szerint – a rendszerváltó (1951 és 1965 
között született) generációnak a legrosszabb, akik fiatal 
felnőttként élték meg a rendszerváltást. A legelégedettebb 
az Y generáció – 1980 és 1995 között születettek –, akik 
belenőttek az internet világába, fogyasztásorientáltak és 
értékskálájukon a függetlenség előkelő helyen áll.  

2013-ban készült el a Központi Statisztikai Hivatal 
első, 18 ezer megkérdezettre kiterjedő szubjektív 
(well-being) vizsgálata is, mely az élettel való elége-

dettség, az egyéni és társadal-
mi hasznosság, a személyes 
kapcsolatok és a bizalom az 
emberekben témái köré cso-
portosította kérdéseit. A vála-
szok átlagértéke az élettel való 
elégedettség tekintetében a 
10-es skálán (0=egyáltalán 
nem elégedett, 10=teljesen elé-
gedett) 6,15 pont volt. Az elé-
gedettség nőtt az iskolai vég-
zettséggel, és a munkaerőpiaci 
státusszal. A városi lakosság 
előzte a vidékieket, csakúgy, 
mint az ország nyugati része – 
különösen Nyugat-Dunántúl 

– az északkeletit (Észak-Magyarország). A 7,13-as 
átlagértékű egyéni, társadalmi hasznosságérzet is ha-
sonló dimenziók mentén és hasonló irányban válto-
zott. A személyes kapcsolatokkal való elégedettség 
átlagértéke 7,63 volt. A fiatalok, a kisebb városokban 
lakók, érettségizettek és diplomások inkább, az idő-
sebbek, a budapestiek és az alacsony iskolai végzett-
ségűek kevésbé elégedettek a társas kapcsolatrend-
szerükkel. Az emberekben való bizalom az összes 
szubjektív változó közül a legalacsonyabb átlagérté-
ket mutatta (5,2). A magasabb iskolai végzettség, a 
budapesti lakhely és a nem (férfi) növelte a bizalmi 
indexet.

Mind az élettel való elégedettség, mind az emberekbe 
vetett általános bizalom az egyes életkori csoportokban 
vizsgálva, hasonló mintázatot mutat. Az úgynevezett 
rendszerváltó generációt zömében magába foglaló 45-
64 év közötti korosztálynak elégedettség és bizalom 
kérdésében is jelentős deficitje van.

JÁVORSZKYNÉ NAGY ANIKÓ

ADATOK ÉS TÉNYEK

É L E T  É S  TU D O M Á N Y   2014/1 3   409

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

ElQfizetési ár 2014-re belföldre: 1/4 évre 3000 Ft, 1/2 évre 6000 Ft, 1 évre 12 000 Ft

„Még a legszörnyűbb való-
ságban is mindig van vala-
mi megbékítő, ha az ember 
szembenéz vele.” 

(Franz Werfel)
„Nincs az életnek olyan 

helyzete, amelyben az 
ember ne lehetne boldog.” 

(Lev Tolsztoj)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Kisláb jóval régebbi, 
mint eddig gondolták

A dél-afrikai Sterkfontein-bar lan-
gokban felfedezett, csaknem tel-

jes, jó állapotban megőrzött Kisláb 
(Little Foot) néven ismert Australo pi-

faj kifejlett példányainak maradvá-
nyait peték és feltehetőleg feltehető-
leg már kikelt ivadékok szoros kö-
zelségében, a tojásait költő kotlóshoz 
hasonlítható helyzetben fedezték fel. 
Ez ihlette a kutatókat arra, hogy az 
új fajnak Luprisca incuba nevet adják, 
a szülőanyákat védő római istennő-
re, Lucinára utalva. 

A felfedezés, amelyről a kutatók a 
Current Biology-ban számoltak be, 
meggyőző bizonyítéka egy immár 
több mint 450 millió éve létező sza-
porodási és ivadékgondozási straté-
giának, maga az újonnan azonosí-
tott faj pedig a kagylósrákok egyik 
legrégebbi ismert példánya.

Mint azt David Siveter, a Leicesteri 
Egyetem paleontológus profesz-
szora, a kutatócsoport vezetője el-
mondta: „Rendkívül izgalmas és ritka 
ősmaradványt fedeztünk fel. Nagyon 
kevés olyan leletet ismerünk, ahol a 
fosszilizálódott peték vagy tojások köz-
vetlen közelségében valamelyik szülőt 
is ott találjuk: a helyzet látványosan 
árulkodik arról, hogy ezek az aprócska 

SzülWi	gondoskodás	
már 450 millió éve

Egy nemzetközi kutatócsoport 
olyan, 450 millió éves ősmarad-

ványra bukkant, amely a szülői gon-
doskodás egyik legősibb példája.

