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Mindig különleges szellemi élmény egy hetilap főszer�
kesztőjének, amikor azt látja, hogy a munka� és alkotó�
társai által gondozott, tervezett hasábokon megjelent 
valamely aktuális ismeretterjesztő írás irodalommá ne�
mesül.

Erre a – szerencsére nem csak egyedi, egyszeri – jó ér�
zésre ezúttal az adott okot, hogy a közelmúltban napvi�
lágot látott Sárközi Mátyás Túl az ezrediken című köny�
ve. A közel hat évtizede Londonban (s az utóbbi huszon�
öt esztendőben részben �udapesten) élő író és újságíró 
válogatott cikkeket, tárcákat, kritikákat tartalmazó kö�
tetében két olyan írás is található, amelyet eredetileg az 
Élet és Tudományban közöltünk. Mindkettő a magyar 
és az angol kultúra közötti kapcsolatról szól, az egyik 
nyelvi�stilisztikai, s ezen keresztül „humortörténeti”, 
míg a másik történelmi�építészettörténeti vonatkozás�
ban. A Jelenkor Kiadó válogatáskötetének nagy erénye, 
hogy úgy szerkeszti egymás mellé Sárközi Mátyás írása�
it – köztük a lapunkból származókat –, hogy azok ívé�
ből, legyen szó a három fent említett műfaj bármelyiké�

ről, összességében szinte egy önéletrajzi ihletésű  tárca�
regény kerekedik.

Hogy mindez miért kellemesen elgondolkoztató egy 
tudományos ismeretterjesztő hetilap készítői számára? 
Nos, mert mind a tudományról mint témáról, mind pe�
dig a hetilapról mint megjelenési formáról azt tartják, 
hogy a gyorsan változó jelleg a sajátossága. A tudo�
mányban nap mint nap születnek új eredmények, így – 
gondolhatnánk – a tegnap még újszerűnek tartott tényt 
holnapra meghaladják vagy megcáfolják. A hetilap pe�
dig jellegénél fogva aktualitásokra épít, ezért – hihet�
nénk – a múlt heti hír nem érdekes már jövő hétvégén.

Lám, mégis előfordul, s nem is ritkán, hogy cikkeink, írá�
saink új életre kelnek. Hol nyomtatásban, egy�egy író által 
novellában vagy nem egyszer regényben továbbgondolva 
azok tartalmát, hol pedig újabban az interneten. Néha a 
legmeglepőbb összefüggésben bukkanhatunk egy�egy régi 
Élet és Tudomány cikk által indított világhálós polémiára, 
virtuális fórumra, bizonyító erejűnek szánt hivatkozásra.

Ha hihetünk Petőfi Sándor filozofikus gondolatának: 
„Az idő igaz, / S eldönti, ami nem az”, akkor a fenti pél�
dák alapján talán van okunk bízni benne, hogy nem já�
runk rossz úton szerkesztői munkánk során.

GÓZON ÁKOS

Kedves Olvasónk!



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: 

ROM, HÁROM és ROMLÓ

ERPSÍTÉS: S

A poligonok oldalainak 
(sarkainak) száma 
azonos a színek neveinek 
bet_számával:

piros (5 bet_)  ötszög, 

zöld (4 bet_)  négyszög,

sárga (5 bet_)  ötszög,

fekete (6 bet_)  hatszög,

ám a kék csupán három 
bet_, de a kék poligon 
hatszög_.

HAJRÁ: 4

A 27. heti lapszámunkban 
bemutatott fejtörQk megoldása:
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Tomi, Ági, Márti és Peti egy úszóversenyen, melyen mindegyikük 
megnyerte a saját versenyét, egy kerek asztal körül ünnepel.

 1. A hátúszás nyertese Ágitól balra ül.
 2. A pillangóúszás nyertese Tomival szemben ül.
 3. Márti és Peti egymás mellett foglal helyet.
 4. A mellúszás nyertese mellett balra egy lány ül.

Ki nyerte a gyorsúszást?

Melyik  illik a kérdQjel helyére? 

Keresünk egy kétbet_s értelmes szót, ami a szótöredékekehez 
illesztve mindegyikkel értelmes szavakat alkot.
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	 Lendületben		
a	molekulaszerkezet-
kutatás

 A Stanfordi 
Lineáris Gyor-
s í tó  köz pont 
(SLAC) ku-
tatói az inté-
zet röntgen 

szabadelektron lézerének rend-
kívül intenzív és ultrarövid időtarta-
mú impulzusaival vizsgálták a fut-
ball-labda alakú, 60 szénatomból álló 
(C-60) fullerénmolekulák szerkeze-
tét és annak a kölcsönhatás nyomán 
bekövetkező dinamikus változásait, 
amelyek során a molekulák előbb fel-
fúvódtak, majd szétrobbantak. Az 
eredmények, illetve a mérések során 
szerzett tapasztalatok és az azok se-
gítségével továbbfejlesztett számító-
gépes modellek a továbbiakban segít-
hetnek biológiai makromolekulák 
(például fehérjék) vagy akár vírusok 
szerkezetének és dinamikus változá-
sainak alaposabb megismerésében. A 
kísérletekről, amelyeket a SLAC 
Linac Koherens Fényforrásával (Linac 
Coherent Light Source: LCLS) végez-
tek el, a kutatók a Nature 
Communications-ben számoltak be.

Az egyedi molekulák atomi lép-
tékű szerkezetében az atomok közti 
távolságok a röntgensugárzás hul-
lámhosszának nagyságrendjébe esnek, 
ebből adódóan ezek leképezésére is 
a röntgenhullámok alkalmazhatók. 
Megfelelően éles kép ( jó felbontó-
képesség) kialakításához kellően fé-
nyes (intenzív) röntgensugárzásra van 
szükség. Ekkor azonban fellép egy 
olyan probléma, amely a kristályszer-
kezetek esetében kevésbé volt zavaró a 
nagyszámú atom- vagy molekula pe-
riodikus kristályrácsba rendezettsége 
miatt. A röntgensugárzás fotonjaival 
való kölcsönhatások egy része (a ru-
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Y galmatlanul ütköző röntgenfotonok) 
ugyanis megzavarja a minta eredeti 
szerkezetét, elektronokat szakít ki 
az atomokból, illetve egyes atomo-
kat is kibillent eredeti helyzetükből 
– tehát mérés közben roncsolódik, 
megváltozik maga a minta, így 
annak eredeti szerkezetét nem 
tudjuk meghatározni. Szabályos 
kristályszerkezetekben azonban se-
gítségünkre van, hogy a mérés sok 
elemi cella átlagát látja, így a sok 
kis véletlenszerű károsodás kiátla-
golódik, és az eredőben kapott kép 
végül is megegyezik a cella eredeti 
atomi szerkezetével.

Kisebb, nem periodikus szerkezetű 
atomcsoportok vagy makromoleku-
lák esetében azonban gyökeresen más 
a helyzet. Itt nem számolhatunk a 
röntgensugárzás roncsoló hatásainak 
kiegyenlítődésével, ezért a szokvá-
nyos eljárással nem tudjuk meghatá-
rozni a szerkezetet.

A röntgensugárzás hatására sebesen 
kiszakadó elektronok és eredeti hely-
zetükből kimozduló atomok eseté-
ben valami ahhoz hasonló történik, 
mint a hagyományos fényképezésnél 
a gyorsan mozgó objektumokkal: 
azoknak a képe is elmosódottá teszi 
a felvételt. Fényképezésnél ezen az-
zal lehet segíteni, hogy olyan rövid 
expozíciós időt választunk, amely 
alatt a tárgyak szinte alig mozdul-
nak el. Hasonló „trükk” működhet 
a molekulaszerkezetek röntgensu-
gárzással történő leképezése során 
is: a röntgenimpulzus időtartamát 
kell olyan rövidre leszorítani, hogy 
eközben a vizsgált molekulában még 
ne következzen be érdemi változás. 
�ecslések szerint ez az időtartam 
femtoszekundumos nagyságrendű. (1 
femtoszekundum = 1 fs = a másod-
perc milliárdod részének milliomod 
része, azaz 10-nek a mínusz 15. hat-
ványa.) Ehhez mérhetően rövid rönt-
genimpulzusok jelenleg a világon 
csupán négy röntgen szabadelektron 
lézerrel( X-ray free electron laser: 
��FEL) közelíthetők meg, ezek egyi-
ke a SLAC mostani méréseiben hasz-
nált LCLS�berendezés.

A C-60 fullerénmolekulák kivá-
lasztását a kísérletekhez alapvetően 
az indokolja, hogy kizárólag szén-
atomokból állnak, így alkalmasnak 
tűnnek a szintén sok szénatomot és 
erős kémiai kötéseket tartalmazó bi-
ológiai makromolekulák viselkedé-
sének modellezésére. 

A fullerénmolekulát alkotó szénatomok (vörös) 

és elektronok (sárga) térbeli eloszlása az idQ 
függvényében atomi (a és b), illetve nagyobb 

lépték_ (c és d) skálán. Az idQskálát úgy 
választották meg, hogy a röntgenimpulzus 

intenzitása t=0-nál éri el csúcsértékét. Az 
impulzus idQtartama alatt az atomok mintegy 

10 Å-nyire távolodnak egymástól. KésQbbi 
idQpontokban az ionizált atomtörzsek közelébe 

vonzott, korábban kiszakadt kvázi-szabad 

elektronok nanoplazmát alkotnak. A Gauss-
eloszlású röntgenimpulzus idQtartama 30 fs.

KÉP: NATURE COMMUNICATIONS

A femtoszekundumos röntgen-

impulzusokkal képet alkotó „femtokamera” 

m_ködésérQl készült fantáziakép 
KÉP: SLAC LCLS

szénatom

elektron
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 A	tudomány	hídjai

 Majdnem négy  ezer 
kutató és mintegy 
38 000 laikus ér-
deklődő érkezett jú-
nius 21�én Koppen-
hágába, hogy részt 

vegyen az egyhetes Európai 
Nyitott Fórumon (ES�F 2014). 
A tudományos fesztivál a világ 
minden tájáról vonzotta a láto-
gatókat, elindítva, megerősítve 
a kommunikációt a tudósok, a 
politikusok, a gazdasági szak-
emberek, a média és a laikus ér-

deklődők közt. Erre utalt az esemény 
mottója: a tudomány hidakat épít 
(Science is building bridges).

Több mint 130 tudományos elő-
adás mellett számos csatlakozó prog-
ram közül válogathatott az ideérke-
ző. Kiállítások, interaktív feladatok, 
művészeti előadások és kisebb tudo-
mányos színezetű kirándulások al-
kották a fórummal együtt járó, Sci-
ence in the city (tudomány a városban) 
fesztivál programjának gerincét. 

Bár a fesztivál programja már hóna-
pok óta elkészült, az aktualitás érdeké-
ben négy „Hot science”-nek nevezett, 
friss eredményeket felmutató előadást is 
elhívtak. Volt szó a kihalt fajok DNS�
mintáival való kísérletek lehetőségei-
ről és korlátairól, a háborús gépezetek 
és robotok „etikai érzékéről”, a világ 
drogfogyasztásának problémáiról, s 
ezen belül az Európai Unió szerepéről 
és felelősségéről, illetve az elektromos 
cigaretták egészségügyi hatásairól.   

A városra jellemző a rengeteg kerék-
páros, a tudatos vízhasználat és szélerő-
művek mindenütt, így a programkí-
nálatban hangsúlyos szerepet kapott a 
környezettudatosság. Az ország energia-
hordozókban szegény, mégis – az utóbbi 
évtizedek válságai után – elhatározták, 
hogy megpróbálnak kiszállni az energia-
függőségből, és lehetőségeikhez képest 
saját lábra állni. Emiatt vált az országuk 
a szélerőművek fejlesztésének központjá-
vá. Mint az a State of green (zöldállam) 
projektvezetőinek előadásából kiderült, 
az elkövetkező évtizedekre már készen 
áll a program, hogyan helyettesítsenek 
minden fosszilis energiaforrást, beleértve 
a külföldről importált elektromos áram 
előállításához felhasznált energiahordo-
zókat is. A technikai fejlesztések gyors 
ütemben zajlanak, évről évre tudják nö-
velni a szélerőművek méretét és kapaci-
tását, a turbinák kihelyezése a tengerre 
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A kísérletek során a ful le rén mo le ku-
lá kat 30 fs-os röntgenimpulzu sok kal 
sugározták be: a kutatók meg figyelései  
szerint mintegy 20 fem  toszekundum-
mal az első rönt gen fo to nok becsapó-
dása után a ful le rén mo lekulák szén-
atomjai már az átmérőjük mintegy 
tízszeresére távolodtak el egymástól, 
emellett az atomok elektronhéjaiból 
nagy számú elektron is kiszabadult, így 
a visszamaradt ionok egyre nagyobb 
pozitív töltésre tettek szert. Az ennek 
következtében az ionok közt fellépő 
Coulomb-taszítás végül a molekulák 
szétrobbanására vezetett.

Az eredeti szerkezet rögzítésén túl, 
a bekövetkező károsodások nyomon 
követése és azok összevetése a rájuk 
kidolgozott elméleti modellek jósla-
taival nem csak a modellek ponto-
sítását teszi lehetővé, hanem annak 
megállapításában is segít, milyen 
időtartamú és intenzitású röntgen-
impulzussal kapható meg a legjobb 
felbontású kép az eredeti, még ron-
csolatlan molekulaszerkezetről.  

Az LCLS�kísérletben a kutatók 
speciális kis kályhában hozták létre 
azt a híg, fullerénmolekulákból álló 
gáznyalábot, amelyet aztán LCLS 
röntgenimpulzusaival ütköztettek. 
A mérések során az impulzusok 
energiáját és hosszát is változtatták, 
majd speciális spektrométerrel ele-
mezték a robbanás után keletkezett 
végtermékeket. (Utóbbi adatokat a 
roncsolást leíró modellek tökéletesí-
tésénél használják fel.)

Átlagosan egy-egy impulzussal 
180 röntgenfoton ütközött egy-egy 
fullerénmolekulával, és némelyik 
ütközés annyira hatékony volt, hogy 
a szénatomok valamennyi elektron-
ját letépte, ami a visszamaradt ionok 
gyors szétszaladására vezetett.

Ezt követően az erősen pozitív töl-
tésű ionok kis plazmacsomókat al-
kottak, amelyek elkezdték maguk 
felé vonzani a korábban kiszabadult, 
szétszéledt elektronokat – egy „má-
sodlagos ionizációt” hozva így létre. 

A SLAC�ben most elvégzett kísér-
letek így egyfelől tesztelték és segí-
tettek továbbfejleszteni a molekulák 
és az intenzív röntgensugárzás köl-
csönhatására kidolgozott elméleti 
modelleket, miközben a modellek a 
maguk részéről jelentős mértékben 
hozzájárultak a kísérleti eredmények 
kiértékeléséhez és értelmezéséhez. 
Forrás: https://www6.slac.stanford.edu/news/2014-
06-27-x-ray-laser-gives-buckyballs-big-kick.aspx 

pedig egy teljes nagyságrendnyi válto-
zást hozott a szélerőművek lehetséges 
méretében. Két éven belül elkészülhet 
az eddigi legnagyobb turbina, mely-
nek egy lapátja hosszabb lehet, mint 
egy utasszállító repülőgép szárnyfesz-
távolsága. Az úgynevezett offshore 
szélerőművek terén elért sikereik az 
egész világra kihatnak; nemcsak az 
európai tengerparti államok, hanem 
Kelet�Ázsia és az Egyesült Államok is 
nagy beruházásokat kezdeményezett 
a tengerben álló szélturbina-kapacitás 
kiépítésére.

Az ES�F�on olyan kerekasztal�be-
szélgetésekre is sor került, mint a bio-
etikai kérdéseket felvető mesterséges 
képességfokozás kérdése. Ma már nem 
fikció Daniel Keyes híres regényének, 
a Virágot Algernonnak története. A tu-
domány számára a művi képességfoko-
zás már kézzelfogható, akár egyszerű 
gyógyszerekkel ugrásszerűen lehet fej-
leszteni a kognitív készségeket, a kon-
centrációt, illetve képes befolyásolni az 
ember morális beállítottságát is. De ma 
már valóság az is, hogy egy lebénult 
ember az agyába ültetett chippel szá-
mítógéphez kapcsolva pusztán gondo-
latokkal irányítani tud egy robotkezet. 

A végtelennek tűnő lehetőségek 
azonban rengeteg kérdést felvetnek. 
Fel tudja�e mérni előre a tudomány, 
hogy milyen hatásai lehetnek egy-
egy hasonló beavatkozásnak? Vállal-
ható�e a felelősség ezeknek használa-
takor? Vajon lehetséges-e a képesség-
fokozás olyan felsőbb szabályozása, 
mellyel nem csak tovább növelné a 
társadalmi különbségeket? Ezekre a 
kérdésekre keresi a választ a nemzet-
közi, Nerri névre hallgató kutatás, 
amelyhez a magyarországi Közép�
Európai Egyetem is csatlakozott. 

A fiataloknak szóló tudománynépsze-
rűsítés itthon egészen új módját is meg-
ismerhette, aki estig a helyszínen maradt. 
A pár éve Németországból indult kezde-
ményezés, a Sience slam lényege az, hogy 
fiatal kutatók 10 percet kapnak arra, 
hogy kutatásukat közérthető és figye-
lemfelkeltő módon bemutassák, és ebben 
arról is meg tudják győzni a hallgatósá-
got, hogy témájuk izgalmas és kutatásra 
érdemes. Bármilyen eszköz megengedett: 
a performansz, a látvány és a tudomány 
mellett elkötelezett közönség meggyőzé-
se a legfontosabb. A 10 perces előadások 
végén a nézők kisebb csoportokban meg-
vitatják a hallottakat, majd egytől tízig 
értékelik az előadót. 

