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Idén 38. alkalommal rendezik meg a Kitaibel Pál Középis-
kolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Versenyt.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:
I. korcsoport (9. évfolyam)
II. korcsoport (10. évfolyam)
A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:
Gimnázium (4 – 6 – 8 osztályos)
Szakközépiskola, Szakiskola
A versenyen a hazai gimnáziumok, szakközépiskolák, 

technikumok kilencedik és tizedik osztályos (a 14. életév fe-
letti évfolyam) tanulói vehetnek részt. Amennyiben a tanuló 
nyelvi előkészítősként nem indult a versenyben, akkor 
11. évfolyamos tanulóként is indulhat. Egy tanuló legfeljebb 
két alkalommal (korcsoportban) vehet részt a versenyen.

Az iskolai, a megyei (fővárosi, külföldi) selejtezők és a szó-
beli döntő kérdéseit a TermészetBÚVÁR, valamint az Élet 
és Tudomány lapoknak a tanév során megjelenő biológiai, 
egészségügyi, környezet- és természetvédelmi tárgyú közle-
ményeiből kell összeállítani. Mindkét lap folyamatosan 
megjelöli a versenyen számításba jövő cikkeket, amelyek lis-
tája a verseny honlapján is olvasható. Valamennyi forduló 
kérdései között szerepelhetnek a verseny névadójának – 

Kitaibel Pál – tevékenységére; a szóbeli döntőben pedig a 
természeti folyamatokra, értékekre, a természetvédelemre 
(kiemelten hazánk védett területeire és fajaira) vonatkozó 
kérdések.

Az iskolai fordulóig a jelentkezőknek vázlatot kell bemu-
tatniuk a szaktanáruknak az alábbi két feladatkör egyiké-
ben tervezett vizsgálódásukról:

Lakóhelyem, iskolám vagy annak közelében lévő terület 
természetvédelmi értékeinek bemutatása.

Lakóhelyem, iskolám vagy annak közelében lévő terület 
környezetvédelmi gondjai, megoldási lehetőségei.

A mosonmagyaróvári országos döntőbe jutó tanulók a ki-
dolgozott megoldásokról, megfigyeléseikről maximum 5 
perces időtartamú kiselőadásban számolnak be. A döntőben 
minden tanulónak meg kell oldania fajismereti diaképes fel-
adatot (38 faj), valamint egy tesztkérdésekből álló feladatla-
pot a versenyre kijelölt ismeretanyag meghatározott részé-
ből. A versenybizottság e tanévben is meghirdeti a kiselő-
adást bemutató poszterek versenyét, jutalmazva a legjobba-
kat, ez azonban független a verseny pontozásától. 

A tanulók a versenyre 2014. december 12-ig jelentkezhetnek is-
kolájukban a biológia tantárgyat tanító szaktanáruknál vagy 
az igazgatónál. Nevezési díj nincs.

A versenyfeladatok és a teljes versenykiírás megtalálhatók 
a verseny honlapján: www.kitaibelverseny.hu

Kedves Olvasónk!
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	 Fényévmilliárdokon	
átívelW	összhang

Egy európai csillagászcsoport-
nak az Európai Déli Obszer-

vatórium (ESO) chilei nagyon nagy 
távcsövével (VLT) végzett új megfi-
gyelései rejtélyes, fényévmilliárdokon 
átívelő, s a Világegyetemben eddig 
ismert legnagyobb szerkezetekhez 
igazodó összehangoltságot tártak fel 
egymástól távoli galaxisokban lapu-
ló aktív szupernagy tömegű fekete 
lyukak (aktív galaxismagok vagy 
kvazárok) forgástengelyének iránya 
között. Nevezetesen: a forgástenge-
lyek állása nem véletlenszerű, hanem 
az egyes kvazároknak az Univer-
zum nagyléptékű szerkezetében el-
foglalt helyzetéhez igazodik, illetve a 
kvazárok bizonyos csoportjaiban akár 
fényévmilliárdokon túl is egymással 
párhuzamos. 

A kvazárok távoli csillagszerű (kvá-
zi sztel láris) fényes rádióforrások, álta-
lában nagy vöröseltolódású galaxisok 
aktív magjai. Energiakibocsátásuk 
erősen változik, többnyire mintegy 
tízezerszerese a Tejútrendszerének, s 
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főként nagyenergiájú sugárzásból 
áll. Az aktivitást egy szupernagy 
tömegű központi fekete lyuk hozza 
létre, amelybe környezetéből anyag 
áramlik egy akkréciós korongon ke-
resztül. A lyuk körül örvénylő forró 
anyag egy része gyakran a korong 
forgástengelye mentén két egymás-
sal ellentétes irányú, szűk anyagnya-
lábban ( jetben) lövell ki.

A Damien Hutsemékers, a Liège-i 
Egyetem csillagásza vezette kutatócso-
port a VLT FORS elnevezésű spektro-
gráfjával 93, tőlünk több milliárd fény-
évre levő kvazárt vizsgált, amelyeket 

az óriási távolságuk miatt abban 
az állapotukban látunk, amikor a 
Világegyetem életkora a mainak 
mindössze harmada volt.  