A megkövesedett lelet egy új, a tu-
domány számára eddig ismeretlen 

the cus prometheus ős-
maradványa jóval ré-
gebbi, mint azt a ko-
rábbi kormeghatározá-
sok alapján eddig 
vélték – állítja egy dél-
afrikai-francia kutató-
csoport az új ered-
ményről a Journal of 
Human Evolution szak-
folyóiratban megjelent 
cikkben. 

A dél-afrikai Sterk-
fon tein-bar lan gok 1936 
óta a világ egyik Aust-
ralopithecus-ős ma rad-
vá nyokban leggazda-
gabb lelőhelyeként ismertek. A több 
mint 60 éve szinte folyamatosan 
tartó feltárások tömérdek fosszíliát 
hoztak napvilágra, ám ezek túlnyo-
mó része csupán kisebb töredék volt 
(koponya, állkapocs, fogak, vég-
tagok), ami nagyrészt annak is tu-
lajdonítható, hogy a maradványok 
rendkívül kemény kőzetrétegekbe 

ágyazódtak, amelyektől csak vésés-
sel-fúrással lehetett őket elválasztani.

1997-ben a dél-afrikai Wit water-
srand Egyetem egy kutatócsoportja, 
Ron Clarke professzor vezetésével 
egy csaknem teljes Australopithecus- 
csontvázmaradányt és koponyát fede-
zett fel a barlangban, amelyet 13 évig 
tartó rendkívül aprólékos munkával 
bontottak ki kemény kőzetágyából. 
A feltárás közben nyilvánvalóvá vált, 
hogy a maradvány egy részleges be-

Kisláb koponyája

 – még a kQzetbe ágyazva

Kéz- és alkar maradvány (KÉPEK: WITWATERSRAND UNIVERSITY)

A Luprisca incuba kifejlett példányának 
Qsmaradványa 

Röntgenfelvétel az egyik felnQtt példányról 
peték és talán már kikelt ivadékok 

társaságában (utóbbiakat sárgára színezték)
KÉPEK: D. SIVETER ET AL
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tengeri héjas állatok már különös gondot 
fordítottak ivadékaik gondozására, szin-
te hajszálra hasonlót ahhoz, ahogy mai 
leszármazottaik teszik”.

A kutatók a kicsiny kagylósrák 
ősmaradványát egy az ordoviciumi 
időszakból származó homokkő szik-
lába ágyazva fedezték fel. Ezek a 
héjas állatkák ebben az időszakban 
kezdtek elterjedni, napjainkban vi-
szont már több ezer fajuk népesíti be 
az óceánokat, folyókat és tavakat.

A fosszíliák 2–3 milliméter hosszú-
ak és rendkívül jó állapotban marad-
tak fenn: nemcsak a kemény héjak, 
hanem a test lágy részei is megma-
radtak, ami roppant ritka. 

A most felfedezett állatkák az 
ordoviciumban feltehetőleg sekély, 
partmenti vizekben, a tengerfenék 
közelében élhettek, meglehetősen 
oxigénszegény környezetben. Elhul-
lott apróbb állatokkal táplálkozhat-
tak, de lehetséges, hogy mai rokona-
ikhoz hasonlóan úszni és vadászni is 
képesek voltak. 

(ScienceDaily)

Árulkodó perdület

CSillagászok a NASA Chandra és az 
ESA XMM-Newton röntgen-űr-

obszervatóriumainak megfigyelései 
alapján megállapították, hogy egy tő-
lünk 6 milliárd fényévre levő szupernagy 
tömegű fekete lyuk (SMBH) a vártnál 
sokkal sebesebben forog a tengelye kö-
rül. Ez eddig a legtávolabbi SMBH, 
amelynek a perdületét sikerült közvetle-
nül meghatározni: az eredmény hozzájá-
rulhat a fekete lyukak és a galaxisok 

növekedése közti kapcsolat feltárásához 
és megértéséhez. Az eredményről beszá-
moló cikk a Nature-ben jelent meg.

A fekete lyukak lényegében két egy-
szerű adattal jellemezhetők: a tömeggel 
és a perdülettel. A csillagászok számára 
a tömeg meglehetősen pontos megha-
tározása viszonylag egyszerű feladat, a 
perdület mérése azonban sokkal nehe-
zebb, s több, egymásra épülő lépésből áll.