TEGZES MÁRIA
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Fontos szempont, hogy kisszámú 
– és így nagyobb méretű pane-
lekkel – történjen a burkolás. A 

hajdani, hosszúkás bőrszeletekből var-
rással kialakított labda régen a múlté, a 
valamikor forradalmasító megoldást 
jelentő öt� és hatszöges idomok szintén 
feledésbe mentek. A szintetikus anya-
gokból, varratok nélkül kialakított lab-
dák új korszakot nyitottak, de a fejlő-
dés töretlenül folytatódott. A most slá-
gert jelentő �razuca létrejöttében az 
anyagtudományi kutatások, a ragasz-
tás�technológiai csúcsmegoldások, az 
élenjáró gyártási módszerek mellett a 
funkcionális tesztelések eredményei 
mind kiemelt szerepet kaptak.

A klasszikus futball�labda kialakulása 
az 1846�os cambridge�i határozatra 
vezethető vissza, amikor a sportág el-
vált a rögbitől és a labdarúgás önálló 
útra tért. Több évtized eltelte után a 
Nemzetközi Labdarúgó�szövetség 
(FIFA) kezdeményezte, hogy a nem-
zetközi mérkőzéseken az egységes lab-
dát alkalmazzanak.

A futball�labda eleinte olyan volt, 
mint a mai röplabda vagy vízilabda, az-
az hosszúkás bőrszeletekből varrással 
alakították ki, felfújt belső alkalmazá-
sával. 1960�ban egy magyar mérnök, 
Lévay József fejlesztette ki, az ötszögek-
ből és hatszögekből összeállított labdát. 
A több részből összevarrt labda így ke-
rekebbé vált. A bőridomok alábélelése is 
újítást jelentett, ennek hatására az át-
nedvesedett marhabőr kisebb mérték-
ben deformálódott. Azonban folyama-
tosan fejlesztésre szorult a futball�labda, 
többek között a geometriai, illetve ae-
rodinamikai pontosság fokozása és a 
tökéletesebb irányíthatóság érdekében. 

A  V I L Á G B A J N O K S Á G  J Á T É K S Z E R E

LABDA ÉS TEXTIL
Az ideális futball-labdától manapság többek között elvárás a kis tömeg, a nagy repülési sebesség, a 

tökéletes	irányíthatóság,	az	esWs	meccseken	a	minimális	vízfelvétel.	A	labda	mozgásának	kiszámít-
hatóságát	persze	másképpen	tartja	optimálisnak	a	csatár	és	a	kapus.	A	geometriai	pontosság,	az	

aerodinamikai	viselkedés	kellW	ismerete	lényeges	tervezési	és	gyártási	kritérium.

Hasonlóan előtérbe került a könnyebb 
labdaátvétel elősegítése, az eső áztatta 
vizes pályákon folyó játéknál a labda 
vízfelvételének csökkentése. Az idők 
folyamán háttérbe szorult a bőrből tör-
ténő előállítás, lassan elmaradt a szele-
pes felfújható belső, kiváltották a varra-
tokat, sorra megjelentek a különböző 
szintetikus anyagú labdák.

ErWk	és	modellek
Az indításkor (pl. elrúgáskor) megpör-
getett, levegőben repülő labdára a kez-
dősebességen kívül hat a gravitáció, a 
közegellenállás és a létrejövő felhajtóerő. 
A forgó labda – a levegővel való súrlódás 
következtében – közegrészecskéket ra-
gad magával és így cirkuláció alakul ki. 
Ebben az áramlásban a felület közvetlen 
közelében a részecskék sebessége meg-
egyezik a forgótest kerületi sebességével, 
majd a sebesség a felülettől távolodva 

csökken. A forgó gömb képzeletbeli ten-
gelyére egy merőlegesen ható erő lép fel, 
az iránya arrafelé mutat, ahol a forgó test 
felületén a legnagyobb a levegő helyi se-
bessége. Miután a nagyobb és a kisebb 
közegsebességű részek között nyomás-
különbség lép fel, megjelenik a felhajtó-
erő. A jelenséget a labda forgása idézi elő, 
a légörvényt nem a test alakja váltja ki 
(mint amikor a repülőgép szárnyprofil-
jánál felhajtóerő keletkezik). A jelenséget 
1853�ban Heinrich Magnus német fizi-
kus írta le először, ezért „Magnus�erő-
nek” is nevezik.

A Magnus�effektus egyik legismer-
tebb előfordulása az úgynevezett „nye-
sett labda” görbe pályája. Ez több labda-
játéknál fennáll, a játékos által megpör-
getett (kézzel ütött vagy dobott, illetve 
lábbal rúgott és fejelt) labda a várttól elté-
rő helyzetben mozog. Pályája (mint bal-
lisztikus görbe) nem marad a függőleges 
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síkban, hanem oldalirányban eltér. Így a 
trükkösen meglőtt labda az útjába álló 
védőjátékost is ki tudja kerülni.

Ma már korszerű segédberendezé-
sekkel is lehet modellezni a labda egye-
di görbe pályáját.

Kínán át Brazíliába
Kína nemzeti futballválogatottja nem 
jutott el �razíliába, ugyanakkor a 2014. 
évi futball�világbajnokság kellékein ke-
resztül komoly szerephez jutott. Például 
a �razucát, a vb labdáját az Adidas cég-
gel együttműködő sencseni Longway 
vállalkozás fejlesztette ki, több mint 
kétéves tervező és tesztelő munka után. 
A speciális labda nevére több mint egy 
millió brazil szavazott, 70%�uk válasz-
totta �razuca�t, ez főleg a büszke a bra-
zil életformát testesíti meg. 

Ez a labda az Adidas cég eddig legtöb-
bet tesztelt labdája. A 2010�es futball�vi-
lágbajnokság „Jabulani”�ja – amely 
nyolc elemből készült – kiszámíthatatlan 
és pontatlan mozgású labdaként került 
be a labdarúgás történetébe. A sokkal ki-
számíthatóbb repülési adottságokkal 
rendelkező �razuca burkolata hat rész-
ből áll, és minden időjárási körülmények 
között optimális teljesítményt nyújt. Az 
azonos alakzatú és méretű hat panelből 
álló kialakítás kedvező a szimmetria, az 
egységesség és hatékonyság szempontjá-

ból, továbbá a gyártás egyszerűsítése és a 
minőség garantálása érdekében is elő-
nyös. 600 játékos, 10 ország képviseleté-
ben 30 szakmai és a nemzeti csapat vett 
részt a széleskörű tesztelésben. Lionel 
Messi, �astian Schweinsteiger és 
Zinedine Zidane még személyesen is ki-
próbálta az új labdát, pozitív vélemény-
nyel. A számos kísérlet után – amely a 
vízfelvételre, az alak�, méret� és nyomás 
megtartásra, illetve a tömegre koncent-
rált – FIFA is jóváhagyta. 

Túlteljesített követelmények
A korábbi futball�labdák 12, 16, vagy 
akár 32 részidomból épültek fel, ezzel 
szemben a �razuca csak hat elemből 
áll. A tökéletes szimmetria biztosította 
geometriai eredmény mellett, további 
előnye a nagyobb idomok alkalmazá-
sának, hogy a kevesebb illesztéssel mi-
nimális vízfelvétel is párosul. 

A �razuca kiváló ellenállású és ae-
rodinamikailag is optimális burkola-
ta áll öt rétegből épül fel. A legkülső 
záró réteget strukturált poliuretán 
bevonat alkotja.

Ezután következik a kb. 1 mm vas-
tagságú, zártcellás poliuretán habréteg, 
amelyben milliónyi gázzal töltött 
mikrogömb helyezkedik el. A zárt cel-
lás habban a gáz parányi elkülönülő 
üregeket alkot, mindegyiket teljesen 
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nyomásveszteség (a FIFA 2000 ciklusig 
0% nyomásveszteséget határoz meg), 
az átnedvesedett labda vízvisszatartása 
0,2%�os (a FIFA előírása a maximális 
vízfelvételt 10%�ban határozza meg) 
kerülete 69 cm, visszapattanó�képessé�
ge 141 cm.

Mindezek felett a �razuca az eddigi�
nél nagyobb repülési sebességet garan�
tál a szabályos gömbkerekség megtar-
tása mellett. Napfényben és rossz időjá�
rási körülmények között egyformán 
viselkedik, geometriai és aerodinami�
kai pontosságát egyformán megőrzi. 
A varrásmentes felület többek között 
jobb labdafogást is eredményez. 

Összetettség: a siker titka
A labdarúgópályák tekintetében nem�
csak az említett labdában fordul elő tár�
sított anyag, hanem a kapufák védőbe�
vonatai, zászlórudak, nézőtéri ülések, 
sőt a stadionok textilépítészeti burkola�
tai is mind kompozitok. Utóbbiakról 
érdemes hangsúlyozni, hogy a londoni 
olimpiai játékok létesítményeinél össze-
sen 142 ezer m2 úgynevezett membránt 
(pl. textilvázat PVC bevonattal) hasz�
náltak fel. Ennek 30 %�a újrahasznosí�
tott anyagból készült, majd lebontásuk 
után a 2014 évi brazil futball�világbaj�
nokságon egy részüket újra felhasznál�
ták. A 79 000 néző befogadására alkal�
mas, újjáépített Ma ra ca na stadion is 
részben textilépítészeti bravúr.

A kompozitok – mint irányítottan ki-
váló mechanikai ellenállású, társított 
anyagok – előnye egyrészt, hogy a tu�
lajdonságok kombinációjaként újabb 
képességek hozhatók létre, másrészt 
ezek a tulajdonságok egy adott tarto-
mányon belül folyamatosan változhat�
nak (olyan fizikai tulajdonsággal is ren�
delkezhetnek, melyek külön�külön 
nem érhetők el). Az anyagkombináci�
ókból felépülő, mesterséges anyagcsalád 
annyira népszerű, hogy felhasználása 
kétszerese az acélénak. Az alapanyag a 

körülveszi a szilárd anyag. Így az üre�
gek között nincs kapcsolat, ezért az 
ilyen hab nem képes vizet felvenni. Ez 
– a labda felépítésében résztvevő – hab�
réteg rendkívül rugalmasan viselke�
dik, a rúgás után azonnal visszaveszi 
eredeti alakját.

A kompozit szerkezet egyik vázerősí�
tőjeként egy műszaki textil réteg kö�
vetkezik.

Az ezután következő vastagabb, nyi�
tott cellás poliuretán habrétegben a 
gázt befogadó üregek egymással kap�
csolatban vannak. A szivacsszerű 
anyagban, a cellafalak alkotta térben 
levő buborékok összenyomhatósága 
rugalmasságot biztosít. 

A kompozit szerkezet második tex�
tilanyagú vázerősítője egy valamivel 
vastagabb kelme, amely egyrészt az 
idomok poliuretánba ágyazott alsó zá�
ró rétege, másrészt közbenső felületet 
képez a készülő labda alapgömbje kö�
zötti kapcsolatban.

A többször említett poliuretán aromás 
és alifás poliuretán�gyanta oldatok és vi�
zes diszperziók felhasználásával készül. 
A külső rétegnél a magas karcállóság, jó 
fényállóság elérésében fontos szerepe van 
a megfelelő poliuretánnak. További poli�
uretán változatok főleg textilbevonat�
ként előnyösek, ezek kedvező ellenállás�
sal, megfelelő rugalmassággal és jó 
tapadóképességgel rendelkeznek.

A fentiek szerint felépülő anyagból sza�
bott, propeller alakzatú idomok egy le-
vegővel felfújt latexgömbre kerülnek. A 
�ayer cég által kifejlesztett speciális, hő�
vel aktivált ragasztó biztosítja a tökéletes 
adhéziós kapcsolatot. Az egyes idomok 
közötti kapcsolódás szabadalmazott, 
egyedi, magas hőmérsékletű kötési tech�
nológia alkalmazásával érhető el.

Az elkészült �razuca labda könnyű, 
alaktartó, nyomásálló, kis vízfelvételű, 
optimális labdaátvételt és �fogást tesz 
lehetővé. 437g tömegű (a FIFA előírása 
420�445 g), 3500 ciklusig nem áll fenn 

mátrix, az erősítő és egyéb elemek má�
sodik fázis elnevezéssel terjedtek el. Az 
erősítőfázis teszi lehetővé, hogy az alap�
anyagtól eltérő kedvezőbb tulajdonsá�
gok legyenek elérhetők.

A kompozitokban a mátrix vegyi 
kapcsolatba lép a szálfelülettel, majd 
megszilárdul, így alakul ki az optimális 
tulajdonságú új összetett anyag. Váz 
alapanyagként nagy szilárdságú (HT – 

high tenacity) és nagy modulusú (HM 

– high modulus) szálak alkalmasak. Pl. 
üvegszálból az „R”, „S” (nagy szilárd�
ságú és modulusú – high-strength) il-
letve az „E” (jó elektromos szigetelő) 
típusok, az egyes szénszálak (HT, 
HM), a különböző para�aramidok, va�
lamint a nagy molekulatömegű polie�
tilén alkalmas. Az egyes textil 
szálasanyagok, a különböző egyedi 
nyersanyagú textilfelületek (szövött, 
kötött, nem�szőtt) alkotják az anyag�
kombináció vázanyagát. A minden 
irányban (hossz, kereszt és átlós hely�
zetben egyaránt) közel azonos szilárd-
ságú kelmeszerkezetek többek között 
speciális kötött, illetve háromdimenzi�
ós szövött textilfelületekkel érhetők el. 

Az elsősorban kenéssel és rétegezéssel 
kialakított összetett szerkezetek szilár-
dító vázát tehát a speciális összetételű és 
kialakítású textilanyagok képezik. 
Mátrixként poliésztergyanta, epoxi�
gyanta, vinil�észter�gyanta, akril�
gyanta, PVC, teflon stb. használható.

�efejezésül fontos arról is szólni, hogy a 
labdarúgó világbajnokság további fontos 
textíliái voltak a különböző mezek, láb�
szárvédők, sportszárak, zoknik, zászlók, 
transzparensek és a gólokat befogadó 
hálók is. Az új mezek döntően pamut és 
az újrahasznosított poliészter szálas-
anyagok kombinációjával készültek. 
Különlegességnek számítanak az egyes 
típusoknál a lézerrel vágott lyukak, 
amelyek a megfelelő szellőzésben segíte�
nek, a hűvös érzetre koncentrálva.
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voltak. Mindenki ismerte az egy-
háziak, főként az irgalmas nővé-
rek e téren tett óriási erőfeszítéseit. 

A protestáns lelkészből lett kép-
viselő, Jean�Paul Rabaut a sza-
vazás másnapján, november 
3-án úgy nyilatkozott, hogy „a 
klérus többé nem rend (ordo), nem 
egyetlen testület. Ezentúl az állam 
irányítja mozgásukat. Nincs más 
hátra, mint megnősíteni őket.” An-
toine Condorcet márki minden 
forradalmi hevülete ellenére el-
ismerte, hogy az egyházi va-
gyon államosítása a „méltányos-
ság és bölcs előrelátás mellőzésé-
vel történt”, ami a klérust a for-
radalom ügye iránt közömbössé 
teheti, sőt azzal szembefordít-
hatja. Mellesleg a forradalmárok 
sorsa 1794�ben rajta is teljesült, 
mert kivégzését elkerülendő, 
megmérgezte magát.

A papságnak a nemzet sorsa 
iránt érzett felelősségére egyéb-
ként szép példa, hogy kevéssel en-
nek előtte, szeptember 28�án a 

A  F R A N C I A  F O R R A DA L O M  A  K ATO L I K U S  E G Y H Á Z  E L L E N

AZ ÉSZ VÉGÜL 
LEROMBOLTA?

A	225	évvel	ezelWtt,	1789.	 július	14-én	kitört	 francia	 forradalom	szellemi	elWkészítésében	számos	
egyházi	személyiség	játszott	fontos	szerepet.	ErrWl	részletesen	írtunk	lapunk	idei	húsvéti	számában	
(ÉT	2014/16.	500.	oldal).	Mégis:	a	forradalmi	események	egyik	legnagyobb	vesztese	végsW	soron	a	

francia	katolikus	egyház	lett.

A z egyház ingatlanva-
gyonát a nemzetnek 
felajánló autuni püspök, 

teljes nevén Charles�Maurice de 
Talleyrand�Périgord a pillanat-
nyi államcsődöt akarta elkerül-
ni, a következményekkel nem 
sokat gondolt. Éleslátását tompí-
totta az a jóleső érzés, hogy ő, a 
testi hibája miatt kisgyermeksé-
gétől szenvedő és családja által is 
csak egyházi pályára alkalmas-
nak tartott ember most egyszeri-
ben a francia állam és a vele ösz-
szefonódott királyság sorsának 
irányítójává lépett elő, a nemzet 
nyilvánosságának szeme láttára.