„Először csak arra a furcsaságra fi-
gyeltünk fel, hogy a vizsgált kvazárok 
közül némelyeknek, bár több milliárd 
fényévre estek egymástól, a forgásten-
gelyük mégis egymással párhuzamos 
volt” – mondta Hutsemékers.

A kutatók ezt követően már 
a kvazárok forgástengelyének 
irányára összpontosítottak, és 
nemcsak egymással, hanem azt az 
egyes kvazároknak az Univerzum 
nagyléptékű szerkezetében elfog-
lalt helyzetével is összevetették.

A galaxisok a Világegyetem-
ben nem egyenletesen oszlanak 
meg, hanem kellően nagy léptékű 
(milliárd fényéves nagyságrendű) 
skálán az Univerzum szerkezete 
méhsejtszerű elrendezésű. Esze-
rint a galaxisok a szerkezet fa-
laiban helyezkednek el, amelyek 
óriási, csaknem üres (galaxisok-
ban rendkívül szegény) üregeket 
zárnak körbe. E szerkezet egyes 

síkmetszetei pókhálószerű mintá-
zatúak: a galaxisok a háló szálaiban 
(filamentekben) vannak, az üres térré-
szek a háló szemeiben.

A kvazárok forgástengelyeinek ál-
lását ezzel a szerkezettel összevetve a 
kutatók azt találták, hogy a tenge-
lyek azzal a szerkezeti elemmel pár-
huzamos irányba állnak be, amelyben 
találhatók, tehát például a hosszabb 
filamentumban lévő kvazárok ese-
tében a szál irányát követik. Kiszá-
mítva annak valószínűséget, hogy a 
nagyléptékű háttérszerkezethez, illetve 
azon belül még az egymáshoz is való 
igazodásnak ilyen rendje véletlen-
szerűen alakuljon ki, a kutatók azt 
találták, hogy ennek esélye kevesebb 
mint 1 százalék. 

„A kvazárok forgástengelyének iránya 
és a nagyléptékű szerkezet közti korre-
láció a Világegyetem fejlődését szimuláló 
modellek egyik fontos jóslata. Eddig a mi 
mostani megfigyelésünk az első, amely ezt 
ilyen nagyléptékű, milliárd fényéves skálán 
visszaigazolja, sőt kiterjedésben még meg 
is haladja azokat” – mondta Dominique 
Sluse, a bonni Argelander Csillagászati 
Intézet munkatársa, a felfedezésről az 
Astronomy & Astrophysicsben beszámoló 
cikk társszerzője. 

A megfigyelések során a kvazárok 
forgástengelyét, illetve a jetek irányát 
a csillagászok a nagy távolság miatt 
nem közvetlen megfigyelésekből, ha-
nem közvetve, a kvazárok sugárzásá-
nak polarizációjából tudták megha-
tározni. A polarizáltság mértékét és 
irányát egyéb adatokkal is összevetve 
kiszámították az akkréciós korong 
térbeli állását, s abból adódóan a for-
gástengely irányát.
Forrás: www.eso.org/public/news/eso1438/

Fantáziakép a távoli kvazárok forgástengelyének iránya és a nagylépték_ szerkezetben elfoglalt 
helyzetük közti összefüggésrQl: a nagylépték_, pókhálószer_ szerkezetet kékkel, benne a 

galaxisokat fehérrel, a kvazárok tengelyének állását rövid fehér szakasszal jelölték
KÉP: ESO/M. KORNMESSER

Egy képkocka a Világegyetem fejlQdését modellezQ 
egyik legrészletesebb számítógépes szimulációból: 

a kép középpontjában egy nagy galaxishalmaz 
van, a sötét anyag eloszlását kék, a gáztömegekét 

narancsszínnel ábrázolták. Az bemutatott régió 
kiterjedése 300 millió fényév.
KÉP: ILLUSTRIS COLLABORATION
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tekinthető, hiszen felhasználásával új 
lehetőségek nyílnak meg az ételek el-
készítésében.

Novák Zoltán vezetésével az MTA-
ELTE Lendület Katalízis és Szerves 
Szintézisek kutatócsoportjában olyan 
szerves szintetikus kémiai eszközök 
tervezésével és kidolgozásával foglal-
koznak, amelyek a jövőben alkalmaz-
hatók lesznek a komplexebb szerkezetű 
molekulák szintézisének valamelyik 
lépésében. 