Rubens Reis, a Michigani Egyetem 
csillagásza és munkatársai a tőlünk 6 
milliárd fényévre levő szuperfényes,  
RX J1131-1231 (röviden: RX J1131) 
néven nyilvántartott röntgenkvazárt 
(aktív galaxismagot) vizsgálták. Az ég-
bolton elfoglalt helyzete miatt a kvazár 
látóvonalában egy hatalmas elliptikus 
galaxis van, amely gravitációs lencseként 
felerősíti a tőle érkező (röntgen)fényt. 
Ennek köszönhetően a kutatóknak sike-
rült a kvazár röntgenspektrumát nagy 
pontossággal kimérni, s abból a fekete 
lyuk forgásának sebességét kiszámítani.

A röntgensugárzás a fekete lyuk kö-
rüli akkréciós korongban örvénylő, 
több millió fokra felhevült por- és gáz-
tömegektől származik, amelyeknek 

sugárzása a korong belső pereméről 
részben visszaverődik. A fekete lyuk 
erős gravitációs tere a visszavert su-
gárzás spektrumát eltolja, mégpedig 
annál erősebben, minél közelebb esik 
ez a perem a fekete lyukhoz. Ez utóbbi 
viszont a fekete lyuk forgásának sebes-
ségétől függ: minél sebesebb a pörgés, 
annál közelebb kerülhet a perem a fe-
kete lyukhoz. 

A fekete lyuk pörgésének sebessége 
kapcsolatba hozható növekedésének 
módjával. Amennyiben ez főként gala-

xisok közti ütközések és összeolvadások 
révén megy végbe, akkor a fekete lyuk 
stabil akkréciós korongot képes maga 
körül létrehozni, amely állandó anyag-
utánpótlással szolgál, s ennek eredmé-
nyeként a forgás sebessége folyamatosan 
nő. Ezzel szemben ha a fekete lyuk csak 
a saját galaxisán belülről,  szakaszosan 
jut utánpótláshoz, s az is véletlenszerű-
en változó irányokból érkezik, akkor 
ezek az apró, változó irányú lökések hol 
gyorsítják, hol fékezik – így eredőben a 
perdülete kisebb lesz.

Az RX J1131 forgási sebessége nagyon 
nagy, mintegy a fénysebesség felét éri 
el, ami arra mutat, hogy fejlődésében 
inkább a galaxisok ütközései játszhattak 
szerepet.

A Világegyetem különböző időszaka-
iban megfigyelhető (azaz tőlünk eltérő 
távolságokra eső) galaxisok és a bennük 
lapuló szupernagy tömegű fekete lyukak 
adatainak összehasonlító elemzésével így 
idővel kideríthető lesz, hogy a fekete lyu-
kak és vendéglátó galaxisuk növekedési 
üteme milyen mértékben áll szinronban 
egymással. 

(NASA)

omlás során került a megtalálási he-
lyére, s a szétszóródott csontok körüli 
horpadásokat, üregeket a későbbi-
ekben kalcitos üledéklerakódások 
(cseppkövek) töltötték fel. Egy koráb-
bi, 2006-ban végzett kormeghatá-
rozás során egy másik kutatócsoport 
ezeknek az üledékrétegeknek a datá-
lásával a maradvány korát 2,2 millió 
évben határozta meg.

Most a Laurent Bruxelles, a Fran-
cia Nemzeti Régészeti Kutatások 
Intézetének munkatársa vezette 
kutatócsoport kimutatta, hogy a 
korábbi kormeghatározáshoz fel-
használt kőzetrétegek csak jóval 
később rakódtak le a maradványra 
és részben köré, s ennek megfele-
lően jócskán fiatalabbak is. A most 
elvégzett újabb vizsgálatok szerint 
az ősmaradvány kora inkább 3 mil-
lió év körüli, azaz nagyjából a híres 
kelet-afrikai (etiópiai) Lucy leletével 
egykorú.

Az antropológusok azt is meg-
állapították, hogy Kisláb az 
Australopithecus prometheus nem-
hez tartozott, amely némileg külön-
bözik a barlangban talált más lele-
tektől, amelyek az Australopithecus 
africanus csoportba sorolhatók. 

(Sci-News)
A tQlünk 6 milliárd fényévre levQ kvazár fényét egy a látóvonalába esQ elliptikus óriásgalaxis 

gravitációs lencseként megsokszorozza és felerQsíti (KÉP: NASA)
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 A Port Sudan és a Vörös-
tenger partvidéke között 
az 50-es években kiépített, 

s azóta becslések szerint a veszélyeztetett dögkese-
lyűk (Neophron percnopterus) százainak, de akár ez-
reinek is halálos áramütést okozó hírhedt elektromos 
vezetéket kivonták a forgalomból.