Madame Élisabeth, �VI. Lajos 
király nővére viszont ráérzett a 
„nemes felajánlás” anyagi követ-
kezményein túl arra a jövőbeli le-
hetőségre, amit ugyanezen a na-
pon, november 2�án naplójában 
a következő mondattal rögzített: 
„Azt hiszem, a cél nem csak az egyházi 
rend lerombolása, hanem magának a val-
lásnak a megsemmisítése”. A további-
akban az ingatlanvagyon hasznosítá-
sának módozatai körül folytak a vi-
ták. Az egyházi képviselők között 
voltak józanul gondolkodók, akik 
hangoztatták, hogy a bankcsőd elke-
rülésére történő elbitorlás ugyancsak 
gaztett, még ha törvény is szentesíte-
né azt. Voltak viszont olyan dema-
góg egyháziak, akik nem elégedtek 
meg az egyházi tulajdon felajánlásá-
val, hanem egyenesen követelték an-
nak elvételét, mert szerintük az egy-
ház soha nem sáfárkodott azzal az 
evangélium szellemében. A nemzet-
gyűlés előtt mondott beszédekben az 
ilyen túlzások nagy visszhangra talál-
tak, noha valójában alaptalan vádak 

Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord

Assignata – fedezet nélkül papírpénz



874   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2014/28

képezte a továbbiakban a vita tárgyát. 
December 19�én határozat született 
400 millió értékű assignata (fedezet 
nélküli papírpénz) kibocsátásáról, 
amelynek ellenértékét az árverés út-
ján áruba bocsátott egyházi birtok je-
lentette. A történeti közgazdaság 
szakemberei a nagy gazdasági válsá-
gok korai modelljének tartják az 
assignata történetét. A kortársak ér-
tetlenül álltak a hirtelen árfolyamesés 
előtt, ezért a papságtól 1790. március 
17�én rendelet útján elvették az egy-
házi vagyon kezelésének jogát. Az új 
vagyonkezelők, pénzügyi szakembe-
rek pedig saját maguk meggazdago-
dását fontosabbnak tartották az ál-
lamcsőd elkerülésénél. Az egykoron 
hatalmas egyházi földbirtok feldara-
bolódott, ahol a helyi polgárság sze-
rezte meg valós értékének töredéké-
ért, és felaprózódott, ha módosabb 
parasztok kezére jutott. A két tulaj-
donosi réteg egymáshoz való szám-
aránya vidékenként változott, de a 
földhöz jutott parasztság mindenütt 

klérus képviselői elfogadták az egyházi 
tulajdonban lévő, de az istentiszteletek 
során nélkülözhető nemesfém tárgyak 
beszolgáltatását a csőd szélén álló álla-
mi kincstárnak a segítés szándékával. 
Székesegyházak, templomok, kápol-
nák, papi, szerzetesi közösségek, a vilá-
giak testvérületei (ami náluk évszáza-
dok során felgyülemlett és gondosan 
megőrződött: nemesfémből készült 
kelyhek, úrmutatók, ereklyetartók, 
votív tárgyak) habozás nélkül átadták a 
sokszázados művészi alkotásokat pusz-
tán a nemesfémtartalmuk miatt. Jólle-
het azok művészi, történelmi értéke 
sokszorosan felülmúlta a belőlük ver-
hető fémpénz értékét. A francia ötvös-
művészetet ezzel felbecsülhetetlen és 
pótolhatatlan veszteség érte, az állami 
tisztviselők az ezüstből készült keresz-
teket, mint a „sötét középkor” emlék-
tárgyait előszeretettel olvasztották be a 
kereszt által jelképezett keresztény 
múlt megsemmisítése gyanánt. 

A hirtelenül megszerzett egyházi 
vagyon legmegfelelőbb hasznosítása 

kisebbségben maradt. Az új tulajdo-
nosok ezentúl a forradalom lelkes hí-
veivé lettek, az eredeti tulajdonvi-
szony helyreállítása lehetetlenné vált 
és maga az egyház is lemondott róla a 
Napóleonnal 1801. július 15�én meg-
kötött konkordátumban. A katolikus 
egyház legidősebb leánya így vált leg-
szegényebb leányává. Az anyagiak 
mellett azonban még maradt mitől 
megfosztani az egyházat. 

Franciaország déli részén, a Rhone 
és Durance folyók közötti terület: 
Venaissin grófság és Avignon város 
enklávé gyanánt francia földön a 
Pápai Államok része volt 1274�től, a 
pápák a �IV. században, 1309�1377 
között itt tartózkodtak. A grófságot 
a pápa nevében legátus kormányozta 
a helyi arisztokrácia soraiból kikerült 
konzulok segítségével. A város pol-
gársága az egyházi vagyon 1789 
őszén történt kisajátítása miatt foko-
zódó rokonszervvel tekintett Párizs-
ra. A pápa képviselője a forrongó 
helyzetben 1790. április 13�án elfo-

Jean-Paul Rabaut Antoine Condorcet márki

Avignon mai látképe
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gadta a konzulok lemondását és az 
új szellemben szerveződő igazgatást. 
A pápa, VI. Piusz (1775�1799) ennek 
ellenállt, ám hiába. Egy napi zavar-
gás után, június 17�én az avignoni 
polgárok küldöttséget menesztettek 
Párizsba és csatlakozásukat kérték, 
ami népszavazást követően 1791. 
szeptember 12�én teljesült. Az Egy-
házi Államot ezzel komoly területi 
veszteség érte. Ám nem ez volt az el-
szenvedett sérelmek sorozatában a 
legsúlyosabb.

A	szerzetesi	lét	
haszontalansága

Sokkal komolyabban esett latba a 
szerzetesség felszámolása több lép-
csőben. A felvilágosodás legna-
gyobbjai évtizedek 
óta gondosan előké-
szítették a terepet. 
Voltaire a szerzetesi 
élet „haszontalanságá-
ról” értekezett; Dide-
rot pedig Az apáca 
című regényében a 
női szerzetességről 
torz beállításban va-
lótlanságok seregét 
állította. A botrányra 
éhes olvasók kész-
pénznek vették, 
hogy a legtöbb apá-
cát családja kénysze-
rítette kolostorba, 
ahonnan akár életük 
kockáztatásával is 
megszöknének, ha 
tehetnék. A szerzete-
si életbe történt 1766–
1768 közötti állami beavatkozás a 
szerzetesség ellen fellépők számára 
1789 őszétől hivatkozási lehetőséggé 
vált. A nemzetgyűlés 1789. október 
28-án felfüggesztette a szerzetesi fo-
gadalmakat, majd 1790. február 13�
án azokat végérvényesen eltiltotta, 
az örök fogadalmakat semmissé 
nyilvánította és a szemlélődő rende-
ket feloszlatta. A nem szemlélődő 
kongregációk is hasonló sorsra jutot-
tak, ha szabályzatuk előírta az ünne-
pélyes örök fogadalmat. 

A törvény a húsz főnél kisebb kö-
zösségek egyesítéséről is döntött. Így 
történhetett meg, hogy Toulouse�
ban a domonkosoknak csatlakozni 
kellett a sarutlan kármelitákhoz, 
ami a szerzetesi szabályzatok külön-

bözősége miatt lehetetlenné tette a 
közösségek szabályok szerinti életét. 
A törvény elsősorban a monasztikus 
és a kolduló rendeket akarta meg-
semmisíteni; a tevékeny, hasznos 
munkát folytató, tanító és betegápo-
ló rendeket mindez nem érintette. 

A szerzetesi fogadalom eltörlését 
véghezvivő törvényhozók a szerzete-
sek szabadságát vélték e törvénnyel 
helyreállítani és nagy várakozással 
néztek a kolostorokból kiözönlő pol-
gártársak felé, akik a nemzet érdeké-
ben hasznossá teszik magukat. A vér-
mesebb képzelőerővel rendelkező 
kortársak pedig a szerzeteseknek apá-
cákkal kötendő házasságairól értekez-
tek. A törvény viszont megengedte, 
hogy azok a szerzetesek, akik elegen-

dő létszámú közössé-
get alkottak, továbbra 
is együtt maradjanak. 
Ennek ellenére mind-
ez a szerzetesi életre 
nézve végzetesnek 
bizonyult a kötelessé-
gek fellazítása követ-
keztében. Ami az 
apácák szerzetesekkel 
kötendő házasságait 
illette, a jóslat nem 
vált valóra. Melles-
leg, az apácák sokkal 
hűségesebbek voltak 
a közösségi élethez, 
mint a férfi szerzete-
sek.

Jól	kitervelték
Toulouse város hiva-
talos lapja 1790. feb-

ruár 20�án így örvendezett: „Az ész 
végül lerombolta ezeket a botrányos intéz-
ményeket. Nincs többé szerzetes (moine) 
Franciaországban.” A francia egyház 
megrendült helyzetén nem javított a 
pápai megnyilatkozás, amikor március 
29�én elítélte az Emberi és polgári jo-
gok nyilatkozatát. Némileg tágasab-
ban szemlélve az eseményeket, a pápa 
akármit tehetett, az egyszerre jól ki-
tervelt, ugyanakkor részleteiben sok-
szor rögtönzött döntéseket és azok 
végrehajtását képtelen volt bármilyen 
irányban befolyásolni. Közben pedig 
elkezdődött a papság polgári alkotmá-
nyának szövegezése, ami minden ed-
diginél súlyosabban beavatkozott a ka-
tolikus egyház életébe.

TÖRÖK JÓZSEF

Diderot: Az apáca (illusztráció)

A mángold

A Földközi�tenger környékének népei 
már a Kr. e. V�IV. században fogyasz-
tottak mángoldot. A répafélék család-
jába tartozó dekoratív zöldségfélének 
a levellemezét és a levélnyelét is fel-
használjuk. Levélmángold, bordás 
mángold, salátarépa, fehér cékla néven 
is találkozhatunk vele. 

Táplálkozási értékét főleg  A- és 
C-vitamin-tartalma adja, emellett gaz-
dag B-, E- és K-vitaminban, magnézi-
umban, mangánban, káliumban, vasban 
és élelmi rostban is. Magas vastartalma 
miatt fogyasztása kifejezetten javasolt 
fejlődésben levő gyermekek, kisma-
mák, idősek és betegségből felgyó�
gyulók számára. A felsoroltakon kívül 
található benne még réz, kalcium, fosz-
for, cink és esszenciális aminosavak. A 
mángold levéllemeze és nyele igen ér-
tékes szerves savakat tartalmaz (alma-, 
citrom-, oxálsav), továbbá a 6�7% nyers 
cukortartalma mellett nagy mennyisé-
gű pektin is található benne, ami a 
könnyen emészthetőségét segíti elő.

Mivel a mángold bővelkedik antioxi-
dánsokban, elősegíti a szervezet rákbe-
tegség elleni védekezését. A kutatások 
elsősorban a tüdő�, hasnyálmirigy�, 
húgyhólyag� és prosztatarák esetén 
számoltak be jótékony hatásáról. Ezen� 
kívül kitűnően serkenti az agyműkö-
dést és az idegrendszert, erősíti az im-
munrendszert, elősegíti a szív és az 
izomzat munkáját. Kutatások bizo-
nyítják, hogy magas rost�, vitamin� és 
ásványianyag-tartalma miatt hatásos 
az emésztőrendszeri daganatok meg-
előzésében, továbbá hozzájárul a vér-
cukorszint szabályozásához.

Pozitív hatásainak köszönhetően 
életerőt ad, növeli a mentális frissessé-
get, fogyasztásával erősíthetjük és véd-
hetjük csontjaink és fogaink egészsé-
gét. A benne lévő karotin a szem egész-
ségét őrzi, szerepet játszik a 
szürkehályog megelőzésében, továbbá 
ausztráliai kutatások szerint csökkenti 
a bőrrák kialakulásának kockázatát. 

A párolás és dinsztelés helyett a gyors 
forralást ajánljuk, mivel ekkor szaba-
dulnak fel az oxálsavak és tűnik el a 
keserű íz.

MAROSI KINGA

ÉLET-M�D
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nóva-robbanások területére, a Vinkó 
Józseftől kapott inspirációknak kö�
szönhetően.
– Miért fontos ez a terület a csilla-
gászat számára?
– A szupernóva�robbanások vizsgá�
lata napjaink egyik „legforróbb” 
kutatási területének számít. Ezen 
kataklizmikus események során pil�
lanatok alatt annyi energia szabadul 
fel, mint amennyit a Nap egész éle�
te, azaz mintegy 10 milliárd év alatt 
kisugároz. Ez önmagában is elegen�
dő lenne arra, hogy felkeltse a kuta�
tók érdeklődését, de a robbanás oka�
inak és fizikai körülményeinek vizs�
gálatán túl még további tényezők is 
fontos kutatási témákat kínálnak. 
Az úgynevezett Ia típusú szupernó�
vák a kozmológiai skálákon való tá�
volságmérés fontos támpontjai, vizs�
gálatuk révén sikerült első ízben bi�
zonyítékot találni a Világegyetem 
gyorsuló tágulására (a téma vezető 
kutatóit 2011�ben fizikai Nobel�díj�
jal is elismerték). A kataklizmikus 
csillagrobbanások más típusai egzo�
tikus égitestek (neutroncsillagok 
vagy fekete lyukak) kialakulásához 
vezetnek. Emellett jelenlegi tudá�

sunk szerint az Univerzumban min-
den vasnál nehezebb kémiai elem 
létrejötte is nagy részben szupernó�
va�robbanásokhoz köthető.
– A szupernóvák felvillanását nem 
lehet előre jelezni. Hogyan tudják 
mégis kutatni őket?
– Mintegy ezer év óta maradtak 
fenn feljegyzések az égbolton hirte�
len feltűnő, „vendégcsillagokról”. 
Ezek saját galaxisunkban felrobbant 
szupernóvák voltak. A sors fintora, 
hogy nagyjából a távcsövek elterje�
dése óta, azaz mintegy négyszáz éve 
nem sikerült a Tejútrendszerben tör�
tént szupernóva�robbanást közvetle�
nül megfigyelni. Az utóbbi évtize�
dek távcső� és detektorfejlesztései�
nek és az automatizált keresőprogra�
moknak köszönhetően ezrével 
fedeznek fel távoli galaxisokban fel�
tűnő szupernóvákat minden évben. 
Kutatócsoportunk a hazai lehetősé�
geket is kihasználva az MTA CSFK 
Piszkéstetői �bszervatóriuma és a 
�ajai Csillagvizsgáló távcsöveire 
építve számos szupernóva hosszú tá�
vú (több hetes vagy akár több hóna�
pos) fényességváltozását követte 
nyomon az elmúlt években. 

– Az Ön érdeklődése a csillagászat 
és a szupernóvák iránt „robbanás-
szerűen” alakult ki vagy hosszabb 
folyamat eredménye volt?
– Inkább az utóbbi. Az első komoly 
lökést egy soproni amatőrcsillagász, 
Kiss Gyula iskolai előadása adta meg, 
ezt követően tagja lettem a Magyar 
Csillagászati Egyesületnek, távcsöves 
bemutatókra és észlelésekre jártam, 
csillagászati és űrkutatási cikkpályá�
zatokon indultam, szaktáborokban 
vettem részt. Hamar eldőlt, hogy 
csillagász leszek, amihez az is szüksé�
ges volt, hogy iskolámban, a soproni 
�erzsenyi Dániel Evangélikus Gim�
náziumban a szükséges alapokat ki�
váló tanároktól sajátíthattam el. A 
Szegedi Tudományegyetemre jelent�
keztem, mivel az ott folyó, magas 
színvonalú és gyakorlatközpontú 
csillagászképzésről sok jót hallottam. 
A döntést azóta sem bántam meg. 
Hallgatóként szoros kettőscsillagok 
vizsgálatával kezdtem foglalkozni 
Mészáros Szabolcs és Kiss L. László, 
később pedig Vinkó József vezetésé�
vel. (Nemrégiben ők is szerepeltek rova-
tunkban – a szerk.) A diplomaszerzést 
követően „nyergeltem át” a szuper�

I N T E R J Ú  S Z A L A I  TA M Á S S A L

SZÜLETÉS ÉS PUSZTULÁS 
A CSILLAGOK VILÁGÁBAN

A szupernóva-robbanások során pillanatok alatt annyi energia 

szabadul fel, mint amennyit a Nap 10 milliárd év alatt kisugá-

roz.	A	robbanást	követWen	olyan	egzotikus	égitestek	jöhetnek	
létrem, mint a neutroncsillagok vagy a fekete lyukak. Szalai 

Tamás, a Szegedi Tudományegyetem Optikai és Kvantum-

elektronikai Tanszékének tudományos munkatársa a nagy 

tömege	 csillagok	 végállapotait	 kutatja.	 A	 vele	 folytatott	
beszélgetésbWl	nem	csak	e	különleges	események	részleteit	
ismerhetjük	 meg,	 hanem	 azt	 is,	 hogy	 a	 pusztuló	 csillagok	

hogyan	segíthetik	más	csillagok	születését.a
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fúziós folyamatokat követően 
szerkezetük egy hagymához fog 
hasonlítani. A külső héjakban hid-
rogén és hélium, befelé haladva 
egyre nehezebb elemek található-
ak, egészen a vasból álló magig. A 
stabil állapot akkor szűnik meg, 
amikor a fúzió leálltával a csillag 
központi nyomása csökkeni kezd. 
Végül saját gravitációja és a külső 
rétegek súlya miatt bekövetkezik a 
mag összeomlása (kollapszusa); ez 
a szupernóva�robbanás közvetlen 
oka. 
– Van-e olyan nagy tömegű csillag 
a közelünkben, ami potenciális ve-
szélyt rejt számunkra? 
– Egy túl közeli szupernóva�robba-
nás végzetes lenne a bolygónk, vagy 
legalábbis a fejlettebb életformák 
számára. A felszabaduló hő elpáro-
logtatná a légkör nagy részét, a rob-
banás során keletkező nagy energiá-
jú sugárzás pedig akadálytalanul ér-
né el a felszínt. Szerencsére a kozmi-
kus szomszédságunkban nincsen 
ilyen esemény előidézésére képes 
csillag vagy csillagrendszer. Érdekes 
viszont, hogy a Naprendszer születé-
sét, pontosabban a „csíraként” szol-
gáló csillagközi gázfelhő összehúzó-
dását és nehezebb elemekkel való fel-
dúsulását jelenlegi tudásunk szerint 
ősi szupernóva�robbanások segítet-
ték elő.

TRUPKA ZOLTÁN

energiáját ezalatt a magjában zajló 
hidrogénfúzióból nyeri. Az ilyen 
égitestek életük végén vörös óriás-
csillaggá fújódnak fel, majd külső 
rétegeiket ledobva magukról egy 
inaktív fehér törpecsillag marad 

belőlük (Napunk esetében ez 
kb. 5 milliárd év múlva fog 
bekövetkezni). Kölcsönható 
kettős rendszerek esetében – 
ahogy már említettem – akár 
egy fehér törpecsillag is szu-
pernóvaként végezheti. Ezek-
ben a konfigurációkban a 
normál társcsillagról anyag 
áramlik át a fehér törpére, 
amely  egy kritikus határtö-
meget (kb. 1,4 naptömeg) elér-
ve instabillá válik, és giganti-
kus fúziós bombaként felrob-
ban. Egy alternatív elmélet 

szerint akkor is bekövetkezhetnek 
hasonló események, ha a kettőscsil-
lag mindkét tagja fehér törpe, és 
idővel egymásba spiráloznak.