Munkájuk azon a palládiumkatalizált 
keresztkapcsolási reakción alapul, 
amelyért 2010-ben Nobel-díjat ka-
pott Richard F. Heck, Negishi Ei-ichi 
és Szuzuki Akira. Ezzel a módszerrel 
hatékonyan lehet összekapcsolni – új 
szén-szén kötések kialakításával – két 
molekulát különféle komplex mo-
lekulák felépítésének érdekében. A 
keresztkapcsolási reakció kidolgozása 
új lehetőségeket nyitott meg, és ma 
már olyan szintetikus átalakítások is 
megvalósíthatóvá váltak az átmeneti-
fém-katalizált (palládium, nikkel, réz) 
kapcsolási reakciók segítségével, ame-
lyek korábban rendkívüli nehézségek-
be ütköztek. Ezeket az átalakításokat 
már elterjedten alkalmazzák a gyógy-

szeriparban és az elektronikai 
iparban is.

„Azok a molekulák, amelyeket 
legtöbbször kapcsolási reakciók-
ban használunk fel, tartalmaz-
nak egy funkciós csoportot, ez ál-
talában valamilyen halogénatom, 
a katalizátor pedig a fém, palládi-
um vagy néhány esetben nikkel, 
réz és vas. A reakció nyitólépése-
ként halogéntartalmú reaktánsok 
lépnek be a katalitikus ciklusba, 
és a fémcentrummal történő 
kölcsönhatás következtében ki-
alakul egy fémkomplex, amely 
reakcióba lép a másik speciálisan 
funkcionalizált reaktánssal. A 
palládiumkatalizátorról ezt köve-
tően úgy távoznak az összekap-
csolandó molekulák, hogy köztük 
kialakul a kívánt kötés, míg a 
palládium újabb reakciópartnerek 
fogadására kész formában lesz je-
len a reakcióelegyben” – magya-
rázta az ELTE Szerves Kémiai 

Tanszékének adjunktusa a Bolyai Kol-
légium Csütörtök Este című előadásso-
rozatán összegyűlt érdeklődőknek.

A rezisztens baktériumtörzsek elter-
jedése óta egyre fontosabb olyan anya-
gok alkalmazása, amelyek például a 
lipidszintézist gátolják. Mivel a gyógy-

	 Katalizált	gyógyszeripar

A gyógyszermolekulák létreho-
zása legalább annyiféle módon 
lehetséges, mint amilyen vál-
tozatos módon lehet megfőzni 
egy ebédet. A gyógyszerkémi-
kusok azonban nem párolnak, 
sütnek vagy flambíroznak, ha-
nem például először kivonatot 

készítenek kukoricából vagy búzából, 
hogy hozzájussanak az ezekben ter-
melődő 2,4-dihidroxi-7-metoxi-1,4-
benzoxazin-3-on (DIMBOA) nevű 
molekulához. Ez egy természetes an-
tibiotikum, a növények ezzel védekez-
nek a gombafertőzés vagy a rovarok 
ellen. 

Számos esetben sokkal hatékonyab-
ban juthatunk hozzá a természetben 
előforduló anyagokhoz, ha azokat 
mesterségesen hozzuk létre, egyszerű 
szerves építőelemek egy vagy több 
lépésben történő átalakításával. Az 
egyes átalakítási lépések megvalósítá-
sához nemcsak lombikokra, keverők-
re, hűtő- vagy fűtőberendezésekre 
van szükség, hanem speciális kémiai 
„szerszámokra” is, amelyek lehetősé-
get kínálnak egy adott kémiai kötés 

kialakításához. Ilyen szerszámnak te-
kinthetünk egy újonnan kidolgozott 
reakciókörülményt, amely esetleg 
speciális adalékokat (katalizátorokat, 
ligandumokat) tartalmaznak. Kony-
hai hasonlattal élve, a sütőélesztő al-
kalmazása is egy ilyen „eszköznek” 

FA
R
M
A
K
O
LÓ

G
IA

szer nem a baktérium örökítőanyagába 
beépülve fejti ki hatását, rezisztencia 
nem alakul ki, viszont az egysejtű 
nem tudja felépíteni a sejtmembrán-
ját, amely igen sok lipidet tartalmaz. 
A Chemistry kémiai szaklapban Novák 
Zoltán előadásával szinte egyidőben 
jelent meg egy ilyen újgenerációs anti-
biotikum, a platencin hasonló, kereszt-
kapcsolási módszerrel segített szintézi-
sének leírása. A természetes molekulát 
a Streptomyces platensis talajbaktérium 
termeli, az ipar számára azonban sok-
kal hatékonyabb, ha nem kell hatalmas 
tartályokban biztosítani a szintetizá-
ló mikroorganizmus életfeltételeit, és 
arra várni, hogy a megfelelő mennyi-
ségű anyag összegyűljön.

A szerves kémiai kutatások egyik 
célja olyan katalitikus eljárások fej-
lesztése, reakcióutak felderítése, ame-
lyek segítségével még gyorsabban és 
hatékonyabban lehet bonyolult szer-
ves molekulákat összeszerelni. Elég 
csak egy pillantást vetni a B12-vita-
min molekulaképletére, és könnyen 
megérthető, milyen nagy szükség 
van olyan segédanyagokra és szinte-
tikus átalakításokra, amelyek segít-
ségével az ilyen komplex szerkezetű 
molekulák is összeállíthatók.