A szudáni kormánynak és az energiaszolgáltató 
cégnek erre a döntő lépésére a BSPB (a BirdLife bul-
gáriai partnere), a BirdLife UNDP/GEF szervezeté-
nek a repülő vándorló madarakkal kapcsolatos pro-
jektjének (MSB) és a helyi, kormányzattól független 
Szudáni Vadvédelmi Társaság (SWS) többéves mun-

káját követően került sor. Maga a vezeték kiiktatásá-
ra vonatkozó hír akkor jelent meg, amikor az MSB- 
projekt egy csoportja ellátogatott a szudáni elekt-
romos elosztó vállalathoz (Sudanese Transmission 
Electricity Co.), hogy bemutassa a madarakkal és vö-
rös-tengeri vonulási útvonal mentén található felső-
vezetékekkel kapcsolatos problémákat és a lehetséges 
megoldásokat.

Nada Tosheva, a BSPB igazgatója így vélekedett: 
„A BirdLife bulgáriai partnerének és a vándorló repü-
lő madarak projekt közös sikere világosan rámutat, hogy 
az olyan, hosszú vándorutat megtevő madarak, mint a 
dögkeselyű és a fiatal parlagi sas hatékony védelme érde-

kében kulcsfontosságú a kontinenseken 
átívelő együttműködés a BirdLife háló-
zatán belül.”

„Ez a nagyszerű hír rávilágít, 
hogy milyen hatékonyan műkö-
dik együtt a BirdLife Partnerség 
a kormányokkal és az iparral. Ha 
helyben cselekszünk globális ösz-
szefüggésben, akkor hatékonyan 
tudunk foglalkozni az olyan fontos 
kérdésekkel, mint a vándorló mada-
rak védelme.” – mondta dr. Marco 
Lambertini, a BirdLife vezérigazga-
tója. 

(www.greenfo.hu)
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LECSERÉLTÉK A GYILKOS VILLANYVEZETÉKET

Elcsavart hanghullámok

Egy amerikai–kínai kutatócso-
port metaanyagokból olyan 

akusztikus tér-rotátort épített, 
amelynek segítségével a 
hang érkezésének iránya el-
forgatható, azaz a hang 
hullámfrontjának terjedési 
iránya kívánság szerint irá-
nyítható. Az egyszerű 
akusztikus tér-rotátor pro-
totípusát a kutatók az 
Applied Physics Letters-ben 
megjelent cikkükben mu-
tatták be.

„Hasonló berendezéseket 
már korábban készítettek kü-
lönféle hullámhosszú elektro-
mágneses- és vízhullámokra, 
most végre a hanghullámok 
is csatlakoztak a klubhoz” – 
mondta Jian-chun Cheng, a 
Nanjingi Egyetem Akusz-
tikai Intézetének professzora, 
aki munkatársaival az első ilyen 
eszköz működő prototípusát is 
megépítette, olyan anizotróp me-
taanyagok felhasználásával, ame-

lyeknek a hang terjedését szabá-
lyozó fizikai tulajdonságai erősen 
függenek a hang terjedésének irá-
nyától. (A metaanyagok általános-
ságban olyan, a természetben nem 

létező, mesterségesen előállított 
anyagok, amelyeknek különféle 
fizikai tulajdonságai olyan érté-
keket is felvehetnek, amelyek ter-
mészetes anyagokban nem fordul-

nak elő. Például a törésmutatójuk 
negatív lehet – az ilyen anyagok-
ba a fény vagy más elektromág-
neses hullámok nem juthatnak be: 
i lyenekből készülhetnek a tárgya-

kat elrejtő, láthatatlanná 
tevő „varázsköpenyek”.)

A kutatók azt remé-
lik, hogy a hang hul-
lámfrontjának kívánság 
szerinti elcsavarását le-
hetővé tevő akusztikus 
rotátorral javítható lesz 
az olyan berendezések 
teljesítménye, mint pél-
dául az orvosi gyakor-
lat több területén is al-
kalmazott ultrahangos  
diagnosztikai- vagy ke-
zelő berendezések. Ez 
különösen azért lehet 
fontos, mert az ultra-
hangos eszközök jóval 
olcsóbbak, mint egyéb 

a test belsejébe „látó” berende-
zések, ráadásul káros sugárzással 
sem terhelik a szervezetet, mint 
például a röntgen. 