A Napnál legalább nyolcszor�tíz-
szer nagyobb tömegű csillagok vi-
szont mind szupernóvaként vég-
zik. Ezek – rockzenei hasonlattal 
élve – a „Live fast, die young!” (Élj 
pörgősen, halj meg fiatalon!) elvet 
követik. Magbeli hidrogénkészle-
tük legfeljebb néhány tízmillió év 
alatt elfogy, majd egyre rövidebb 
idő alatt (az utolsó lépések mind-
össze egy�két nap alatt) lejátszódó 

Az úgynevezett fénygörbék 
mellett fontos lépés a színképfel-
vételek elemzése. A távoli objek-
tumok látszólagos halványsága 
miatt a jó minőségű színképek ké-
szítéséhez általában a világ legna-
gyobb távcsövei közé tartozó esz-
közökre van szükség. A Texasi 
Egyetemmel fennálló szakmai 
kapcsolatainknak köszönhetően 
hozzáférésünk van az egyaránt 
9,2 méter átmérőjű, texasi Hobby�
Eberly Teleszkóp (HET) és a Dél�
Afrikai Nagy Teleszkóp (SALT) 
adataihoz; így ebben a kutatási 
szegmensben is aktívan részt tu-
dunk venni. A színképek vizsgá-
lata teszi lehetővé többek között a 
szupernóvák gyors és megbízható 
osztályozását, azaz annak kideríté-
sét, hogy egy kettős rendszerben 
lévő fehér törpecsillag termonuk-
leáris felrobbanását (ez a már emlí-
tett Ia típus), vagy egy nagy töme-
gű csillag gravitációs magössze-
omlását (úgynevezett kollapszár 
szupernóva�robbanást) látunk�e.

A földi vizsgálatok mellett álta-
lában lehetőségünk van űrtávcsö-

ves adatok felhasználására is. A 
fotometriai és spektroszkópiai 
adatok feldolgozása mellett a ku-
tatómunka fontos részét képezi a 
különböző modellszámítások ered-
ményeinek a megfigyelési adatso-
rokkal való összevetése, valamint a 
megfelelő következtetések levo-
nása.
– Miért mások a különböző csillagok 
végállapotai?
– Egy csillag sorsát alapvetően a 
kezdeti tömege határozza meg. Egy 
Napunkhoz hasonló csillag több 
milliárd évig stabil állapotban van, 

Szegedi kutatók által vizsgált szupernóvák a Spitzer infravörös _rtávcsQ felvételein

Az SN 2011ay jel_ szupernóva a piszkéstetQi 
Schmidt-távcsQvel készített felvételekbQl összeállított 

színes kompozitképen 
(SÁRNECZKY KRISZTIÁN ÉS SZALAI TAMÁS)
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rendű élőlények sokaságával. A mik�
robiális lények (vírusok, baktériumok, 
egysejtű gombák) milliárdjainak el�
enyésző kisebbsége okoz betegséget 
(patogén), többségük szimbiotikus 
vagy neutrális kapcsolatban áll pl. az 
ember szervezetével. Emberben a 1015�
1016 nagyságrendben, tehát testi sejtje�
ink számához (kb. 1014 ) képest jelentős 
túlsúlyban testünkben élő mikroorga�
nizmusok (mikrobióta, mikrobiom) az 
egészséges homeosztatikus egyensúly 
fontos epigenetikai elemét jelentik. 
Különféle betegségek esetén a 
patomechanizmus lényeges része ezen 
egyensúly megbomlása. Napjainkban 
egyre több kutatás számol be a 
mikrobióta jelentőségéről egészségben 
és betegségben egyaránt, bár legtöbb�
ször nem tisztázott még, hogy okról 
vagy következményről van�e szó. Új 
szakaszba léptünk a tudásunkat illető�
en, a metagenomika korszakába, ami�
kor több genom együttélése nyomán 
nagyon sok, előzőleg  nem is sejtett 
kölcsönhatás (pl. sokáig cáfolt a hori�

zontális géntranszfer, mobilis ge no mi�
kai elemek dinamizmusa) alakítja a 
szervezet homeosztázisát.

A mikrobiom biológiai jelentősége 
szempontjából elkerülhetetlen az el�
terjedt antibiotikum�használat alap�
vető átértékelése és a rezisztens, va�
lamint multirezisztens fajok viszo�
nyának újragondolása.

Mi tehát a a mikrobiom? Mikrobák 
összessége, melyek velünk, bennünk, 
rajtunk élnek, táplálnak, védenek, va�
lamint időnként kihasználnak minket.

Ebben az értelemben a magasabb 
rendű szervezet, pl. az emberé komp�
lex ökoszisztémaként értelmezhető, 
amelyben megfelelő kölcsönös, több�
irányú szabályozási rend alapján sok faj 
életközössége működik. Többek va�
gyunk tehát, mint az emberi sejtek, 
szövetek, szervek összessége, nem va�
gyunk sterilek. �őrünk, nyálkahár�
tyánk, szemünk, szájunk, gastro in tes�
tinális és urogenitális rendszerünk 
mikrobákkal van benépesítve (koloni�
zálva).  Ezek a mikrobák ebben a dina�

BÉKÉS EGYÜTTÉLÉS 
A MIKROBÁKKAL

A mikrobák is, mint minden élő 
szervezet, genetikai állomá�
nyuk mellett környezetüktől 

is nagymértékben függenek, és ma�
guk is hatást gyakorolnak környeze�
tükre, az ott előforduló többi élőlényt is 
beleértve. Ez a hatás számukra néha 
ártalmas, amit igyekeznek elkerülni. 
Ez a bonyolult kapcsolatrendszer igen 
hasonlatos a magasabb rendű ökológiai 
életközösségek működésére. 

Az orvostudomány egyre inkább az 
evidence based medicine, a bizonyítéko�
kon alapuló orvoslás irányába fejlődik. 
Nem lehet kivétel az infektológia, a 
fertőzésekkel foglalkozó tudomány is, 
amely az orvosi, immunológiai, jár�
ványügyi, genetikai ismereteket egy�
aránt magába foglalja. 

Ökoszisztéma vagyunk
Ha az emberi (és emlős) szervezetben a 
sok szinten szabályozott egyensúly bár�
mi okból megbomlik, a szervezetünk a 
normálistól eltérő módon reagál a kör�
nyezet behatásaira. �izonyos mikroor�
ganizmusok rendelkeznek olyan gene�
tikailag meghatározott tulajdonságok�
kal, amelyek segítségével a gazdaszer�
vezetbe képesek behatolni, ott 
tovaterjedni, különböző célszerveiben 
megtelepedni és ott olyan folyamato�
kat végezni, olyan vegyületeket ma�
gukból kibocsátani, amelyek hatással 
vannak a gazdaszervezetre és egyéb 
mikrobákra is. Mint az az utóbbi idő�
ben kiderült, a hatásoknak nagyobb 
hányada hasznos, és csak kisebbik része 
okoz károsodást, esetleg betegséget.

Azt is csak az elmúlt években reali�
zálták, hogy a magasrendűek, így az 
emlősök szervezete szoros, egymásra 
ható kapcsolatban élnek ala cso nyabb 

EDUVITAL– ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

A	baktériumokat,	tágabb	értelemben	minden	mikroorganizmust	betegségekkel,	kissé	„elWítéletesen”	
a	fertWzW	betegségekkel	hozzuk	kapcsolatba.	Az	emberi	történelem	folyamán	is	végighúzódik	ez	a	

szemlélet,	miszerint	a	mikrobák	kártékonyak,	veszélyesek,	„üldözendWk”.	

Az anyai hatások:
környezet

antiszepszis
antibiotikumok

étrend
egyéb epigenetikai 
hatások

száj

emlQ (szoptatás)

bQr

vagina (szülés)

fogtömés (amalgám)
etetés tápszerrel
császármetszés

túlzott fürdetés

korai antibiotikum-
adagolás

Az ábra a bakteriális forrásokat és a természetes, 

illetve potenciális mesterséges antibakteriális tényezQket foglalja össze. 
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pl. a bőrön a faggyúmirigyek, a ned�
ves�páradús� valamint a száraz bőrfe�
lületek bakteriális összetétele mar�
káns különbségeket mutat. 

A mikrobióta a korral is jelentősen 
változik, pl. egészséges fiatalok (18�
40), idősek (40�80) és száz évnél egész�
séges idősebbek mikrobiomjának ösz�
szehasonlításakor jellemző eltéréseket 
találtak. Kimutatták pl. a Firmicutes 
populáció változását, a fakultatív anae�
robok felszaporodását, ezen belül is 
egyes kórokozókét, igy a Clostridium 
baktériumok arányának jelentős eltoló�
dását igazolták a fenti három egészsé�
ges korcsoportban. A mikrobiom ilyen 
átalakulása szerepet játszik a nagyon 
időseknél a krónikus gyulladással ösz�
szefüggő öregedésben. Mindez részben 
magyarázatot nyújthat az öregedéssel 
szemben a probiotikumok, pre bio ti ku�
mok és szinbiotikumok hatására is.

Nem	csak	baktériumok
Mérések alapján a velünk élő (egysejtű) 
gombafajok kimutathatósága is folya�
matosan növekszik. Egy vizsgálat sze�
rint húsz egyén szájüregéből 74 te�
nyészthető és 11 nem tenyészthető 
egysejtű gombafaj DNS�ét mutatták 
ki. Átlagosan 15 faj fordult elő egy 
egyénben. A leggyakoribb izolátumok 
a következők voltak: Candida (75 %), 
Cla dosporium (65%), Aureobasidium 

mikus életközösségben a kapcsolat mi�
nőségét illetően szimbionták, mu tua�
lis ták (mindkét fél számára előnyös), 
opportunisták (csak sérült immun�
rendszer esetén okoznak súlyos beteg�
séget), paraziták (élősködők), patogének 
(betegséget okozók) is lehetnek. �e�
szélhetünk tehát normális mikrobiális 
flóráról: ez egyensúlyban lévő normális 
mikrobiótát jelent.

A	császármetszés	hátránya
Születés előtt az embrió steril, a szülés 
alatt és után kolonizálódik mikrobák�
kal, ennek forrása az anyai vaginális 
flóra, széklet. A kolonizáció sorrendje: 
először a fakultatív anaerobok, majd 
más anaerobok kerülnek az újszülött 
szervezetébe. Ebben a vonatkozásban a 
császármetszéssel történő születés kis�
mértékű hátrányt jelent. A co�
lostrum ban és a szoptatás során az 
anyatejben bifidobacterialis eredetű 
növekedési faktorok mutathatók ki. 
A szoptatott csecsemőknek gyorsan 
kialakul a bélflórája, ami főleg 
bifido�baktériumokból áll, míg a 
táppal etetetteknél a különböző 
coliformák, enterococcusok és 
bacteroidesek dominálnak. Érdekes, 
hogy a baktériumok fajösszetétele 
egyedi eltéréseket mutat, jellemzően 
az egyes szülő�gyermek párra. Na�
gyobb populációkban is jellegzetes 
enterotípusok, azaz bakteriális mintá�
zatok ismerhetők fel. Az enterotípusok 
mintázatai még az emberiség migráci�
ós mozgásaiban is követhetőeknek bi�
zonyultak, és embercsoportok eredeté�
re adnak bizonyos információt.

A mikrobiológia tudománya ma a 
baktériumoknak 70 rendszertani cso�
portját különbözteti meg. A bőrön, 
nyálkahártyákon csak 6 csoport repre�
zentánsai jelennek meg, míg az emész�
tőrendszerben 8 csoport tagjai fordul�
nak elő, az Archeák (ősbaktériumok) 
mai tudásunk alapján alig vannak kép�
viselve. 

Nagy lökést adott a mikrobióta bak�
teriális változatosságának megismeré�
sében a molekuláris genetika. Míg 
ugyanis korábban csak a hagyományos 
módon tenyészthető baktériumokat 
tudták vizsgálni, és a baktériumok 
több mint 90 %�a nem tenyészthető in 
vitro, ezek „láthatatlanok” voltak a 
kutatás számára. Ma polimeráz láncre�

akcióval, elsősorban a baktériumok 16S 
riboszomális RNS�ének am pli fi ká lá�
sá val a nem tenyészthető baktériumok 
is detektálhatókká váltak. 

Általában elmondható, hogy a mik�
robióta flórája jól meghatározott ösz�
szetételű az egész élővilágban. Ez a 
pro ka riota�eukarióta életközösségi 
„együttélés” azonban sajátos követ�
kezményekkel jár. Minthogy a bakté�
riumgenom meglehetősen instabil, 
gének állandó vesztése és nyerése 
(„mobilis�ugráló genetikai elemek”) 
következik be, ez az ökoszisztéma – a 
metagenom – jellegzetes variabilitá�
sára utal. Míg pl. az ember, illetve a  
csimpánz, bonobo között a 
genomiális eltérés kisebb mint 1 % , 
addig a kolonizált E. coli esetében 
akár 20�30 % genomiális eltérés is le�
het a különböző törzsek között.

A bakteriális flóra szerv� és szö vet�
spe ci fikusan is jelentős variációt mu�
tat. Például amíg a hajas fejbőrön, a 
szőrtüszőkön, az orrban, egyéb bőr�
felületeken és a gyomorban az acti�
no bak tériumok dominálnak, addig a 
szájban, nyelőcsőben, az urogenitális 
rendszerben és a vastagbélben a Fir mi�
cut es baktériumok vannak többség�
ben. A proteobaktériumok a gyo�
morban találhatók legnagyobb mér�
tékben. Az egyes szövetrendszereken 
belül is lehetséges a további tagolás, 

Versengés a patogén és a „hasznos baktériumok között 



880   É L E T  É S  TU D O M Á N Y   2014/28

 				EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG?	•	EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG? eGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG?	•	EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG?	•	EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉGEGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG?	•	EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG?	•	EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG?

(50 %), Saccharomycetales (50%), As�
per gillus (35%), Fusarium (30%), és 
Cryp to coccus (20%). 

Kezdeti eredmények szerint az em�
beri viromja is nagyon egyedi és 
rendkívül stabil, egyénenként egy év 
alatt kevesebb, mint 5 % változást, 
nagyon kevés fluktuációt mutat. 

Hála a modern molekuláris biológi�
ai eljárásoknak manapság nagyszám�
ban mutatnak ki eddig nem ismert 
vírusfajokat.

A mikrobióta hat a természetes im�
munitásra, egyes mikrobioták 
immunrendszerre kifejtett ha�
tása gyulladáskeltő, mások vi�
szont gyulladást gátló tulajdon�
ságúak. Viszonylag régen isme�
retes, hogy bizonyos mintázat�
felismerő receptorok indukcióját 
mikrobiális termékek (pl. 
Gram�negatív baktériumok 
endotoxinja�LPS) váltják ki.

Allergia, diabétesz, 
tumor

Nyilvánvalóan nagyon izgal�
mas kérdés a krónikus bélbeteg�
ségek I�D�kórképek (colitis 
ulcerosa, Crohn�betegség) ese�
tében a lokális bél mikrobiom 
változásának kihatása a beteg�
ségre.

Túlmenően a gasztro en te ro ló�
giai kórképeken allergiásokban 
is a bél�mikrobiom jellegzetes 
megváltozását mutatták ki a 
pollen időszak alatt.

A hatás oki (inkább mint kö�
vetkezményes) jelentőségére utal, hogy 
probiotikus bakteriális kultúrák elő�
nyösnek bizonyultak e változások kivé�
désére és a tünetek enyhítésére. 

A diabétesz előfordulásának női/nős�
tény túlsúlyát magyarázhatja az az új 
eredmény, miszerint nőstény (N�D) 
egerek diabetes�e a hím egerek bél�
mikrobiomjával gyógyítható. A jelen�
ség magyarázatául igazolták, hogy a 
hímek székletében jelentős mennyiségű 
tesztoszteron található. Kiderült, hogy 
a „hím�mikrobióta” specifikusan ser�
kenti a tesztoszterontermelést és ez 
mintegy védelmet ad a diabétesz ellen 
nőstényekben is. A feltételezést igazol�
ta, hogy tesztoszteronreceptor�gátlók�
kal a „hím�mikrobiom” védő hatása 
felfüggeszthető volt.

Az úgynevezett „gazdag” országok 
elhízási járványának jellegzetességei kö�
zött a bél mikrobiom is szerepel. A kap�
csolat valószínűleg oki, mert a 
mikrobiom hatással van a zsíranyagcse�
rére. Steril egerek „fertőzése” normál 
állatokból származó mik ro biom mal azt 
eredményezte, hogy a test zsírtömege 
60%�kal megnőtt, csökkent az inzulin�
érzékenység két héten belül, akkor is, 
ha az állatok kevesebb táplálékot kap�
tak. Kimutatták, hogy mikrobioták 
elősegítik a monoszaharidok felszívó�

dását, ami indukálja a máj lipogenezisét 
és szelektíven gátlódik egy keringő 
lipoprotein lipáz inhibitor termelése. 
Ennek gátlása elősegíti a trigliceridek 
beépülését.

Az elhízás és a mikrobióta közti szo�
ros összefüggésre utal, hogy kutyák 
alacsony kalóriás diétán átlag 2 évvel él�
tek tovább, az állatokban a kreatin és az 
alifás aminok szérum szintje szignifi�
kánsan alacsonyabb volt. 

A mikrobiom epigenetikai hatására 
utal az, hogy egypetéjű ikerpárok ese�
tén a sovány és kövér egyed flórája jel�
lemző különbségeket mutat. Az ok�
okozat kérdés itt is felvetődik.

A tumorokat Coriobacteria és más, 
probiotikusnak tartott baktériumok 
kolonializálják, míg a potenciálisan pa�

togén Enterobacterium fajok kevésbé 
vannak jelen. Kimutatták, hogy a száj�
flóra összetétele és az orális és gaszt ro in�
tesz tinális tumorok között összefüggés 
létezik. Colorectális ade nó mákat hor�
dozó egyének mik ro biom ja fajgazda�
gabb és jellegzetes eltéréseket mutat az 
egészséges kontrollokhoz képest.