Az ELTE Kémiai Intézetében most a 
reakciópartnerek egyszerűsítésén dol-
goznak. „Azt szeretnénk elérni, hogy a 
lehető legegyszerűbb funkciós csoport, a 
hidrogén szelektív átalakításával is megold-
ható legyen a kívánt kapcsolási reakció. A 
C–H-kötések direkt funkcionalizálására 
épülő katalitikus eljárás idő- és energiata-
karékosabb, és kevesebb hulladékot termel. 
Mivel a szén–hidrogén-kötés a szerves 
kémia alapját képezi, ezért szinte minden 
molekulában nagy számban fordul elő. A 
kihívás az, hogy a reakció pontosan azon 
a molekularészleten, a C–H-kötésen ját-
szódjon le, ahol mi szeretnénk, és ne a 
mellette lévő kötés hasadjon fel. Az el-
képzelt reakcióutakat, amelyeket példá-
ul energetikai meggondolások mentén 
valószínűsítünk, kvantumkémikusok 
számítógépek segítségével elemzik. 
Persze, műszeres módszerekkel is vizs-
gálhatjuk a reakciókat, hogy milyen 
úton és milyen gyorsan mennek végbe. 
A reakciók lefolyásának megértéséhez 
mindkét módszerre szükség van, és az 
elméleti vizsgálatok eredményei nagy-
mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy 
milyen irányba érdemes továbbindulni 
egy még hatékonyabb eljárás kidolgo-
zása felé.” – mondta Novák Zoltán.

Kővágó AngélA

B12-vitamin molekulaszerkezete
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	 Új	megközelítésben		
a	szklerózis	multiplex

 A szklerózis mul-
tiplex (SM) a köz-
ponti idegrend-
szert érintő, auto-
immun eredetű 
gyulladásos be-
tegség, melynek 

pontos kiváltó okai ma még nem 
tisztázottak. A kór előrehaladtával az 
agy és a gerincvelő idegrostjainak vé-
dőburka, a velőshüvely (mielinhüvely) 
sérül meg. Ez idővel jelentősen ronthat-
ja az idegsejtek közötti kommunikáció 
hatékonyságát, az érintett ideg sejt-
nyúlványok ugyanis lassabban kezdik 
vezetni a rajtuk áthaladó ingerületet. A 
mielinhüvelyek pusztulását okozó auto-
immun reakció háttere igen összetett: 
egyaránt szerepet játszanak benne a ge-
netikai és a környezeti tényezők, sőt a 
legújabb kutatások alapján a bél mikro-
organizmusai is. 

Immunrendszerünk csaknem 80 
százaléka a bélrendszerünkben talál-
ható. Ugyanitt rengeteg szimbionta 
baktérium, gomba és egysejtű élő-
lény is él: ezek alkotják együttesen a 
bél úgynevezett mikrobiomját. Egy 
egészségesen működő szervezetben 
mindenki számára előnyös az együtt-
élés: a bél mikroorganizmusai folya-
matos tápanyagellátásban részesülnek, 
amiért „cserébe” alapvető támogatást 
nyújtanak az anyagcsere-folyamataink 
és az emésztési funkcióink megfelelő 
működéséhez. Mikroorganizmusaink 
az immunrendszerünk működését is 
támogatják, hiszen aktívan segítenek 
az idegen betolakodók felismerésében. 
Ha azonban ez a rendszer valamiért 
felborul, az nemcsak a cukorbetegség, 
a sokízületi gyulladás vagy az autiz-
mus, hanem a szklerózis multiplex 
kialakulásának esélyét is növelheti – 
hangzott el a csaknem 9000 szakem-
ber részvételével zajló 2014-es bostoni 
szklerózis multiplex konferencián.

A Brigham and Women’s Hospital 
munkatársai például arról szá-
moltak be, hogy az immunrend-
szer működését serkentő egysejtű 
Methanobrevibacter-fajok a szokásosnál 
nagyobb mennyiségben vannak jelen 
a szklerózis multiplexes betegek bél-
flórájában. Az immunrendszer műkö-
dését visszafogó, gyulladáscsökkentő 
hatású mikroorganizmusoknál viszont 
épp ellenkező eredmény adódott: két 
ilyen baktériumcsoport is alacsonyabb 
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Y mennyiségben volt jelen a betegeknél, 

mint az egészséges személyekből álló  
kontrollcsoportban. Egy másik, tíz 
amerikai és kanadai kutatóközpont be-
vonásával végzett vizsgálat a szklerózis 
multiplex gyermekkorban jelentkező 
formájánál tapasztalta a bélmikrobák 
közösségeinek az egészséges bélflórá-
tól eltérő összetételét. Ebben az esetben 
azok a mikroorganizmusok voltak je-
len fokozott mennyiségben, amelyek a 
különféle bélfertőzések lezajlását kísé-
rik. Egy harmadik, japán kutatók által 

végzett kísérletsorozatban pedig azt 
találták, hogy az élesztő fogyasztása – 
a bélflóra összetételének módosításával 
– csökkentette a szklerózis multiplex 
kialakulásának esélyét egerekben.