(ScienceDaily)

A metaanyagból épített akusztikus tér-rotátor prototípusának vázlata
KÉP: J.CHENG/NANJING UNIVERSITY
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utazik 22. Horgászbot orsójának berregQ része. 23. KötözQanyag. 25. 
Veszít tüzességébQl. 27. Angol iparváros, korábban híres volt a futballcsa-
pata. 29. Centigramm, röv. 30. Zsarolási céllal fogva tartott személy. 32. ..., 
missa est; a pap szavai a latin nyelv_ mise végén. 33. Hosszú trombitahang.

A 9. heti Élet és Tudományban megjelent rejtvény megfejtése: 
MA SZADA, JERUZSÁLEM, CÉZÁREA, ÉSZAK-AFRIKA. A megfej-
tést beküldQk közül M.C. Scott: Róma – a király eljövetele cím_ könyv 
(Agave Kiadó) 1-1 kötetét nyerte: Hanith Tibor (Tatabánya), Horváth 
Ibolya (Szombathely), Kapecskáné Gányási Katalin (Dány), Sárkány 
Pálné (Nagyatád) és Vándor Géza (Budapest). A nyerteseknek gratu-
lálunk, 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.

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

A Természet Világa gondozásában látott napvilágot a Mikrovilág – 2012 

cím_ különszám, amelybQl három érdekes írás címét kérjük. A megfejtést 
beküldQk között a tanulmánykötet 5 példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét 
keddje, április 8-a. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Keresztrejtvény, 
1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu.

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 6. 
számunkban 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 elQfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. Olasz névelQ. 3. Az elsR írás címe. 9. A mai Trentino–Alto 
Adige régió Észak-Olaszországban. 11. Az alumínium vegyjele. 12. Czu-
czor Gergely írói álneve. 13. Tartár a francia konyhában! 15. Fény ellentéte. 
17. Igen kemény félvezetQ anyag; szilícium-karbid. 18. Zár a ládán. 20. 
Éjszakai szórakozóhely. 21. Szamóca. 23. Euterpé a múzsája. 24. Wolf-
Ferrari operája. 26. KeringQ, zenei m_szóval. 28. Az Ebro partjai! 29. Híres 
mezQföldi paprika. 30. KettQtök közül nem Q. 31. A másik írás címe. 34. 
A -zet képzQpárja. 35. Nobel-díjas USA-beli mikrobiológus, virológus (John 
Franklin, 1897–1985).

FÜGGQLEGES: 1. A harmadik írás címe. 2. SzobafestQ „közlekedik” 
rajta. 3. Autonóm terület, röv. 4. Ifjak világtalálkozója volt. 5. Sokba kerül, 
tájszóval. 6. Sétálóutca. 7. Népszer_ kártyajáték. 8. Réthei Prikkel ...; ben-
cés nyelvész, etnográfus, a magyar néptánccal foglalkozó elsQ tudományos 
m_ szerzQje (1871–1925). 10. 1848–49-es honvéd tábornok (János). 14. A 
Nem félünk a farkastól cím_ dráma írója (Edward). 16. Régi, olykor malomkQ 
nagyságú „kQpénzeirQl” híres sziget Mikronéziában. 19. A sivatag hajóján 

A pedagógusi ajánlások beérkezési határideje: 2014. április 1.

ERICSSON-DÍJRA 2014-ben két kategóriában 
várják az ajánlásokat:
1. „Ericsson a matematika és fizika népsze-

rűsítéséért” díj
Azok kaphatják, akik tanítványaikkal aktívan be-

kapcsolódtak a Középiskolai Matematikai és Fizikai 
Lapok vagy az ABACUS folyóiratának pontverse-
nyeibe, vagy a tanítás mellett évek óta a legtöbbet 
teszik a tantárgyuk iránti érdeklődés felkeltéséért és 
megszerettetéséért. 
2. „Ericsson a matematika és fizika tehetsé-

geinek gondozásáért” díj
Azok kaphatják, akiknek tanítványai a legjelentő-

sebb hazai vagy nemzetközi egyéni versenyek vala-
melyikén a 2009-2010-es tanévtől kezdődően el-
nyerték az első öt díj egyikét. 

Mindkét kategóriában 2 matematikát és 2 fizikát 
tanító pedagógus részére adnak át egyenként 
250 000 Ft-tal járó díjat. A pályázati adatlap letölt-
hető a www.komal.hu vagy a http://www.ericsson.
hu/ericsson-dij-2014/ internetcímről. 

ERICSSON-DÍJ 2014
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ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

Festők a tükörben – magyar ön-
arcképek az Uffizi Képtárból cím-
mel nyílt kiállítás a Budavári Palotában, 
a Budapesti Történeti Múzeum Vár-
múzeuma földszinti kiállító termeiben.