A tumorellenes hatás hátterében álló 
egyik mechanizmus lényege, hogy a 
mikrobiális polifenoltermelés a bél 
nyálkahártyasejtjeiben potenciális 
kemopreventív hatást vált ki. A termelt 

butirát (és egyéb, rost�eredetű 
vegyületek) emelik a GST�
szintet és gátolják a tumorsejtek 
szaporodását.

Metabolikus, táp anyag ellá�
tási szinten a baktériumok kö�
zött jelentős kompetició fordul 
elő. Erre a „versengésre” töb�
bek között a patogén�apatogén 
mikroorganizmusok számbeli 
aránya, a bakteriális invazivitás 
és a biofilmképzési kapacitás 
mértéke, a különböző toxinok 
(köztük az antibakteriális 
peptidek) termelése, a gazda�
szervezet érintett szöveti kör�
nyezete és általános állapota is 
befolyással bír. Ha megismer�
jük azokat a kis  mo le ku la sú lyú 
anyagokat, amelyek révén az 
ártalmatlan mik ro biom gátol�
ja a patogén mikrobákat, ez 
egy új gyógyszerkutatás szá�
mára ad lehetőségeket.

Kimutatták, hogy a mik ro�
biom részt vesz a tápanyagok 

feltárásában, felszívásra alkalmassá 
tételében, rövid szénláncú zsírsavak 
termelésében, a gasztrointesztinális 
rendszer epitél sejteinek tápanyaggal 
való ellátásában. Mai tudásunk sze�
rint a mikrobák vitaminokat és 
kofaktorokat  (�12, folsav, K�vita�
min stb.) termelnek, növényi mérge�
ző anyagok lebontásában vesznek 
részt. A mik ro bió ta részt vesz az im�
munrendszer érésében, az anyatej 
oligoszaharidái és glü ko kon ju gá tu mai 
gátolják egyes enteropatogének adhé�
zióját sejtfelszíni receptorokhoz és a 
felszívódó kis molekulák (folát, butirát 
stb.) képesek befolyásolni az epi ge ne ti�
kai változásokat, így az egyedfejlődés�
re és az öröklődésre is van hatásuk.

FALUS ANDRÁS

A Nature magazin ezzel az illusztrációval 

hívta fel a figyelmet a velünk élQ mikroorganizmusokra
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Teng Hsziao-ping (1904–1997) 
1976-tól lett annak a Kínának 
első számú vezetője, amelyik a 

hetvenes évek végétől a világ leggyor-
sabban fejlődő gazdaságává vált úgy, 
hogy közben végig megmaradt a Kínai 
Kommunista Párt (KKP) kizárólagos 
uralma alatt. Teng pragmatikus veze-
tése alatt jött létre a kínai piacgazdaság, 
azonban az idős vezető lényegileg 
mindvégig ellenállt a demokráciát kö-
vetelő törekvéseknek. A gazdasági re-
form a „négy modernizáció” talaján 
állt össze, ezek a mezőgazdaság, az ipar, 
a tudomány és technológia, végül a 

2 5  É V E  TÖ R T É N T 

A TRAGIKUS 
KÍNAI DIÁKTÜNTETÉS

hadsereg. A pártfunkcionáriusok Kína 
modernizációját a „szocialista piacgaz-
daság” fogalmával fémjelezték.

A nagy ívű tervek és azok gyakorlati 
átültetése azonban egyre inkább ma-
gukkal hozták a társadalmi nyitás és a 
demokrácia jelszavait, igényét is. 1986 
decemberében például Sanghajban ke-
rült sor egy több tíz ez res tüntetésre, 
amelyet a KKP éves kongresszusára 
időzítettek a résztvevők. A gazdasági 
liberalizáció következtében az életszín-
vonal a nyolcvanas években enyhe 
emelkedésnek indult, ugyanakkor a re-
formoknak vesztesei is voltak. Meg-

szűnt az államilag garantált munka-
hely, ami elbocsátási hullámhoz veze-
tett a nagy gyárakban. Ezen kívül 
megjelent az addig ismeretlen infláció 
is: 1988�ra majd 30%�kal nőttek né-
hány év alatt az alapvető élelmiszerek 
árai. Nyilvánvaló volt az is, hogy sok 
gazdasági vezető és pártelöljáró kor-
rupt, illetve visszaél a hivatalával.

Az eseményeket Hu Jao�pangnak, a 
KKP 1987�ben leváltott főtitkárának 
1989. április 15�én bekövetkezett halá-
la gyorsította fel: őt már azért váltotta le 
a Teng körül csoportosuló kemény 
mag, mert „burzsoá liberalizmust” ta-

1989.	április	közepétWl	június	elejéig	egyre	nagyobb	számban	szállták	meg	diákok	a	pekingi	Mennyei	
béke	 (Tienanmen)	 terét.	Hamarosan	munkások	és	más	szimpatizánsok	 is	a	 tüntetWk	mellé	álltak,	
többszázezres	tömeg	vert	sátorvárost	a	híres	Tiltott	Város	szomszédságában,	Peking	központi	terén.	
A	 központi	 hatalom	nem	nézhette	 tétlenül	 az	 eseményeket.	 A	 belsW	 vitákból	 a	 keményvonalasok	
kerültek	ki	gyWztesen:	a	tüntetés	június	4-ére	virradóra	vérontással	ért	véget.	Hivatalos	adatok	200	

halálos	áldozatról	szóltak,	a	kínai	Vöröskereszt	jó	tízszer	ennyirWl	tud.

Tienanmen-tér 1989-ban
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kudarcot vallottak. A becslések szerint 
május 17�én első ízben elérte az 1 millió 
főt a Tienanmen téren lévők száma, 
ami azonban már mind az ivóvízellátás, 
mind a tisztálkodási lehetőségek hiánya 
miatt gondot okozott. Az együttlét 
ugyanakkor egyfajta szabadság�ünne-
pet nyújtott a résztvevőknek, a kínai 
rockzene legnagyobbjai, az undergro-
und�kultúra képviselői szinte mind 
színpadra léptek a helyszínen. 

Társadalmi	és	pártbeli	
megosztottság

Május 18�án végül tévévitára ke-
rült sor Li Peng miniszterelnök és a 
diákok vezetői között. A diákok a 
mozgalmuk korábbi nyers elítélé-
sének visszavonását, és az autonóm 
diákszövetségekhez való jogot, to-
vábbá a tárgyalások folytatását kö-
vetelték.

Májustól egyre több munkással is lehe-
tett a téren találkozni, sőt az északnyu-
gati oldalon nekik is voltak sátraik. A 
hónap végére több százan gyűltek már 
össze, sokan akár messziről utazva Pe-
kingbe. Nagyobb fenyegetést jelentett 
azonban ennél a gyárakban tapasztal-
ható nyugtalanság. Peking legna-
gyobb gyárában, a 200 ezer főt fog-
lalkoztató, egy évben 3 millió tonna 
acélt termelő megaüzemben a hó vé-
gére egy lehetséges sztrájkról szóltak a 
hírek, ami komoly félelmet okozott a 
vezetésnek. Egyes kisebb vállalatok 
ugyanakkor nyíltan a tüntetők mellé 
álltak, egy elektronikai kisvállalat tu-
lajdonosa például híradástechnikai és 
másoló, illetve nyomdai eszközökkel 
támogatta a diákokat. Ezek a kisebb 
üzemek mindenekelőtt a korrupció 
ellen tiltakoztak. Az egyre növekvő 
társadalmi támogatottság miatt pe-
dig a kínai médiának foglalkoznia 
kellett a téren történtekkel, tudósítá-
saik terjedelmesek és objektívek is 
voltak ezekben a hónapokban.

Közben a KKP�n belül is két irány-
vonal alakult ki. Az egyiket Csao 
Ce�jang (1919–2005) neve fémjelez-
te, ő alapvetően ártalmatlannak tar-
totta a megmozdulást, amely csupán 
a párt néhány „hibája” ellen irányul. 
Emlékiratiból az is kiderül, a refor-
mok betetőzéseként a politikai re-
formot is elképzelhetőnek tartotta. 

Csao utolsó nyilvános fellépésére má-
jus 19�én került sor, amikor a diákok 
képviselőit arra kérte, hagyják abba a 
demonstrációt, azonban utóbbiak ezt 
elutasították. Hamarosan Csaót fel-
mentették hivatalából és házi őrizetbe 

núsított a demokrácia�követelések 
kezelésében. A diákok a hivatalos til-
tás ellenére április 17�én a Tienanmen 
térre vonultak, s az eredetileg né-
gyezres tömeg egy héten belül szá-
zezresre dagadt.

Éhségsztrájk	és	tévévita
1989 áprilisában a diákok már éjfél 
után elkezdtek gyülekezni a téren, és 
reggelre virradóra több tízezren vol-
tak kint, „szivárogtak ki” oda. 
Gyakran felolvasták követeléseiket, 
ugyanakkor az egész meglehetősen 
esetleges volt. A tüntetők követelései 
sokszor naivnak tűntek, illetve túl 
sokrétűek voltak. Eleinte elsősorban 
a korrupció és az infláció ellen emel-
ték fel szavukat, aztán idővel a véle-
ménynyilvánítás és a sajtó szabadsá-
ga, továbbá a szervezetalakítási sza-
badság követelései kerültek előtérbe. 

Május 12�én a pekingi diákszövetség 
400 tagja éhségsztrájkba kezdett, 
amelyet addig akart folytatni, amíg a 
hatalom nem kezd velük hivatalos 
párbeszédbe. A képet árnyalta, hogy 
Kína közben a május 15�i nagy napra 
készült: ekkor érkezett az országba 
hivatalos látogatásra a Szovjetunió 
elnöke, Mihail Gorbacsov. Látogatá-
sára a párt szempontjából csúnya ár-
nyékot vetett a tüntetéssorozat, jel-
lemző, hogy az elképzelt pompás fo-
gadás helyett egy mellékajtón tudott 
csak bejutni a szovjet küldöttség az 
�rszágos Népi Gyűlésnek (a kínai 
parlament) a térről nyíló épületébe.

Közben egy önszerveződő sátorváros 
alakult ki a téren, amelynek a kiürítésé-
re adott központi utasítások hetekig 

Teng Hsziao Ping Carter amerikai elnökkel 1979-ben

Tank Man, a férfi a tankok elQtt
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azonban még, aki akart, szabadon el-
mehetett. Június 3�án este páncélosok 
indultak el a pekingi belváros felé. 
Este 9�kor a harmadik körgyűrűnél 
lévő egységek barikádokba ütköztek, 
a járműveket pedig kövekkel dobál-
ták meg, a „cérna ekkor elszakadt”: a 
hadsereg nagy tűzerővel válaszolt, so-
kan meghaltak és megsebesültek. Két 
felfegyverzett katonát, akik leugrot-
tak a teherautókról, a feldühödött tö-
meg lincselt meg. 

A helyzet gyorsan eszkalálódott, 
azonban az események színtere ekkor 
még nem a Tienanmen tér volt, bár a 
hadsereg minden gyanús elemre lőtt, 
ugyanakkor a sokszor Molotov�kok-
téllal támadó tüntetők sem válogat-
tak az eszközökben: számos katonát 
puszta kézzel öltek meg.

Június 3�án éjfél körült járt az idő, 
amikor az első katonai egységek elér-
ték a Mennyei béke terét, ahol ekkor 
hozzávetőleg 5 ezer diák tartózko-
dott. Hajnali 3�ra teljesen megtisztí-
tották a helyszínt. A nyugtalanság – 
bár kisebb intenzitással – a következő 
napokban is folytatódott. Június 5�én 
készült Charlie Cole híres�hírhedt 
felvétele, a „Tank Man”�ről, a fiatal-
emberről, aki a páncélosok elé állva 
rövid időre feltartóztatta azokat.

Máig eltérőek a vélemények arról, va-
lóban mészárlás történt�e a Mennyei 
béke terén, vagy a véres erőszakra sok-
kal inkább a tér közelében került sor. 
Az, hogy a brutális események súly-
pontja a téren történt, elsősorban né-
hány nyugati újságírótól származó fel-
vetés. Ugyanakkor mind a C�S, mind 
a ��C riporterei úgy vélekedtek ké-
sőbb, a rendfenntartók először a leve-

helyezték. �ukása egyben a kemény-
vonalasok győzelmét is jelentette a 
KKP�n belül. Így elsősorban Li Peng 
miniszterelnök és Teng megerősödé-
sét. Ők egyébként Csaót vádolták az-
zal, hogy a gazdasági reformokkal túl 
messzire ment, és az áremelkedések 
felelősének a Csao nevéhez köthető 
szabadár�rendszer bevezetését tartot-
ták. Őt okolták továbbá azért is, hogy 
Kínába rövid idő alatt túl sok nyugati 
eszme, gondolat szivárgott be. 

A párt érezte: kicsúszik a kezéből az 
események irányítása, ahogy később fo-
galmaztak: anarchia fenyegetett. Külö-
nösen Teng volt az, aki a tiltakozások ré-
vén veszélyeztetve látta Kína stabilitását, 
és külön kiemelte, hogy lassan az egész 
pekingi munkásság a diákok mellé áll. 
Április 26�án egy vezércikket írt, amely-
ben „a kormány ellen tervezett összees-
küvésről” beszélt. Teng kezdeményezé-
sére rendkívüli állapotot hirdették ki 
május 18�án, ami a hadijog bevezetésé-
vel járt együtt. Nem sokkal később Li 
Peng az állami tévé különkiadásban 
nem hagyott kétséget a kormány el-
szántsága felől: „A felfordulásnak gyorsan 
véget kell érnie… a párt védelme, és a szoci-
alista rendszer megóvása érdekében”. Rossz 
ómen volt az is, hogy május 20�án, 
Gorbacsov látogatásának a befejeztével 
a nemzetközi sajtó elvonult.

A megosztottság közben a résztvevő-
ket is elérte: egyre többen voksoltak a 
tér elhagyása mellett, a normális, hét-
köznapi életbe való visszatérésre buzdí-
tottak. A higiéniai állapotok is tartha-
tatlanná váltak. A nézeteltérések meg-
gyengítették a diákmozgalmat, a részt-
vevők száma meredeken csökkent, 
ugyanakkor a téren maradók hangula-
ta radikalizálódott. Jellemzi ezt a május 
30�i incidens: a Mao�mauzóleummal 
szemben a demokrácia istennőjének 
emelt szobrot a tüntetőek egy csoport-
ja.  Ez egyértelműen felesleges provo-
káció volt a máig szigorúan tekintélyel-
vű és hagyománytisztelő Kínában.

Brutális	vég
A június 2�áról 3�ára virradó éjszaka a 
hadsereg és a rendőrség még egy kísér-
letet tett arra, hogy elfoglalja a teret, 
azonban az egységeket végül „ellep-
ték”, körbevették a téren maradt diá-
kok, erőszakra azonban még nem ke-
rült sor. Hangosbeszélőkön keresztül 
viszont a kormány egyre fenyegetőbb 
figyelmeztetéseket adott ki. Ekkor 

gőbe lőttek, és csak a második figyel-
mezetés után a tüntetők felé. Nehezíti a 
tisztánlátást, hogy a legközelebbi újság-
írók is kb. 800 méterre tartózkodtak a 
történések centrumától.

Ugyanilyen nagy a bizonytalanság 
az áldozatok számát illetően: egy hiva-
talos jelentés 200 halottról (beleértve a 
civileket és a katonákat is) beszél, köz-
tük 36 diákról, és több mint 3000 sé-
rültről. A kínai Vöröskereszt kb. 2600 
halálos áldozatról számolt be. Június-
ban további megtorlás is következett: 
június 13�án nyilvánosságra hoztak 
egy 21 fős listát a legkeresettebb akti-
visták neveivel. A Mennyei béke terén 
történtekkel összefüggésben végül a 
hivatalos adatok szerint 49 kivégzésre 
került sor. Ez elsősorban munkásokat 
és értelmiségieket érintett, hivatalosan 
egy diákot sem. Egy biztos, a kínai 
párt� és államvezetésnek nem a diákok 
jelentették az egyetlen problémát: sok-
kal inkább egyes szakszervezetek, il-
letve az értelmiség egy része.

A tiltakozások felszámolásának módja 
a kínai kormány tekintélyét mindenütt 
beárnyékolta. Az Európai Közösségek 
és az Egyesült Államok fegyverembar-
gót vezetett be az ázsiai óriással szem-
ben, amely még a közelmúltban is ha-
tályban volt. Ugyanakkor a gazdasági 
kapcsolatok ettől eltekintve 1–2 éven 
belül normalizálódtak a felek között. 
Ami a 25 évvel ezelőtti esemény hivata-
los kínai megítélését illeti, a vezetés ál-
láspontja nem változott: a határozott 
fellépés nyomán sikerült megóvni az 
ország stabilitását. A kritikai hozzáállás, 
illetve vita lehetőségét az állam meg-
próbálja kizárni, illetve korlátozni.