Ezek egyelőre csak a kezdeti stádi-
umban lévő kutatások eredményei, 
így azt ma még korai lenne kije-
lenteni, hogy a szklerózis multiplex 
konkrét kiváltó oka a bél mikroor-
ganizmusainak felborult egyensúlya 
lenne. Ha azonban így van, akkor a 
táplálkozás szerepét is komolyan kell 
venni a betegség kialakulásában, sőt 
talán a kezelésében is. Sushrut Jangi – 
a Methanobrevibacter-fajok fokozott 
jelenlétét igazoló tanulmány egyik 
társszerzője – például határozottan úgy 
véli, hogy a táplálkozás szerepe egyál-
talán nem hagyható figyelmen kívül. 
A Medscape orvosi hírportál kérdésére 
Jangi elmondta: „A szklerózis multiplex 
jellemzően a nyugati világ betegsége. Indi-
ában és Ázsia egyes részein – ahol a táp-
lálkozás sokkal inkább vegetáriánus – nem 
nagyon fordul elő a betegség. Amikor azon-
ban az innen származó emberek az Egye-
sült Államokba költöznek és áttérnek az 
amerikai étrendre, megnövekszik náluk a 
szklerózis multiplex kialakulásának esélye. 

Ennek hátterében vélhetően a bevándor-
lók bélflórájának átalakulása áll, konkrét 
adatok azonban még nem támasztják alá 
ezt a feltételezést. A bélflóra megváltozott 
összetétele és a betegség kialakulása között 
ennyiből még nem állítható fel az ok-oko-
zati kapcsolat.”

A mikroorganizmusok betegségoko-
zó szerepével kapcsolatos elmélet min-
denesetre igen népszerű lett az utóbbi 
időben: az USA-ban például nemrég 
négy kutatóközpont alapított konzor-
ciumot annak érdekében, hogy minél 

alaposabban megvizsgálják a bélfló-
ra összetétele és a szklerózis multiplex 
megjelenése közti összefüggéseket. 

Az MS Microbiome Consortium kutatói 
szintén ott voltak az idei bostoni kon-
ferencián: a szakemberek a glatiramer 
acetát nevű hatóanyaggal kezelt, illetve 
a gyógyszerrel nem kezelt betegek bél-
baktérium-populációit vetették össze 
egymással. Jelentős eltéréseket tapasz-
taltak a két betegcsoport bélflórájának 
összetételében, és bár a glatiramer ace-
tát pontos hatásmechanizmusa egy-
előre ismeretlen, feltételezhető, hogy a 
gyógyszer – legalább részben – a bél-
flóra módosításán keresztül csökkenti 
a központi idegrendszer ellen irányuló 
túlzott immunválaszt. Ez alapján akár 
az is lehetséges lenne, hogy a jövőben 
a betegek táplálkozásának módosí-
tásával, illetve antibiotikumok vagy 
probiotikumok szedésével egészítsék 
ki a jelenlegi kezelési sémákat. Ehhez 
azonban mindenképp ismernünk kel-
lene, hogy miként hatnak a bél mikro-
organizmusaira a jelenlegi gyógysze-
rek, és miként befolyásolják a terápiára 
adott válaszokat a betegek bélflórájá-
ban tapasztalható egyedi különbségek.

i. A.
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Napjainkban a mezei juhart 
idősebb korban csupán 10–15 
méter magas egyedek kép-

viselik, ám jó termőhelyen akár a 
20–30 méter magasságot is elérheti. 
Ilyen példányokat azonban ma már 
alig lehet találni, mivel évszázadok 
óta gyomfaként üldözik, s a gyen-
gébb minőségű termőhelyekre szorí-
tották vissza, ahol a gyakori fakiter-
melések és a sarjaztatás miatt „letör-
pült”. Életkora tekintetében is nehezen 
hihető a mai egyedek alapján, hogy 
akár 150–200 évet is megélhet e fa-
faj, pedig több irodalmi forrás sze-
rint is akár 300–350 évig elélhet. 
Ilyen matuzsálemi korú egyed ma 
nálunk már nem található.

A Z  É V  F Á J A ,  A  M E Z E I  J U H A R

MELLVZÉSÉBEN	
ELTÖRPÜLT FAFAJUNK 

Az	idei	esztendW	év	fájának	megválasztott	mezei	juhar	jó	sarjadzó	képessége	miatt	–	ha	nem	is	az	
akáccal	 azonos	mértékben,	 de	 –	még	 nem	 is	 olyan	 régen	 gyomfaként	 tekintett	 fajnak	 számított.	
Holott	az	éghajlati	szélsWségeket,	így	az	erWs	téli	hideget	és	a	tartós	szárazságot	jól	elviseli,	széles	
ökológiai	 terWképessége	miatt	 a	 száraz-félszáraz	 termWhelye	 tölgyeseink	 leggyakoribb	 elegyfája.	 
A	vadrágásnak	jól	ellenáll,	ezért	igazán	megérdemelné,	hogy	megfosszuk	a	gyomfa	címtWl,	s	ökológiai 

	szerepét	felismerve	nagyobb	szerepet	szánjunk	neki	egyre	jobban	átalakuló	erdeinkben.