A tárlat újdonsága, hogy olyan 24 ma-
gyar festménnyel találkozhat a hazai 

nagyközönség az Uffizi Képtár gyűjteményéből, amelyek 
nagy része teljesen ismeretlen itthon. Ilyen például Markó Ká-
roly egyetlen önarcképe vagy Nemes Eliza gyönyörű portréja. 
A firenzei magyar gyűjtemény története igazi kultúrtörténe-
ti csemege, kialakulása során a legjelentősebb művészeink – 
például Csók István vagy Szinyei Merse Pál – kiváló portréin 
kívül olykor egy hamis kép vagy éppen egy csalással odajut-
tatott önjelölt piktor munkája is bekerült a gyűjteménybe.

A firenzei Uffizi Képtár őrzi a világ legnagyobb, több mint 
1650 darabból álló művész-önarckép gyűjteményét. A gyűj-
teményt 1664-ben Leopoldo de’ Medici alapította, utódai év-
századokon át folytatták a gyarapítást és ennek köszönhetően 
ma itt találhatóak a leghíresebb európai és Európán kívüli 
festők önarcképei Raffaellótól kezdve a jelen korig. Magyar 
festők munkái 1872-től vannak jelen a világhírű képtárban: 
jelenleg 21 művész 24 alkotása, akik közül néhány művész 
éppen attól vált híressé idehaza, hogy portréját megrendelte 
vagy éppen elfogadta a firenzei képtár. Ezt a 24 képet 2013 
októberében és novemberében az Uffizi nagy sikerrel mutat-
ta be önálló kiállításán az olasz közönségnek, az 2013-ban 
megrendezett magyar-olasz kulturális évad egyik legjelen-
tősebb eseményeként. A kiemelt jelentőséget és figyelmet az 
is indokolta, hogy az Uffizi évszázados történetében ez volt 
az első, a magyar festészet tematikájával foglalkozó kiállítás. 
A mostani tárlat július 20-ig látható.

Móra mesebirodalma 
címmel megnyílnak az író 
mesebirodalmának kapui 
Szegeden. A kis bice-bóca 

már letelepedett a kemence padkájára a messzelátó mellé, a 
papírerdő fájának levelei ezerszínbe borultak, Panka elfoglal-
ta helyét kedvenc hintáján, a Vadember pedig lepkehálóval 
szappanbuborékra vadászik – minden készen áll a gyerekek 
fogadására a Móra Ferenc Múzeum új mesekiállításán. A 
tárlat egy igazi interaktív gyermekbirodalom: a vidám szí-
nek, a faodúba rejtett társasjátékok, az olvasósarok, a betű-
tészta-paradicsom nem csak a legkisebbeknek, hanem a fel-
nőtteknek is izgalmas kalandokat ígér.

A december 14-ig látogatható tárlat célja, hogy Móra Fe-
renc bájos, megmosolyogtató, ugyanakkor sokszor elgon-
dolkodtató és megindító idézetein keresztül, játékosan ismer-
tesse meg a gyermekekkel a legendás költő utánozhatatlan 
személyiségét és kultikus műveit. A birodalomban két sze-
replő vezeti végig a kalandokra éhes látogatót: a falakon Pan-
ka, Móra Ferenc lánya és a Vadember, Móra imádott unoká-
ja bukkan fel újra és újra.

A tavalyi évben hatalmas si-
kerrel elindított Múzeum-
kert Fesztivál folytatásaként 
a TIT Kossuth Klub Egye-

sület az Emberi Erőforrások Minisztériumával, a Vidék-
fejlesztési Minisztériummal és a Józsefvárosi Önkor-
mányzattal együttműködve az idei évben is megszervezi 
a tudomány- és tehetségnépszerűsítő Tudományfesz-
tivált a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében.

A rendezvény fő célja a tehetséges fiatalok, a vállalko-
zói kultúra, a tudományok, a kutatás-fejlesztés, az inno-
vatív vállalatok, a startup vállalkozói szektor és a kap-
csolódó társterületek népszerűsítése egyedülálló környe-
zetben, elsősorban a fiatalok körében.

A Tudományfesztivált április 24-25-én rendezik meg 
két tematikus napra bontva. Az első nap a „Tehetségek 
és Innovációk Napja”, a második pedig a „Föld Napja” 
hivatalos központi rendezvénye.