MACZÁK MÁRTON 

Csao Ce-jang a tüntetQkhöz szól
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(184930) Gobbihilda = 2005 VU4
Sárneczky Krisztián fedezte fel 2005. 
november 4-én 19,5 magnitúdós fé-
nyességnél, majd miután következő év 
januárjáig sikerült követni, 2006 végén 
az újrafelfedezés is a Mátrából történt. 
Külhoni obszervatóriumból csak 2007 
elején fotózták le először, bár később 

egy 2004-es megfigyelést is a kisboly-
góhoz kapcsoltak. Az 5-6 km-es átmé-
rőjével nagynak számító asz-
teroida azért maradhatott ed-
dig észrevétlen, mert az átla-
gosnál távolabb, majd’ 4 CsE 
távolságban keringve halvá-
nyabbnak látszik társainál. A 
7,88 éves keringési idejű égi-
test 2:3 arányú rezonanciában 
van a Jupiterrel, vagyis amíg 
az óriásbolygó kétszer megke-
rüli a Napot, a kisbolygó pon-
tosan háromszor teszi ugyan-
ezt. Az ilyen kisbolygókat 
hívjuk Hilda típusú kisboly-
góknak, így a család első ha-

É G  É S  F Ö L D  VO N Z Á S Á B A N

zánkból felfedezett tagját nem is nevez-
hettük el másról, mint a XX. század 
egyik legjelentősebb magyar színésznő-
jéről, Gobbi Hildáról (1913�1988). A 
különleges karizmájú, rendkívüli te-
hetségű Kossuth�díjas színésznő közel 
száz filmben játszott, számtalan televí-
ziós szereplés és sok ezernyi előadás fű-
ződik a nevéhez, kezde-
ményezésére jött létre a 
�ajor Gizi Színészmúze-
um és több színészott-
hon, kollégium is.

(199687)	ErWsszsolt	
= 2006 HA18

Egy derült éjszakákban 
bővelkedő hét első éjsza-
káján, 2006. április 21-
én fedezte fel Sárneczky 
Krisztián ezt a 3�4 km átmérőjű kis-
bolygót. A 20 magnitúdós kisbolygó 
képét márciusig visszamenően meg-
találták az arizonai Spacewatch-
program észlelései között, majd 
ugyanők májusig követték, így ele-
gendően pontos pályaelemek álltak 
rendelkezésre ahhoz, hogy a felfedező 
a NEAT-program 2001-es és 2002-es 
archív felvételein is megtalálja halvány 
nyomát. A hamar összegyűlt viszony-
lag sok észlelés után csak ki kellett vár-
ni, hogy újabb két évben megfigyel-
jék, így 2008 novemberében az 5,42 

HEGYMÁSZÓK ÉS SZÍNÉSZNQK

Schmidt-távcsQ

Tavaly	tovább	folytatódott	a	PiszkéstetWi	Obszervatóriumban	felfedezett	kisbolygók	elnevezése,	így	
a	mögöttünk	hagyott	esztendWben	14	számozott	aszteroida	kapott	magyar	vonatkozású	nevet.	Az	
elWzW	számban	megjelent	cikk	folytatásában	a	második	héttel	ismerkedhetünk	meg	ezek	közül.

éves keringési idejű égitest megkap-
hatta sorszámát. A kisbolygó a legsike-
resebb magyar magashegyi hegymá-
szó, a Székelyföldön született Erőss 
Zsolt nevét viseli, aki első magyar ál-
lampolgárként jutott fel a 8850 méter 
magas Csomolungma csúcsára. Az 
utolsó két nyolcezresét már műlábbal 

teljesítő  hegymászó a tizedik nyolcez-
res meghódítása után, 2013. május 21�
én tűnt el társával, Kiss Péterrel a 
Kancsendzöngáról visszafelé vezető út 
során.

(199688)	Kisspéter	 
= 2006 HK18

Az előző kisbolygóval egyező éjsza-
kán, 2006. április 21-én fedezte fel 
Sárneczky Krisztián ezt a szintén 3-4 
km átmérőjű kisbolygót. A 5,37 éves 
keringési idejű égitestet csak három 
napig sikerült követni, ám néhány hó-

nappal később kiderült, 
hogy 2002 augusztusában 
már észlelték néhány éjsza-
kán, ám a több megfigyelés 
miatt a felfedezés nálunk 
maradhatott. A két szem-
benállás után már nem oko-
zott gondot 2007 nyarán az 
aszteroida ismételt észlelése 
Piszkéstetőről. A véletlen 
folytán erről a kisbolygóról 
is 2008 novemberére gyűlt 
össze annyi megfigyelés, 
hogy megkaphassa számát, 
így a sorban pontosan az 

Ég és Föld vonzásában – a természet titkai – 
TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0018

 

Kiss Péter és ErQss Zsolt

Gobbi Hilda
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Sárneczky Krisztián ezt a 20 magnitú-
dós kisbolygót. Szokatlanul nagy, 0,3-
as excentricitása miatt csak bizonyos 
években fényesedik ki annyira, hogy 
könnyen észlelhető legyen, ám miután 
ez 2006-ban, 2009-ben és 2010-ben is 
bekövetkezett, nem volt akadálya el-
nevezésének. A 4-5 km-es, 4,66 éves 
keringési idejű égitest az ideiglenes je-
lölésére rímelve a Gemenc nevet kap-
ta, folytatva azt a hagyományt, hogy a 
Piszkéstetőn felfedezett kisbolygókat 
ne csak híres magyarokról, hanem 
szép magyar tájakról is elnevezzük.

(269232)	Tahin	=	2008	QV
Egy igen sikeres, hét derültet hozó ész-
lelőhét első éjszakáján, 2008. augusz-
tus 21-én fedezte fel Sárneczky Krisz-
tián. A 20 magnitúdós kisbolygót ok-
tóberben Arizonából is megfigyelték, 
így négy korábbi évből származó meg-
figyeléseket is hozzá tudtak kapcsolni, 
ám 2001 és 2006 között minden évben 
csak egy-egy éjszakán fotózták le a vi-
lág valamely obszervatóriumából, így 
magyar felfedezés maradhatott. Az 
5,27 éves keringési idejű, 3�4 km át-
mérőjű kisbolygó két további szem-
benállás észlelése után 2011-ben kapta 
meg sorszámát. Az elnevezéssel a fel-
fedező a feleségének, Tahin Szilviának 
szeretett volna köszönetet mondani, 
akinek ifjú házasként sok éjszakát kel-
lett egyedül töltenie, miközben férje a 
kisbolygókat vadászta a hideg mátrai 
éjszakában.

(274810)	Fedáksári	 
=	2008	YP25

A Hilda�család tagjaként ezt a kis-
bolygót is egy színésznőről nevezte el 
felfedezője. Fedák Sári (1889�1955) a 
II. világháború előtti korszak egyik 
legismertebb és legsikeresebb énekes-
primadonnája volt. Nevéhez kapcso-
lódó érdekesség, hogy a rablóultiban az 
irreálisan magas kontra neve fedáksári. 
A 3�4 km átmérőjű, 7,91 éves keringé-
si idejű kisbolygót 2008. december 27�
én fedezte fel Sárneczky Krisztián. A 
21 magnitúdós kisbolygót 2010-ben 
találta meg újra az infravörös WISE-
műhold, ezt követően már lehetett 
azonosítani több 2001/2002 forduló-
ján készült archív felvételen. Sorszá-
mát a 2011-es megfigyelések után 
kapta, de halványsága miatt azóta 
nem sikerült észlelni.

SÁRNECZKY KRISZTIÁN

előző égitest után következik a kataló-
gusban. Ahogy a két égitest sorsa, úgy 
a nevük is összefonódik: Kiss Péter a 
magyar magashegyi hegymászás re-
ménysége az Alpok mind a 82 né-
gyezres csúcsát meghódította, majd a 
8586 méter magas Kancsendzönga 
csúcsára is feljutott, ám a visszaúton, 
2013. május 21-én, mászótársával, 
Erőss Zsolttal együtt eltűnt.

(233893)	Honthyhanna	 
= 2008 YW5

Ezt a Hilda�családba tartozó, 4�5 km�
es égitestet Sárneczky Krisztián fedez-
te fel 2008. december 21-én. Az esti 
égen látszó 20,5 magnitúdós kisboly-
gót a korábbi hónapokban már több-
ször észlelték, de az elszórt megfigye-

léseket csak az egymást követő éjsza-
kákon (december 31�éig) végzett 
piszkéstetői megfigyelések után tud-
ták összeilleszteni, így az ideiglenes je-
lölés és a felfedezés nálunk maradt. 
Később 2007 őszéről is előkerült egy 
egyéjszakás megfigyelés, majd a felfe-
dező a NEAT�program 2002�es ar-
chív felvételeiről is kimérte a 7,84 éves 
keringési idejű égitest halvány nyomát. 
Sorszámát végül a 2010-es szembenál-
lás után kapta meg, nevét pedig a – a 
Gobbihilda kisbolygóhoz igazodva – 
szintén egy színésznőről, a különleges 
hangfekvésű díváról, az utolsó igazi 
operettprimadonnáról, Honthy Han-
náról (1893�1978) kapta.

(240697)	Gemenc	=	2005	GC
A hivatalos adatok szerint április 1-jén 
történt a felfedezése, ám valójában 
már a március 31-i képeken megtalálta 

Honthy Hanna

A	csimpánzok	és	a	zene

A zene iránti rajongásunk evolúciós 
gyökereit legegyszerűbben úgy tár-
hatjuk fel, ha megvizsgáljuk, ho-
gyan reagálnak a zenére legköze-
lebbi rokonaink, az emberszabású 
majmok. Az már kiderült, hogy a 
csimpánzok jobban szeretik a csön-
det a nyugati (európai) zene helyett, 
de ez még nem jelenti azt, hogy ál-
talánosságban elutasítanák a zenét. 
Noha a pop, a blues és a klasszikus 
zene különbözőnek tűnik, valójában 
hasonló akuszti-
kus mintázatot 
követnek, ritmi-
kailag egyszerű-
ek: ütemen belül 
egyenletesen erős 
hangsúlyok jel-
lemzik őket, és 
lehet, hogy ez 
nem tetszik a 
csimpánzoknak. 
Talán fenyege-
tésnek, kihívás-
nak érzékelik, 
mert a csoportbéli rangsorrendet gyak-
ran ritmusos hangokkal, tárgyak 
ütögetésével, tapsolással, dobogás-
sal fejezik ki. Ahhoz, hogy kide-
rüljön, milyen akusztikus paramé-
tereket kedvelnek az emberszabá-
súak, más kultúrák zenéit kell le-
játszani nekik. 

Az afrikai és az indiai zene ütem-
formái bonyolultabbak az európai-
nál, az ütemen belüli hangsúlyozás 
nem egyenletes. A japán viszont 
hasonló a nyugatihoz. Egy kísérlet-
ben tizenhat kifejlett csimpánznak 
afrikai (akan), indiai (rága) vagy ja-
pán (taiko) zenét játszottak le ame-
rikai kutatók. Az afrikai és indiai 
zenénél a csimpánzok több időt töl-
töttek a hangszóróhoz közel, a ja-
pánnál viszont a kifutó legcsende-
sebb részeire húzódtak. Érdemes 
volt tehát a kutatóknak kilépni a sa-
ját kultúrkörükből, hiszen kiderült, 
hogy a (bonyolult ütemformájú) ze-
ne szeretete nagyon ősi jellegzetes-
ségünk lehet.

Kubinyi EniKő

ÉT-ETOLÓGIA
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A nyaralás izgalmas várako-
zás. Kilépve rutinszerű éle-

tünkből találkozások, ismerke-
dések várnak ránk. Gyermek-
kori életérzés, ami megmarad 
egész életünkben. Olyan apró 
események aktiválják, amelyek 
csak ilyenkor történhetnek meg 
velünk. A máktündér leveti 
szépséges báli ruháját, és vállal-
ja a termés kihordásának-érlelé-
sének nehéz munkáját, hogy 
majd a karácsonyi csillagszórók 
alatt találkozzunk újra. Mint egy 
Andersen-mesében. Kis csodák 
világában járunk, még ha ter-
mészetbúvárkodásnak leplez-
zük is mások előtt. Mikor nem 
figyelnek ránk, lessük, hogy a 
szalamandra, ősei alkimisták-
nál szerzett tudásával átváltoz-
tatja-e a vasat arannyá…

H. J.  

ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN
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1-2. Miksz Éva (cili31@freemail.hu) – Kigubózás – 

A Papaver somniferum a Papaveraceae családba tartozó kétszik_, 
tehát a pipacs elleni gyomirtó szerek hasonló módon hatnak rá, 

ezért kézzel lehet csak megtisztítani a földeket. Íme az idei termés, a 
karácsonyi mákos kalácsok anyukája, a pompás virágzatú mák. 

(A képeket a közeli mákföldön készítettem okostelefonnal.) 

3-4. Czakó György (BesenyQtelek, czakogy69@gmail.com) 

– Kezek-lábak – A kis gyíkot azért idejében elengedtük, nehogy 
eldobja a farkát

 
5-6. Mórotz Márta (Tata, morotzmarta@freemail.hu) – Titkok tudója? 

– A foltos szalamandrával a Börzsönyben, Kemence közelében 
találkoztam. Nagyon meglepett a lassú mozgásával. 

Nem félt a kezemben sem. Utána természetesen kezet mostam 

a gyönyör_séges Kemence patakban, amely mentén láttunk 
újabb és újabb példányokat, így ezt a kis óvatost is. 

Mintha kérdezte volna: Átkelhetek? Nem jön a kisvonat?

7. Kiss-Szirmay Richárd (Ráckeve, kiss.szirmay@gmail.com) 
– Már rozsdásodnak – A kerti rozsdafarkúcsalád fészke 

pont az ereszünk alatt van

Az ÉT-galériában bárki kiállíthatja felvételét, megoszt-
va élményét olvasótársaival. Kérjük, hogy a digitális 
képet tif vagy jpg formátumban 300 dpi felbontással 
küldje el az et-galeria@eletestudomany.hu címre. A 
tárgyrovatba írja: ét-galéria, és a kísérRlevélben mond-
ja el, amit a felvétel körülményeirRl és a témáról tud. A 
beküldR jutalma a „kiállításban” megnyilvánuló elis-
merés. 

A „hónap képe” 5000 Ft különdíjat kap.

SZABÁLYOK3 4

5 7

6
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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

Ahol még a denevér is háziállat

„Mintegy fél évszázada léptem először 
Ázsia földjére. Hol kutató geológusként, 
hol tévésként s hol idegenvezetőként. Ka-
landozom térben és időben, a Boszporusz-
tól az Indonéz-szigetvilágig, 1963 és 2013 
között” – így vall legfrissebb könyvéről 
az Élet és Tudomány szerkesztőbizott�
ságának „világcsavargója”, Juhász Ár-
pád. Munkájánál fogva többször is elju�
tott egy�egy ázsiai, közel�keleti hely�
színre, így óhatatlanul ösz�
szehasonlíthatta, hogy a 
közben eltelt idő alatt 
mekkora volt a természet 
pusztulásának mértéke a 
Föld legnagyobb konti�
nensén. Joggal jegyzi meg 
azt is, hogy Keleten a val�
lás történelemformáló sze�
repe milyen fontos napja�
inkban is. Érdekes megfi�
gyelni a könyvön végig�
vonuló közelmúlt történelmét, azaz 
az ázsiai rendszerváltást ott, ahol a 
kommunizmus jelen volt, illetve 
ahol továbbra is megállt az idő (a szá�
momra nem igazán tetsző tipográfia 
már�már zavaró vörös aláterítése is 
időnként ezt sugallta). 

Juhász Árpád Ázsia�könyve törökor�
szági, illetve bibliai helyszínekkel kez�
dődik, majd az arab világon, illetve 
�első�Ázsián keresztül jut el az olvasó a 
„világ tetejére”, s onnan a trópusi Dél�
kelet�Ázsiába. Pokolgépes merénylet�
től felbolydult síita mecset Iránban; 
elmaszkolt arcú beduin nők és család�
juk között valamelyik vádiban, miután 
teknőslesre indultak �mánban; Kőrösi 
Csoma gondozott sírja, amelynek a 
környékéről már nincs ilyen jó véle�
ménnyel a szerző; Saigonban a Notre 
Dame�templom a Mária�szoborral ki�
sebb, szerényebb, leginkább csak a ne�
vében hasonlít a párizsira. A könyv ele�
jén, a törökországi terepen még masz�
szív geológiai munkának induló írás 
azután megszelídül, igazi egzotikus 
kavalkád keveredik belőle.

A Sárkányok földjén az egyik óriási 
denevérfajt háziállatként tartják – 
„Délkelet-Ázsiában még a gyümölcs neve 
is sárkány” (kár, hogy a Dél�Vietnam�
ban készült fotón az igencsak bizarr ki�
nézetű harapnivaló tudományos nö�
vénynevét nem tudjuk meg).

Sok turistalátványosság s az ilyenkor 
elmaradhatatlan kiszolgáló „kellék”, 
attrakció megörökítése is gyakran sze�
repel a könyvben. �rszágonként 
ugyanis más a szokás: hol óriáskígyó�
val, hol egy „óriás” denevérrel vagy 
épp egy tarantula pókkal fotóztathatja 
le magát az odavetődő. Soha nem hal�
lott népek és mindennapjaik bukkan�
nak fel a sokszor az őserdő mélyén ké�
szült felvételeken. Színes legendáik, 
babonáik, miniatűr esettanulmányaik 

a könyv címének igyekez�
nek megfelelni. A szerző – 
saját bevallása szerint – 
Kambodzsában, Angkor 
hatalmas, burjánzó fákkal 
gúzsba kötött romjai kö�
zött találta meg Kipling 
„igazi” dzsungelét.

Az egykori egzotikus 
országok békéje azonban 
több ízben is háborús 
színtérként fogadta a 

helyszínre visszatérő Juhász Árpádot. 
Gyakran a Himalája vonulatának 
zord vidékén megbúvó buddhista ko�
lostorok adtak menedéket a fáradha�
tatlan szerzőnek és útitársainak.

A kötet műfaja egyszerre képeskönyv 
és olvasmányos úti élmény, geológiai 
alapon. Hasznos bedekker is lehetne, 
ha nem ilyen óriásira, atlaszméretűre 
tervezik. (Egzotikus Ázsia. Nemzedékek 
Tudása Tankönyvkiadó, 2014. 272 oldal, 
5900 forint)

–T –A

A nyelvújító Kazinczy

A magyar nyelv tudatos alakításá�
nak, a nyelvújításnak sikerét az egye�
temes nyelvtudomány egészen ko�
moly eredményként tartja számon. 
Ekkor, a �VIII–�I�. század fordu�
lóján, a kor kihívásaira válaszul, a 
nyelv életébe való többé�kevésbé 
mesterséges beavatkozással, elsősor�
ban a szókincs művi bővítésével egy 
új irodalmi nyelv jött létre. Hasonló 
radikális reformok elsősorban ��. 
századi nyelveket jellemeznek, gyak�
ran a gyarmati sorból való felszaba�
duláskor (például indonéz, filippínó).