Gyomfaként való mellőzése 
arra is visszavezethető, hogy 
nem nevel hosszú, egyenes 
törzset, s szürkésbarna, kicsi, 
szögletes és morzsolható ké-
regcserepekkel fedett törzse 
a föld felett rendszerint már 
hamar elágazik, vastag, fel-
álló ágakra bomlik. Ezek 
gyakori továbbágazódásával 
sűrű, kerekded lombkorona 
alakul ki. Hajtásrendszeré-
ben sok a rövidhajtás, ezért 
lombozata sűrű.

Cukrot	fWztek	belWle
Van egy érdekes alakja is a 
mezei juharnak (f. su be ro sum), 
amely a másodéves gallyain 
paraanyagokból álló léceket 
fejleszt, s azok a szárcsomók-
nál befűződnek. Ez a parás 
mezei juhar nagyon gyakran 
csak cserjetermetű, sok egy-
forma, tőben elágazó törzset 
nevel, s gyakran lehet vele er-
dőszéleken, mezsgyéken talál-
kozni. Az a vélekedés, misze-
rint a nem parásvesszejű alap-
fajhoz képest szárazságtűrőbb, 
még nem bizonyított. E fafaj 
nagyon jól sarjad kivágás után 
tuskóról, de gyökérsarjakat is 
tud nevelni, s ezekkel távolabb 
„gyalogolhat”. Törzse édes 
nedvet tartalmaz, amelyből 
korábban a törzs megcsapolá-
sával cukrot főztek.

A mezei juharban az Acer 
nemzetség szürke eminenciá-
sát tisztelhetjük, mivel sem le-

Mezei juhar sarja 

(KORDA MÁRTON FELVÉTELE)

Virágos és terméses hajtása

Hazai elQfordulása (FORRÁS: MAGYAR 

FLÓRATÉRKÉPEZÉSI PROGRAM, 2013, SOPRON)
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Virágzatai általában 25 
éves kor felett és a lomb-
fakadással egy időben 
jelennek meg a hajtásvé-
geken. A kevés virágú 
sátorozó bugák kezdet-
ben felfelé állnak, majd 
lekonyulnak. Sárgás-
zöld, kicsiny virágai 
alig tűnnek szemünk 

elé, leginkább a beporzást végző 
hártyásszárnyúak szorgoskodása 
hívja fel erre a figyelmet. 

Kétivarúból	kétlaki
Ha közelebbről vizsgáljuk a virágo-
kat, akkor egy érdekes jelenségre fi-
gyelhetünk fel. A morfológiailag 
kétivarúnak tetsző virágok funkcio-
nálisan valójában egyivarúak. Az 
egyik virágban a jól fejlett termő 
mellett rövid szálú porzókat talá-
lunk, amelyeknek a portokja nem is 
nyílik fel. Ezek a nőjellegű virágok 
fejlesztenek később termést. A másik 
típusú virágban a jól fejlett és műkö-
dőképes porzók mellett csökött 
magház figyelhető meg. Ezek a por-
zós virágok a virágzat külső virágai.

A mezei juhar is jól példázza, hogy 
az ősibb juharoknak kétivarú virágai 
voltak, míg az evolúciósan fiatalabb 
fajoknak már egyivarú virágaik 
vannak, azaz a fejlődés a kétivarú-
ságtól az egyivarúság irányába mu-
tat. Sőt, bizonyos juharfajok (példá-
ul a hazánkban özönfajként terjedő 
zöld juhar) már kétlakiságot mutat 
fel, azaz külön egyedeken fejlődnek 
a porzós, más egyedeken a termős 
virágok. A mezei juhar egyedei kö-
zött is fedezhetünk fel már olyano-

kat, igaz csak 1–2 százalékos arány-
ban, ahol az ivari szétválás már töké-
letesen megmutatkozik.

Ikerlependék termései kicsik, a 
szárnyak egymáshoz képest egyenes 
szögben állnak, így felső élük víz-
szintes vonallal határolható. A fiatal 
termések gyakran vörösesen futta-
tottak, a meg nem termékenyült vi-
rágokból léha, azaz csírázásra képte-
len termések fejlődnek.

A mezei juhar elterjedésének súly-
pontja Közép- és Dél-Európában 
van. Érdekes módon megtaláljuk 
Afrikában is, Algéria legészakibb ré-
szén, viszont hiányzik az Ibériai-fél-
sziget java részéről, szórványos Szi-
cíliában, a Peloponnészoszi-félszige-
ten és Kis-Ázsiában. Megtalálható 
viszont a Kaukázusban és a Kaszpi-
tengertől délre eső területeken is. 
Északon Skócia déli részéig, Dániáig 
hatol, a Skandináv-félszigetnek csak 
a legdélibb csücskében él. Kelet-Eu-
rópában majdnem a Volgáig hatol, 
de a Fekete-tengertől és a Kauká-
zustól északra húzódó sztyepp-öve-
zetben már nem fordul elő.