A napfény és a bossa no-
va jegyében új állandó 
kiállítással jelentkezik 
április 5-től a Hamza 
Gyűjtemény és Jász Ga-
léria Jászberényben. A 

Tropicália. Két Hamza a trópusokon című tárlat a 
Hamza-házaspár közel negyvenévi brazíliai munkássá-
gára, az élményalapú, aktív múzeumlátogatásra helyezi 
a hangsúlyt.

Bár Hamza D. Ákos és felesége, Hamza Lehel Mária 
filmtörténetben betöltött szerepe szervesen beépül a kö-
zönség elé tárt anyagegyüttesbe, az alkotók latin-ameri-
kai mindennapjaiba ezúttal főként divatrajzok, olajké-
pek és dokumentumfilmek által kapnak bepillantást a 
látogatók.

A festő Hamza címadó Topicália-sorozata annak a 
mozgalomnak a jegyében született, amely az 1960-as 
évek végén néhány ifjú értelmiségi irányításával bonta-
kozott ki Bahia tartományban. A hippi szubkultúrából 
merítő tropicalismo főként a zenében jelentkezett, a pszi-
chedelikus rock elemeit vegyítette a brazil őslakosok 
népzenéjével, végül a bossa nova megjelenéséhez, illetve 
egy teljesen új, avantgárd életszemlélet kibontakozásá-
hoz vezetett. A képzőművészetben Hélio Oiticica képvi-
selte elsőként a tropicáliát: stílusa Hamza D. Ákosra is 
hatással volt.

Hamzáék a második világháború után hagyták el Bu-
dapestet. Előbb Párizsban, majd Rómában és Genová-
ban éltek, dolgoztak, aztán sok más magyar filmeshez 
hasonlóan Brazíliában vállaltak munkát. São Paulóban 
közel negyven esztendeig vettek részt a magyar kolónia 
egyesületeinek tevékenységében. Bár sikerült alkalmaz-
kodniuk a helyi viszonyokhoz, 1989-ban úgy döntöttek, 
hazatérnek.

Tudományfesztivál

Mese/kiállítás

Hamza élet

Önarckép itthon



É L E T  É S  TU D O M Á N Y   2014/1 3   415

A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTQ TÁRSULAT HETILAPJA 

FQszerkesztQ: Gózon Ákos • SzerkesztQség: 1088 Budapest, Bródy S. u. 16. • Titkársági telefon: 
327-8950; Tel/Fax: 327-8969. • E-mail: eltud@eletestudomany.hu • Postacím: 1428 Budapest, Pf. 47 • 
Honlap: http://www.eletestudomany.hu • Lapunk megtalálható a Facebookon is • Kiadja: Tudományos 
IsmeretterjesztQ Társulat • FelelQs kiadó: Piróth Eszter, a TIT Szövetségi Iroda igazgatója • Postacím: 
1431 Budapest, Pf. 176 • Nyomás: Ipress Center Hungary Kft. • FelelQs vezetQ: Lakatos Imre ügyvezetQ • 

Index: 25 245 • ISSN 0013-6077 (nyomtatott) • ISSN 1418-1665 (online) • Magyar Örökség-díjas hetilap • Tudományos 
Tanácsadó Testület: Almár Iván, Antalóczy Zoltán, Bendzsel Miklós, Bod Péter Ákos, Botos Katalin, Csányi Vilmos, 
Falus András, Forgács Iván, Freund Tamás, Grétsy László, Hámori József, Herczeg János, Horváth Tibor, Juhász 
Árpád, Kerner István, Kroó Norbert, Makara B. Gábor, Marosi ErnQ, Pléh Csaba, Roska Tamás, R. Várkonyi Ágnes, 
Sólyom László, Szabó Miklós, Szentgyörgyi Zsuzsanna, Szörényi László, Takács László, Tátrai Zsuzsanna, Vámos 
Tibor, Varga Benedek, Vásárhelyi Tamás • RovatvezetQk: Albert Valéria (földtudományok, mezQgazdaság), Juhari 
Zsuzsanna (történelem, néprajz, régészet), Pásztor Balázs (kémia, fizika, informatika) • OlvasószerkesztQ: Bánsághy 
Nóra • TervezQszerkesztQ: Zsigmondné Balázs Ildikó • Grafikus: Lévárt Tamás • SzerkesztQségi irodavezetQ: 
Lukács Annamária • Minden jog fenntartva! • A meg nem rendelt fényképekért  és kézira tok ért nem vállalunk 
felelQsséget. • ElQfizethetQ a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletágánál a 06-80-444-444-es zöldszámon, faxon: 
06-1-303-3440, e-mailben: hirlapelofizetes@posta.hu, va la mint levélben: MP Zrt. Hírlap Üzletág, Bu dapest 1008), 
továbbá személyesen a pos tahelyeken és a kézbesítQnél. • Megvásárolható a LAPKER árusítóhelyein. Lapunk 
korábbi számai megvásárol ha tók a szerkesztQségben is. Meg nem rendelt kéziratokat és fotókat nem Qrzünk meg. 