A magyar nyelvújítók, neológusok 
vezéregyénisége Kazinczy Ferenc volt, 
aki irányzatát sokoldalú – tudomá�
nyos, írói, szervezői – tehetségét latba 

vetve vitte sikerre az 1810�es években. 
A nyelvújítást ellenző ortológusok ne�
vezetes vitairata volt a Mondolat (1813), 
amelyre válaszként érkezett a neológu�
sok Felelet a Mondolatra (1815) című 
műve. A vita, sőt ideológiai harc nyug�
vópontra Kazinczy Fe�
rencnek az Ortológus és 
neológus nálunk és más 
nemzeteknél (1819) című 
írásával jutott. Ebben a 
nagy nyelvújító az orto�
lógus nézeteket, az elté�
rő álláspontot képviselő 
neológus véleményeket 
és a maga álláspontját 
békítette össze.

Kötetünk szerzője, Czifra Mariann 
(1979–) kiváló Kazinczy�filológus. Az 
irodalomtörténész fontos felismerése, 
hogy a neológus vs. ortológus ellentét�
pár végső soron aszimmetrikus, mivel 
neológus körökben keletkezett, s elte�
reli a figyelmet az ortológusok újítása�
iról. Az aszimmetrikus ellenfogalmak 
bevezetője Reinhart Koselleck német 
történész volt az 1970�es években, aki 
először a görög (hellén) vs. barbár, a 
keresztény vs. pogány ellentétpáro�
kat tárgyalta. Koselleck munkássá�
gára is tekintettel, különösen Szabó 
Mártonnnak köszönhetően az ellen�
ségneveknek az 1990�es évektől ma�
gyar szakirodalma is van. Czifra Ma�
riann mintájára érdemesnek mutatko�
zik átgondolni olyan további, viszony�
lag ártatlan irányzatok címkéit is, mint 
például a népi, népies vs. urbánus.

Czifra könyvében részletesen elemzi 
Kazinczynak 1819�ben, a Tudományos 
Gyűjteményben megjelent írását, s ösz�
szeveti a kéziratos hagyatékban talált 
változattal. E tanulmányt az utókor 
egy békekötésre irányuló stratégia 
záróelemének tartotta. Maga Kazin�
czy azonban publikálni se akarta, s a 
kéziratban fennmaradt változat lehető�
séget ad a nyelvújítás folyamatának új 
összefüggések szerinti elrendezéséhez.

Mindenesetre a maradinak és nehéz�
kesnek bizonyult ortológusokkal 
szemben az újítók első sikereiket a mű�
vészi nyelvhasználatban érték el, s az 
irányzat az irodalmi életben elért ered�
ményeinek köszönhette diadalát. (Ka-
zinczy Ferenc és az ortológusok. Ráció Ki-
adó, 2013, 311 oldal, 2750 forint)

KICSI SÁNDOR ANDRÁS



Dolgos férjek
 

Világszerte megfigyelhető, hogy a 
nős férfiak jobban keresnek, mint a 
nőtlenek. A jelenség egyszerű, a ma�
gyarázata azonban már nem annyira. 
Noha úgy tűnik, tisztán szociológiai 
kérdésről van szó, a háttérben lélekta�
ni tényezők húzódhatnak meg.

Az egyik elmélet szerint ugyanazok 
a tulajdonságok tesznek egy férfit 
vonzó férjjelöltté, mint jó munkaerő�
vé. Vagyis a házasság és a magasabb 
jövedelem között nem ok�okozati 
összefüggés áll fenn, hanem sokkal 
inkább arról van szó, hogy aki szemé�
lyisége, adottságai révén az átlagnál 
jobb teljesítményt képes nyújtani a 
munkában, az eredményesebb a pár�
keresésben, a családalapításban is. Ez 
a hipotézis tetszetős és logikus, ám van gyenge pontja is: 
sohasem sikerült meggyőzően kimutatni, mik is volná�
nak azok a tulajdonságok, amelyek egyszerre tesznek 
valakit a munkaadók és a nők kedvencévé.

Létezik azonban egy másik elképzelés is, amely szerint a 
házasság hatására a férfiak jobb munkaerővé válnak, ak�
tívabbak, eredményesebbek lesznek az álláskeresésben és a 
munkahelyi előmenetelben. A házasságnak ezt a jótékony 
hatását támasztja alá az a kutatás, melyet Sarah Ashwin és 
�lga Isupova végzett �roszországban, s amelyről a The 
Journal of Marriage and Family című folyóiratban jelent 
meg beszámoló. A kutatók több mint egy évtizeden át kí�
sérték figyelemmel alanyaik életét. A többszöi interjúké�
szítést alkalmazó, lényegében szociológiai szemléletű vizs�
gálatból érdekes lélektani összefüggésekre derült fény. 
Ashwin és Isupova hangsúlyozza, hogy az adatok az 
oroszországi helyzetet tükrözik, de az általuk feltártak 
alighanem másutt is érvényesek. A kutatók először is cá�
folják azt a feltételezést, hogy a házasság azáltal növeli a 
férfiak munkateljesítményét, hogy a nősüléssel a férjek je�
lentős segítséget kapnak a háztartásban, így több energiá�
juk marad a munkájukra. Ez már csak azért sem igaz – ál�
lítja Ashwin és Isupova –, mert �roszországban a férfi�
aknak amúgy sem igen kell házimunkát végezniük, mivel 
a kulturális hagyományoknak megfelelően anyjuk vagy 
családjuk más nőtagjai gondoskodnak róluk.

Más tekintetben azonban a házasság nagy fordulatot 
hoz a férfiak életében, és ez nem annyira technikai, 

mint inkább lélektani jellegű: �roszországban a férfi 
nemi szerep része, hogy egy férjnek el kell tudni tartania 
a családját. Vagyis ha egy férfi a házzaságkötése után is 
fenn akarja tartani önmaga és mások előtt a férfias 
imázsát, akkor már nem biztos, hogy elég csak annyit 
tennie, mint korábban. �evételeit fel kell tornásznia any�
nyira, hogy mindenki számára nyilvánvaló legyen, ő az 
első számú családfenntartó. Az interjúk tanúsága szerint 
a feleségek erre sűrűn emlékeztetik is a férjüket. Az asz�
szonyok azonban nemcsak követeléseket fogalmaznak 
meg, hanem a háttérből, akár egy edző, irányítják is a 
férjüket. Tanácsokat, sőt utasításokat adnak, hogy mi�
lyen munkát keressenek, mit vállajanak el, mit utasítsa�
nak vissza és így tovább. Az is fontos, hogy a feleségek 
állandóan felügyelik a férjüket, figyelik a szokásaikat, 
egészségi állapotukat, és megpróbálják megakadályozni, 
hogy társuk belemerüljön az alkoholizmusba, mely 
nagyban csökkenti a munkaképességet és az állás elvesz�
téséhez vezethet.

A nőtlen férfiak életében a feleség által képviselt 
motivációs tényezők nincsenek jelen, és az önazo�
nosság fenntartásának is mások a kritériumai. Vagy�
is a házasság, pontosabban a feleség léte valóban „te�
rápiaként” hat a férfiakra, a házasságkötés után élet�
körülményeik lélektani értelemben átalakulnak, és 
ez jobb munkaerővé, egészségesebb és boldogabb 
emberré teszi őket.

MANNHARDT ANDRÁS

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Derékszög (SZ^CS ÉDUA RAJZA)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Tesztelték	a	NASA	repülW	
csészealját

A szeles időjárás miatti többszöri 
halasztás után június 28�án vég�

re sikerült a NASA marsi leszállásra 
tervezett új űreszközének a hawaii 
Kauai tengerészeti támaszpontról 
tervezett felbocsátása, és az első kí�
sérleti próbák végrehajtása. A külö�
nös jármű az alacsony sűrűségű szu�
perszonikus fékezőegység (Low-
Density Supersonic Decelerator: LDSD) 
projekt terméke, és bár megjelenése 
sokban emlékeztet a régebben felté�

ládjánál figyelték meg kisebb halak 
zsákmányul ejtését és elfogyasztását, 
és további három családban találtak 
olyan fajokat, amelyek laboratóriumi 
körülmények között ragadtak meg 
halakat. Ezek az úgynevezett „fél 

Halászó pókok – 
gyakoribbak, mint gondolták

A pókokra többnyire úgy tekin�
tünk, mint olyan ragadozókra, 

amelyek alapvetően rovarokat fo�
gyasztanak. Persze korábban sem volt 
ismeretlen, hogy van számos, vízpar�
tok közelében élő fajuk, amelyek ha�
lakat zsákmányolnak, amiket jó ét�
vággyal fel is lakmároznak. Most egy 
ausztrál és egy svájci zoológus vaskos 
összefoglaló tanulmányt tettek közzé 
PLOS ONE�ban, amely fényképek�
kel dokumentált példák tömegével 
bizonyítja, hogy a halászó és halat fo�
gyasztó pókok sokkal gyakoribbak, 
mint eddig gondolták, és a jeges Ant�
arktiszt leszámítva valamennyi kon�
tinensen megtalálhatók.

A cikk szerzői, Martin Nyffeler (�a�
seli Egyetem), és Bradley Pusey (Nyu�
gat�Ausztráliai Egyetem) pókszakér�
tők megállapítása szerint természetes 
körülmények között a pókok 5 csa�

vízi” életmódot folytató pókok jellem�
zően sekélyvizű patakok, tavak vagy 
mocsarak partjainál élnek. Némelyi�
kük úszni, víz alá merülni vagy a víz 
felszínén sétálni is képes, és többnyire 
hatékony idegmérgekkel és enzimek�
kel is rendelkeznek, amely lehetővé 
teszi az őket méretben és tömegben 
többnyire jócskán meghaladó áldoza�
tok megbénítását, illetve megemészté�
sét. „Ami munkánk során számunkra is 

telezett marslakók elképzelt 
„repülő csészealjait” ábrázo�
ló vázlatokra, ez az eszköz 
nem a Marsról érkezett, ha�
nem oda készül. A mostani 
kísérlet volt az első lépcsője 
a három részesre tervezett 
tesztsorozatnak, amelynek 
során az LDSD repülési tu�
lajdonságait szándékoztak 
kipróbálni – ám ezen túlme�
nően sikerült a két új fé ke�
ző be ren dezést – a szuper�
szonikus felfújható aerodi�
namikus fékezőegységet 
(Supersonic Inflatable Aero dy-
namic Decelerator: SIAD) és a 
hatalmas fékezőernyőt 
(SDSP) – is részben próbára tenni. 
(Ezt a két egységet egyébként az 
előzetes tervek szerint további két 
földi teszten fogják ellenőrizni.)

A teszt során az LDSD�t ma gas�
légköri léggömb emelte a Csendes�
óceán fölé 36,6 kilométeres ma�
gasságig, ahonnan – a léggömbről 
leválva – saját rakétahajtóműveivel 
emelkedett tovább, mintegy 55 ki�
lo méteres magasságig, miközben 
a rakéták a hangsebesség mintegy 
négyszeresére (Mach 4) gyorsították. 

Ebben a magasságban a levegő rit�
kasága már a marsi légkörét közelíti. 

Az adatok gyorselemzése szerint 
az eszköz a teszt repülési szakaszát 
a tervek szerint teljesítette, majd 
ezt követően sor került SIAD és 
az SDSP próbáira is. A kettő közül 
SIAD felfújódása sikeres volt, az 
ejtőernyő azonban nem bomlott ki 
teljesen.

Végül az LDSD, az adatrögzítő 
fekete doboz és az ejtőernyő is a 
Csendes�óceánba zuhant, ahonnan 

A „repülQ csészealjra” emlékeztetQ LDSD 
(alján a gyorsítórakéták fekete tömbje látható) 

A teszt után valamennyi óceánba 
zuhant részt sikerült kiemelni

KÉPEK: NASA/JPL-CALTECH

 Egy észak-amerikai halászpók faj 
(Dolomedes triton) szúnyogirtó fogaspontyot 
(Gambusia holbrooki) lakmározik egy floridai 

tavacskában
KÉP: MACHELE WHITE, LADY LAKE, FLORIDA
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újdonság volt, az a halat fogyasztó pókok 
sokfélesége és gyakorisága. Úgy tűnik, a 
halakban előforduló tápanyagok alapvető 
táplálkozási igényeket elégítenek ki ezek-
ben a családokban” – mondta Nyffeler. 

�ár halászó pókokat valamennyi 
kontinensen (a már említett Ant�
arktiszt leszámítva) megfigyeltek, a 

Kistávcsöves 
üstökösvadászat

M ár csak alig egy hónapig lehet kézi 
látcsővel az esti égbolton megfi�

gyelni a PanSTARRS nevű üstököst 
Magyarországról.

Érdemes begyűjteni pár szúnyogcsí�
pést ezeken a nyárestéken, mert ez az 
utolsó alkalmunk lehet, hogy viszony�
lag magasan, nem sokkal naplemente 
után találkozzunk a csóvás vándorral. 
A kis házi távcső képén ugyan nem 
biztos, hogy elképesztő látványban 
lesz részünk, de a nagyobb távcsöve�
ken szépen kirajzolódik egy fél fok 
hosszúságú porcsóva északkelet felé, 
illetve egy rövidebb ioncsóva délkeleti 
irányba.

Az üstököst két éve fedezték fel, ne�
vét az első megfigyelő, a Hawaii Pan�
STARRS obszervatóriumról kapta, 
teljes nevén C/2012 K1. Felfedezése�
kor 20 magnitúdós és 8,7 CSE távol�
ságnyira volt, (tehát majdnem olyan 
messze, mint a Szaturnusz), mostan�
ra azonban folyamatosan fényesedik. 
Augusztus 27�én Napközelségbe ke�
rül, csak 1,05 CSE választja el majd a 
Naptól.

Aki tehát lencsevégre kapná az égi 
vándort, igyekezzen a csillagos ég alá, 
s nyugatnak fordulva keresse az kis 
oroszlán csillagképet, illetve a mellette 
levő „fordított kérdőjelet” a Regulus 

csillag irányában. Jelenleg 7�8 magni�
túdós fényességű jelenséget kell keresni. 

Az se aggódjon, aki most elmulasztja 
a látványt, mert szeptemberben újra 
feltűnik, sőt, fényesebben is ragyog 
majd, ám csak a hajnali égen, a hori�
zont közelében. A déli féltekén élők 
október elején élvezhetik majd az üstö�
kös legteljesebb fényét, október végére 
6,6 magnitúdósnak jósolják.

Azok számára pedig, akik távcső 
hiányában reménytelennek találják, 
hogy élvezzék a látványt, augusztus 
másodikától interneten érdemes ke�
resniük képeket, ekkoriban ugyanis a 
S�H� LASC� C3 kamerája fog ké�
szíteni róla közeli felvételeket.

KISS LÁSZLÓ

Ég és Föld vonzásában – a természet titkai – 
TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0018

kutatóhajóval valamennyit sikerült 
begyűjteni. A tesztet a NASA köz�
vetlen tévéadásában követhette nyo�
mon az érdeklődő nagyközönség. 

„Elégedettek vagyunk a teszttel, az 
eredetileg tervezett szakaszt az LDSD 
tökéletesen végrehajtotta. A másik két 
szakaszt – bár részben azokat is sikerült 
teljesíteni – két későbbi teszten fogjuk 
ellenőrizni” – nyilatkozta Mark Adler, 
a NASA Jet Propulsion Laboratóriu�
mának munkatársa, az LDSD�team 
tagja. 

(Sci-News) 

A K1 PANSTARRS-üstökös Damian Peach 
május 31-i fotóján. A diffúz kómából egy  

rövid porcsóva és egy nyílegyenes, hosszú 
ioncsóva indul ki 

(KÉPEK: SKYANDTELESCOPE.COM)

legtöbb jól dokumentált példa 
Észak�Amerikából, azon belül a flo�
ridai lápvidékekről származott, ahol 
rendszeresen figyeltek meg kis szú�
nyogirtó fogaspontyokat zsákmányo�
ló pókokat. A halászó pókok hátsó 
lábukkal szilárdan egy növényen vagy 
kavicson állva, elülső lábukat pedig a 

víz felszínén tartva várták az áldozat 
felbukkanását, amelyet aztán villám�
sebesen megragadtak, elkábítottak, 
majd száraz helyre hurcoltak. A náluk 
sokkal nagyobb zsákmány elfogyasz�
tása rendszerint több órán át tartott. 

(EurekAlert!)

Fantáziakép az aktív gyorsítási szakaszról
A teszt után valamennyi óceánba 

zuhant részt sikerült kiemelni

Dél-amerikai (Kolumbia) halászpók faj egy patakban álló sziklán fogyasztja zsákmányát
KÉP: SOLIMARY GARCIA HERNANDEZ, INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS, UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

FelnQtt nQstény parti vidrapók (Dolomedes plantarius) 
tüskés pikót (Pungitius laevis) „fog” Kelet-Angliában

KÉP: HELEN SMITH, SOUTH LOPHAM, NORFOLK, UK
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 Új esélyt kap az Amazonas�
medence, a világ legnagyobb 
esőerdeje, amelyet az egykori 

spanyol hódítók csak „Zöld Pokolként” emlegettek, ma�
napság pedig sokan a Föld Tüdejének nevezik. A brazil 
kormány ugyanis egyezményt írt alá partnereivel, köztük a 
WWF�fel, miszerint 215 millió dollárt fordít az Amazonas 
mentén fekvő esőerdők kulcsfontosságú területének védel�
mére. A pénzügyi alapot az Amazonas Régió Védett Területei 
Program (Amazon Region Protected Areas, ARPA) része�
ként hozták létre, amely mintegy 60 millió hektárnyi eső�
erdőnek, az Amazonas�medence 15 százalékának védelmét 
hivatott támogatni. A világ jelen�
leg legnagyobb védett területhá�
lózata Spanyolország méretével 
vethető össze.