MelegkedvelW
Elterjedési térképére pillantva még az 
is szembetűnik, hogy a magashegysé-
gek (például Pireneusok, Alpok, Kár-
pátok, Szudéták, Kaukázus) felsőbb 
régióit elkerüli. Ez a tény az elterjedési 
területéből is adódó nagymérvű hő-
igényével hozható összefüggésbe, amit 
csak az alacsonyabb régiók hosszabb 
vegetációs időszakú helyein kap meg. 
A jégkorszakot a Földközi-tenger 
négy mellékének menedékterületén 

velében, sem virágzatában, sem ter-
mésében semmi különlegeset nem le-
het első látásra felfedezni. Meglehe-
tősen kicsi, 4–10 centiméter hosszú 
és széles levelei vannak, amelyek 
rendszerint öt, ritkábban három ka-
réjra tagolódnak. A középső három 
karéjon gyakran mellékkaréjokat le-
het felfedezni. A karéjok e fajnál 
tompák, nem hegyesek. A levél 
egyetlen érdekessége, hogy nyelében 
tejedények futnak, ezért annak 
megsértésekor fehér tejnedv folyik 
ki belőle (igaz, a tejnedv termelődése 
nem olyan intenzív, mint a korai ju-
har esetében).

FODOR,	CSIPKE
A tudományos nemzetségnév – Acer campestre – Linné-
tQl származik 1753-ból. Pt az ókori szerzQk ihlették: a juha-
rokat már Ovidiusnál és Pliniusnál is acer latin köznéven 
találjuk, amely név kétséges, hogy összefügg-e a latin 
acer (= éles, hegyes) vagy a görög akrosz (= csúcs) sza-
vakkal. Némelyek ezt a szót az indogermán ak- (= hegyes) 
tQre vezetik vissza, s vélhetQen a korai juhar hegyes karé-
jai alapján ragadt a nemzetségre az acer név. A juhar nem-
zetségnév szláv jövevényszó nyelvünkben, már egy 1232-
bQl származó oklevélben olvashatjuk ihor írásképpel. A tu-
dományos fajnév, a campestre a latin campus (= mezQ) szó 
melléknévi alakja. Itt a mezei tag arra utal, hogy e faj gyak-
ran a síkvidékek, alacsonyabb régiók mezQkkel ölelt ki-
sebb erdQfoltjaiban, facsoportjaiban, mezsgyéiben nQ. A 
latin eredet_ fajnév nemcsak a magyar fajnévben öltött tes-
tet, hanem sok európai nyelvben is. Így a német Feld-
Ahorn, az angol Field maple, a francia Èrable champêtre 
mind erre utal. Korábban nálunk használták a fodorjuhar, 
csipkejuhar megnevezést is; ezek az elQtagok a faanyag 
hullámos rostjai alapján ragadtak a fajra. Érdekesség, 
hogy az elsQ magyar dendrológia szerzQje, Grossinger Já-
nos Keresztély 1797-ben még csak két juharfajt említ: az 
Acer majus alatt a hegyi juhart, míg az Acer minus 
alatt a mezei és korai juhart egyaránt értette.

Megjelenése  

a Kárpát-medencében 
(FORRÁS: FEKETE – BLATTNY, 1913)

Nagytáj
FelsR határ 
(tszfm. m)

Északnyugati-Kárpátok 750
Közép-Kárpátok 700

Északkeleti-Kárpátok 810
Keleti-Kárpátok 810
Déli-Kárpátok 720

Dél-magyarországi-hegyvidék 750
Erdélyi-szigethegység 720
Magyar-középhegység 750

Horvát-Alpok 940
Átlag 740

 Elterjedési területe
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tölgyesekben, az erdőssztyepp-töl-
gyesekben. A gyertyános-tölgye-
sekben és a keményfás ligeterdők-
ben már ritkábban kerül szem elé, 
de ennek az is oka, hogy ezeken a 
jobb termőhelyeken a korábbi erdő-
használatok visszaszorították. Érde-
kes, bár csaknem megsemmisült 
társulás a hazánkból Fekete Gábor 
által 1965-ben leírt mezei juharos 
tölgyes. A Gödöllői-dombvidékről 
jelzett, s korábban az Északi-kö-
zéphegység alacsonyabb, kon-
tinentális klímahatásnak kitett ré-
szein platókon, enyhe domboldala-
kon megjelenő társulás ökológiai te-
kintetben a gyertyános-tölgyes és a 
cseres-tölgyes között áll. A gyertyán 
ebben a társulásban kevésbé érzi jól 
magát, csak szórványosan jelenik 
meg, viszont a második lombkoro-
naszintben tömeges az árnyalást jól 
elviselő mezei juhar.