ÉLET ÉS TUDOMÁNY

KÖVETKEZV	SZÁMUNKBÓL

Az Élet és Tudomány a Magyar M_vészeti Akadémia, Nemzeti Kulturális Alap, 
az OTKA, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala támogatásával jelenik meg.

PUB-I 111137

Merre	tart	az	Európai	Bankunió?
A modern gazdaságokban, mint 
amilyen az Európai Unió is, a pénz-
tulajdonosok – az állam, illetve a 
költségvetés, a vállalkozások és a 
magánszemélyek – között igen szö-
vevényes, összetett és sok esetben 
elszakíthatatlan a kapcsolat, és e 
kapcsolat kockázatai is közösek. 
Ráadásul e pénzügyi összefonódás 
szálai átnyúlnak a határokon is.

Kunfehértó	címernövénye
Magyarországon kizárólag Kunfe-
hértó határában fordul elő természe-
tes élőhelyen a virginiai holdruta. 
Talán éppen ezért került rá a telepü-
lés 1992-ben megalkotott címerére 
a rajza is. A kígyónyelvfélék család-
jába tartozó növény az árnyékos, 
mészkerülő élőhelyeket kedveli.

Gravitációs	hullámok	nyomai
Szenzációs felfedezésről számoltak be 
amerikai kutatók, amely igazi áttörést 
hozhat a mai fizikai és kozmológiai 
alapkutatások több területén is. A Har-
vard-Smithsonian Asztrofizikai Köz-
pont sajtótájékoztatóján tett bejelentés 
szerint a déli sarki BICEP2 távcső mel-
lett dolgozó kollaboráció ősi gravitációs 
hullámok lenyomatait fedezte fel a 
Nagy Bumm utáni maradványsugárzás 
polarizációjában. 

A hátlapon
Vastag tapló

A taplók faanyagon növő gombafajok, 
melyeket pórusos termőrétegükről és 
kemény, fás állagukról ismerhetünk 
meg. A vastag tapló (Fomitiporia 
robusta) keménységben azonban csak-
nem az összes taplófajon túltesz, ráadá-
sul termőtestei olyan erősen rögzülnek 
a faanyaghoz, hogy puszta kézzel szin-
te lehetetlen lefejteni. A termőtestek 
több év alatt akár 30–40 centiméter át-
mérőjűre is megnőhetnek, nagyon sú-
lyosak, tömegük a 10 kilogrammot is 
elérheti!

A fiatal gomba kezdetben gumósze-
rű, majd többé-kevésbé pata alakú lesz. 
Több termőtest gyakran össze is nőhet. 
Kifejletten felületét körkörös barázdák 
tagolják, széle tompa, lekerekített, 
szürkésbarna kérgét igen gyakran zöl-
des színű algabevonat fedi. A rozsda-
barna, fahéjbarna termőréteg tavasztól 
késő őszig, az első fagyok beálltáig 
milliószámra ontja magából a spórá-
kat, csak a forró nyári időszakban, ala-
csony páratartalmú környezetben áll le 
ideiglenesen a spóratermelés.

A vastag tapló megtámadja a legyen-
gült, sebzett, idős fákat – ilyenkor éve-
kig, évtizedekig is élősködhet, amíg a 
fa elpusztul –, de elhalt faanyagon, tus-
kókon, talajon fekvő vastagabb fatör-
zseken is előfordul. Leggyakrabban 
tölgyeken jelenik meg, ritkán azonban 
gesztenyén és akácon is terem.

A gomba a fehérkorhasztó fajok cso-
portjába tartozik, párhuzamosan bont-
ja a faanyag két fontos összetevőjét, a 
cellulózt és a lignint. Korhasztása során 
a faanyag fokozatosan veszít kemény-
ségéből, ezzel kedvező életteret kínál a 
farontó bogarak lárváinak, amelyek 
viszont a harkályfélék figyelmét von-
ják magukra. Utóbbiak, kedvenc cse-
megéjük megszerzése érdekében szá-
mos lyukat, üreget vájnak a faanyagba, 
különösen a termőtestek közelében.

Kép és szöveg: 
LOCSMÁNDI CSABA
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Vastag tapló
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