Az Amazonas�medence esőer�
deje mintegy 55 millió éve fenn�
áll, és a Föld egyik legnagyobb 
fajgazdagságú területe. Több 
mint 40 000 növényfajnak ad 
otthont, 2 200 különböző hal ta�
lálható meg vizeiben, és 427 em�
lőst írtak le eddig. A rovarfajok 
számát két és fél millióra becsü�
lik. A majmokon, különleges színezetű békákon kívül 
a nagytermetű papagájok adják az esőerdők jellegzetes 
fajait, jóllehet a jaguár vagy az átlagosan 5–6 méter test�
hosszt elérő zöld anakonda is az Amazonas jelképének 
tekinthető. Az erdők területe az 1970�es évek óta ijesztő 
ütemben fogy, a kiirtott esőerdő helyén 91 százalékban 

legelőket (főként marhalegelőket), kisebb részben szója�
ültetvényeket hoznak létre.

„A természeti erőforrások iránti kereslet robbanása nemzeti 
parkjainkat és világörökségünk részeit is sebezhetővé tette. Azért 
hívtuk össze vezető pénzügyi tanácsadóinkat és partnereinket, 
hogy készítsék el egy, a maga nemében első pénzügyi alap tervét, 
amely örök időkre biztosíthatja az ARPA sikerét.” – tette hozzá 
Carter Roberts, a WWF USA igazgatója.

A 2002�ben létrehozott ARPA�t a �razil Környezet�
védelmi Minisztérium koordinálja, és az egyedüli és 
egyben legnagyobb trópusi esőerdő védelmi program a 
történelemben. Az ARPA most elindított úttörő kez�

deményezése a 2012�es Rio+20 
ENSZ fenntarthatósági konfe�
rencia folyományaként jött létre.

Az egyezmény 25 évre szóló 
anyagi támogatást jelent a brazil 
kormánynak az Amazonas�vi�
dék védelmére. A WWF �ra�
zília az alap elindításához szük�
séges sikeres tárgyalások és a 
támogatók bevonása érdekében 
szorosan együttműködött az 
Amerikai Egyesült Államokban 
működő WWF�fel. A program 

a brazil kormány, állami és magán intézmények, vala�
mint a civil társadalom közös sikere, melynek köszönhe�
tően bővülnek és erősödnek majd az Amazonas védett 
területei. Jelenleg a program összesen 52 millió hektár�
nyi, 95 különböző védett területet támogat.

(www.greenfo.hu)

892   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2014/28

ÚJ ESÉLYT KAP A ZÖLD POKOL

NapvédWk	és	melanoma

A Texas�i �rvosbiológiai Kutató�
intézetben lefolytatott állatkísér�

letek meggyőzően bizonyítják, hogy 
a csecsemő� és gyermekkorban kö�
vetkezetesen alkalmazott napvédő�
szerek drámai mértékben csökken�
tik a felnőttkori melanoma kifejlődé�
sét – olvasható a kutatásról a Pigment 
Cell and Melanoma szak folyóiratban 
beszámoló cikkben. 

Az egyik szerző, John L. Vande�erg 
nyilatkozata szerint munkájukat 
alapvetően az motiválta, hogy a nap�
védőszerek használatának elmúlt év�
tizedekben megfigyelhető tömeges 
terjedése ellenére a bőrrák legagresz�
szívebb formájának, a melanomának 
az előfordulása egyáltalán nem csök�
ken, hanem továbbra is növekszik, 
és becslések szerint csak az Egyesült 
Államokban idén több mint 75 ezer 
új beteggel kell számolni.

„Miközben a különféle napvédőszerek 
hatékonyan gátolják a leégést, kérdé-
ses, védenek-e az UV-sugárzás rákkel-
tő hatásával szemben – magyarázta 
Vande�erg. – Még az is felvetődött, 
hogy mivel fényvédőkkel hosszabb ideig 
maradhatunk a napon a leégés veszélye 
nélkül, eközben több káros UV-sugár-
zás éri a bőrt, ami egyenesen megnöveli 
a melanoma kockázatát.”

A kérdésre azért is nehéz volt vá�
laszt találni, mert nem létezett olyan 
– emlősökre vonatkozó – állatmodell, 
amely a fényvédőszerek használata és a 
melanoma kialakulása közti kapcsola�

tot vizsgálta volna. Az intézet kutatói 
a Dél�Amerikában honos kis erszényes 
emlőst, a szürke, rövid farkú oposszu�
mot választották ki a tesztelésre. 

Az elvégzett vizsgálatokban azt 
tapasztalták, hogy a kölyökkorban 
alkalmazott fényvédők nagyjából 
az emberi tinikornak megfelelő ser�
dülőkorig tizedére csökkentették a 
melanomát megelőző elváltozások 
kialakulását a fényvédőkkel nem ke�
zelt kontrollcsoporthoz képest, sőt, 
még a létrejött elváltozások sem fej�
lődtek felnőttkorban melanomává.

„Erre alapozva úgy véljük, hogy az 
UV-sugárzással szembeni védelem gyer-
mekkorban azért különösen fontos, mert 
ekkor a sejtek gyorsabban növekednek és 
szaporodnak, és eközben érzékenyebbek 
az UV-sugárzások okozta károsodá-
sokra – mondta Vande�erg. – Ezt 
megerősíti az a megfigyelésünk, hogy 
később a már felnőtt oposszumokban 
nem alakult ki melanoma akkor sem, ha 
a meztelenre borotvált bőrüket fényvédő 
nélkül UV-fénnyel sugároztuk be.” 

(ScienceDaily)
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németül. 20. Ókori római pénzecske. 22. Származékszó eredetije. 23. 
Molnár Ferenc regényalakja (Feri). 25. Megtermékenyített petesejt. 28. 
Némelyik, tájszóval. 31. Gondoz. 33. Löveg. 34. A negyedik madár. 
36. Szájat nagyra nyit. 38. Kötél végei!

A 24. heti Élet és Tudományban megjelent rejtvény megfejtése: HEIN-
RICH SCHLIEMANN; TRÓJA; MÜKÉNÉ. A megfejtést beküldQk 
közül Daniel Defoe: Robinson Crusoe cím_ könyvének rövidített és 
átdolgozott kétnyelv_ változatát (Tinta Kiadó) nyerte: Dávid Ferencné 
(Szentes), Izing Imre (Tardos), SzecsRdi József (Dunaújváros), Tordai 
József (Miskolc) és Závodi Zoltán (Szabadbattyán). A nyerteseknek 
gratulálunk, a könyveket postán küldjük el. 

KERESZTREJTVÉNY

A M_szaki Kiadó jelentette meg Schmidt Egon munkáját, a Tarka 
madárvilág – a világ madarai címmel. EbbQl kérünk négy madárnevet. 
A megfejtést beküldQk között a kötet 5 példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét 
keddje, július 22-e. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Keresztrejt-
vény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu.

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 19. 
számunkban indult 13 hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek bet_i 
egy 90 éve született, Széchenyi-díjas irodalom-, m_velQdés- és tudo-
mánytörténész nevét adják. A név megfejtQi között az Élet és Tudomány 
negyedéves elQfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. Az elsR madár. 9. ... Kornél; Kosztolányi DezsQ 
novellahQse, az író alakmása. 10. Mondat eleme. 11. ElQadó, röv. 
12. Milliliter, röv. 13. A cérium vegyjele. 15. Bunda anyaga. 17. Török 
szultán, Q adott menedéket II. Rákóczi Ferencnek. 19. József Attila e 
versébQl való az idézet: „Szeretlek, mint anyját a gyermek”. 21. Labda-
rúgó-mesteredzQ, volt szövetségi kapitány (József). 23. Konyhakerti 
munka. 24. Víz ráengedése a rizsföldre. 26. A második madár. 27. 
Izrael NOB-jele. 29. Paraguay autójele. 30. Vulkáni tanúhegy Celldö-
mölk határában. 32. Egyes állatok has alatti prémje. 34. KendertörQ 
eszköz. 35. Tartalék fekvQhely. 37. Oszmán-török tiszti rang. 38. 
F_szermárka.

FÜGGQLEGES: 1. Alig, aligha. 2. Yves Saint Laurent (francia divatcég), 
röv. 3. Szörnyen kedves _rmanó! 4. ... Gere; amerikai filmsztár. 5. Az 
einsteinium vegyjele. 6. Korhol. 7. Község SzombathelytQl 19 kilomé-
terre. 8. Beszolgáltatás. 14. Alessandro Baricco magyarul 2014-ben 
megjelent kötete. 16. A harmadik madár. 17. Viszonylagosan. 18. Jég, 
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A nyári hónapokban Kék rapszó-
dia címmel Barbalics Nándor ter-
mészetfotóiban gyönyörködhetnek 
a Duna Múzeumba látogatók.

Barbalics Nándor 7-8 éve 
kezdett a természetfotózással komolyabban foglalkozni, 
de képei nemzetközi és hazai pályázatokon már több, 
mint 25 alkalommal szerepeltek eredményesen.

„A fényképezés során már a téma keresése, a felfedezés is 
örömet okoz. Míg korábban naturalista módon örökítettem 
meg a természetet, később igyekeztem nagyobb hangsúlyt fek-
tetni a témát körülvevő hangulat, atmoszféra visszaadására. 
Ehhez szükségszerű, hogy a 
témát megismerjük, azzal ba-
rátságba kerüljünk. Ezt köve-
tően van lehetőség a megfelelő 
eszköz kiválasztására, hogy a 
valóságot az egyéni látásmó-
domnak megfelelően, izgal-
masan ábrázoljam. Az eszkö-
zök alatt nem csak a technikát, hanem a kompozícióval, zár-
idővel, mélységélességgel, fénnyel való játékot is értem. Na-
gyon fontosnak tartom a kép gondos feldolgozását. 
Igyekszem kiemelni a témát és tovább erősíteni azt a han-
gulatot, mely a kép készítése során megragadott” – fogal-
mazott a művész.

A kiállítás augusztus 19-ig tekinthető meg a Duna 
Múzeum Európai Közép Galériájában.

„Mi ez az épület? Egy 
csodálatos kastély vagy 
palota? Látszólag igen. 
Valójában egy teljesen 
hétköznapi, külvárosi 

budapesti épület – a művészi szabadságot figyelembe véve – 
pontos mása. Nem kelt különösebb figyelmet vagy feltűnést. 
Valójában mi, akik itt születtünk és itt élünk, észre se vesszük, 
hogy milyen csodálatos épületek megszámlálhatatlan sokasága 
között járkálunk.”

Ilyen és még ehhez hasonló gondolatok ébredhetnek az 
Ahol élünk – Hazai művészetterápiás műhelyek 
pályázat és kiállítás kapcsán. A tárlaton nem csak 
külső, hanem belső tájakra is elutazhatunk, s közben 
megismerhetjük a hazánkban működő művészetterápiás 
műhelyek alkotóit, munkáját, különböző élettereit, ese-
ményeit.

A vizuális kifejezésekben testet öltő alkotói munka, a 
művekben megjelenő kifejezőerő párbeszédre hívnak 
minket. A művészetterápia folyamata értelmezhető 
szublimációként vagy kommunikációként, de legjobb, 
ha mindkettőnek tekintjük egyszerre, hiszen pont ezek 
által hat a gyógyításban és az öngyógyításban. A szept-
ember 14-ig látható kiállításon, mely a Tárt Kapu Ga-
lériában látható, 23 műhely mutatkozik be.

ÉT-IRÁNYTd 
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ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

Augusztus 11-ig látható a 
Magyar Népi Iparművészeti 
Múzeumban Kikészítettük 
címmel a ��. �rszágos �őr�a ��. �rszágos �őr-
műves Tábor résztvevőinek ki-
állítása.

Az �rszágos �őrműves Tábo-
rok célja, hogy a magyar bőr-
műveseket összefogja, tudásu-
kat, ismereteiket elméleti és gya-
korlati szinten a lehető legmaga-

sabbra emelje. Az évek során sok olyan szakember adta 
át tapasztalatait a hallgatóknak mind elméleti, mind 
gyakorlati területen, akik mind egy�egy bőrműves szak-
ma kiemelkedő mesterei.

A tábor szellemiségére jellemző az elmélyülés egy�egy 
témában, gyakorlatilag és elméletileg egyaránt. A bőr-
művesség különböző területei, az anyag, technika, díszí-
tésmód, tárgyismeret oktatása a magyar népi bőrmun-
kán alapulnak, kitekintéssel a környező népek, ritkább 
esetben egy idegen kultúra megismerésével. Utóbbiak 
lehetőséget adnak a sajátosan hazai jellemzők összeha-
sonlítására, a különbségek tisztázására.

A Magyar Nemzeti Galéria Da-
da és szürrealizmus. Magritte, 
Duchamp, Man Ray, Miró, 
Dalí című kiállítása hazai tárlaton 
korábban még nem látott 
teljességben mutatja be a XX. 
század két meghatározó jelentő-

ségű avantgárd irányzatát. A jeruzsálemi Izrael Múzeum 
anyagából származó válogatás többek között Marcel 
Duchamp, Max Ernst, Man Ray, Joan Miró, Kurt 
Schwitters, René Magritte és Salvador Dalí művei 
segítségével nyújt átfogó képet a dada és a 
szürrealizmus nagyhatású alakjairól, eseményeiről, 
dokumentumairól és hatásáról az 1910�es évek végétől 
az 1970-es évek közepéig.

A dada és a szürrealizmus – mint a ��. század első 
évtizedeinek két nagy művészi irányzata – radikáli-
san megújította a művészetről való gondolkodást. A 
dada a hétköznapi tárgy átértelmezésével, a véletlen 
szerepének hangsúlyozásával, a hagyományos esztéti-
kai érték megkérdőjelezésével, a szürrealizmus pedig 
a valóság újraértelmezése és a valóságfogalom kitágí-
tása révén az alkotófolyamat új lehetőségeit teremtet-
te meg.

Az időrendben, illetve hívószavak mentén szerveződő 
tárlat, mely október 5-ig látható, olyan sajátos alkotói 
stratégiákat mutat be, amelyek a változó közép-európai, 
illetve magyar társadalmi és politikai valóság közepette 
felhasználták és (újra)értelmezték a dada és szürrealiz-
mus tanulságait.

Természet és atmoszféra

Újraértelmezett m_vészet

BelsQ tájakon

BQrm_vesek
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Nyelvtudomány és munka-
vállalás
A keresőmotorok a megadott, né�
hány kulcsszóból álló kifejezés alap-
ján produkálnak eredményt. Ehhez 
az információhoz a szoftver nem tár-
sít jelentést, az kizárólag a felhasználó 
számára bír szemantikai tartalom-
mal. A szemantikus web ötlete talán 
jelenleg fel sem fogható minőségi 
változást hozna az internet világába.

Intézményi	tényezWk
Mióta világ a világ, a szegénység és a 
gazdagság-gazdagodás problémája 
alapvető kérdés a közgazdászok köré�
ben. Adam Smith, a szakma legelső 
nagy alakja, az emberek közötti mun-
kamegosztásban, valamint a szakoso-
dott szereplők közötti versenyben lát�
ta a gazdagodás fő forrását. 

Régi-új marhafajták
A kárpáti borzderes mintegy 120 éve 
hazánk egyik jellemző, hagyományos 
szarvasmarhafajtája volt. Később a 
hasznosítási irányok szétválásával és a 
termelés intenzívebbé válásával felesle-
gesnek ítélték, magyarországi tenyész-
tése megszűnt. Kárpátalján és Erdély�
ben még megtalálható, de fajtatiszta 
fenntartására nem fordítanak figyel-
met, így napjainkban már nagyon ne-
héz igazi kárpáti borzderest találni. 

A hátlapon
Sörényes hangyász

Az emlősök között több olyan faj is 
akad, amely szélsőségesen alkalmaz�
kodott a hangya� és termeszevő élet�
módhoz, ám nem mind állnak ro-
konságban egymással. A vendégízü-
letesek közé tartozó hangyászok 
négy fajának például semmi köze 
nincs a hangyászsünökhöz vagy a 
numbatnak is nevezett erszényes 
hangyászhoz. Helyettük a lajhárok-
kal és az övesállatokkal, más néven a 
tatukkal állnak rokonságban.

A sörényes hangyász (Myrmecophaga 
tridactyla) 35–40 kilogrammot is el-
érő testtömegével meglehetősen 
nagynak számít a másik három han-
gyászfajhoz, a dolmányos, az északi 
vagy a törpehangyászhoz képest. 
Mivel talajlakó állatról van szó, a 
nagy testméret nem hátrány, hanem 
inkább előny, hiszen védelmet nyújt 
a ragadozók jó része ellen. Ráadásul 
az állat testi erejénél és hatalmas kar-
mainál fogva nemcsak jól ás, hanem 
a termeszvárak betonkeménységű 
falát is képes megbontani. Hosszú, 
féregszerű nyelvével, amelyet akár 
félméternyire is ki tud ölteni, köny-
nyűszerrel bekebelezi zsákmányát: 
naponta akár 35 ezer hangyát vagy 
termeszt is képes elfogyasztani!

A Dél�Amerika nagy részén, sőt 
még Közép�Amerikában is őshonos 
állatnak nincs sok ellensége, hiszen 
még a jaguárok és a pumák is kétszer 
meggondolják, kockáztatják-e egy 
ilyen erős és jól felfegyverzett állat 
zsákmányul ejtését. A hangyász rá-
adásul figyelmezteti is a támadóit: fé�
lelmetes karmait mutogatja, illetve 
lompos farka segítségével próbál na-
gyobbnak látszani, mint amekkora.

E látványos és érdekes állatfajt több 
mint egy évszázados szünet után jú-
nius közepe óta a Fővárosi Állat� és 
Növénykert látogatói is megtekint-
hetik.

Szöveg: HANGA ZOLTÁN
Kép: BAGOSI ZOLTÁN
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