Erkel	Ferenc	fája
Magyarország legnevezetesebb me-
zeijuhar-egyede a gyulai vár mel-
letti parkban állt, vihar által tépáz-
va. E majdnem négy méter törzske-
rületű fa alatt komponálta a hagyo-
mány szerint Erkel Ferenc a Bánk 
bán dallamát.

A juhar nemzetségben jelenleg 124 
faj ismert, melyeket 16 szekcióba so-
rolnak. A szekciók között morfoló-
giai – és vélhetően evolúciós tekin-
tetben jelentős – különbségek fedez-
hetők fel. A mezei juhar a Platanoidea 
szekcióban kapott helyet, ebbe tarto-
zik a korai juhar is.

A mezei juhar fajon belüli válto-
zatossága leginkább a leveleknél és 
a termésnél jelentkezik. Ez alapján 
három alfaját különítjük el, a 
subsp. marsicum alfaj esetében a le-
vél háromkaréjú és a termésfallal 
burkolt mag molyhos. A subsp. 
campestre és a subsp. hebecarpum al-
fajok esetében a levél ötös tagolá-
sú, előbbinél kopasz, utóbbinál 
molyhos a magház és a levélfonák 
is. Ezeket az alfajokat eddig kevés-
bé kutatták, így előfordulásuk, 
termőhelyi igényeik tekintetében 
biztos információink nincsenek.

A természetben a juharfajok kö-
zött alig jellemző a hibridizáció. A 
mezei juhar esetében is csak két ter-
mészetes úton keletkezett hibridfaj 
ismert. A Dél-Európában élő fran-

(refú giu má ban) vészelte át – az 
interglaciálisokban és a jégkorszak után 
ezekből hódította meg mai területeit.

Hazánkban a sík- és dombvidékeken 
található meg elsősorban, de felka-
paszkodik a középhegységekbe is, igaz 
itt 500 méter tengerszint feletti ma-
gasság felett már alig találjuk meg. 
Ennek oka a már említett magas hő-
igénye. A Kárpát-medencében legma-
gasabban a Petrozsény melletti Piatra 
Rosi-n kapaszkodott fel 1196 méterre, 
de itt már csak cserje termetű, s meg-
figyelték, hogy a magashegységekben 
a patakvölgyekben nyomul fel.

Sokféle erdőtársulásunk jellemző 
elegyfája, így gyakori a cseres-töl-
gyesekben, a mész- és melegkedvelő 

cia juharral alkotott hibridjét (Acer 
× bornmuelleri) Borbás Vince nagy-
nevű botanikusunk írta le a Bal-
kán-félszigetről, míg a szintén dél-
európai tompakaréjú juharral al-
kotott hibridet (Acer × jakelyanum) 
tavaly fedezték fel az Isztriai-fél-
szigeten. Kertekből ismert a hegyi 
juharral mesterségesen létrehozott 
hibridfaj is (Acer × ramosum). A legis-
mertebb mesterséges hibrid (Acer × 
zoeschense) a híres német dendroló-
gus, Schwerin gróf zoescheni faisko-
lájában jött létre, ebben az esetben a 
mezei juhar mellett a másik szülőfaj 
az Appennin-félsziget déli felében élő 
olasz juhar. E hibridet díszkertészeti 
célokra használják.

Bár maga az alapfaj kevésbé attrak-
tív, ennek ellenére 37 fajta 
(kultúrváltozat) ismert, amelyek ha-
bitusban, a levél színében, mintáza-
tában különböznek egymástól. Ha-
zánkban öt fajtát árusítanak a dísz-
faiskolák, közülük a keskenyen to-
jásdad koronájú, egyenes törzsű 
’Zentai’ magyar nemesítés eredménye.

A	mátrai	Wsjuhar
Figyelemreméltó taxon a parádi 
vagy más néven mátrai ősjuhar 
(Acer acuminatilobum). Ezt Papp Jó-
zsef botanikus fedezte fel 1954-
ben a Mátra-hegységben egy ki-
rándulása során a Tarna völgyé-
ben. Kezdetben a mezei juhar egy 
érdekesebb levélváltozatának, ata-
visztikus alakjának gondolta, majd 
további vizsgálódások és összeha-
sonlítások után faji rangra emelte. 
Rövid időn belül védelem alá is he-
lyezték az akkor ismert egyetlen 
egyedet, s botanikus kertekben el-
kezdték vegetatív úton szaporíta-
ni. A magyar botanikusok körében 
sok vitát váltott ki ennek rendszer-
tani helyzete, de egyértelmű állás-
pont nem született mind a mai na-
pig, hogy önálló faj-e vagy sem. 
Papp József már a taxon leírásakor 
jelezte, hogy sok hasonlóságot mu-
tat a felső-miocén szarmata-réte-
géből származó fosszilis juharfa-
jokkal. A legutóbbi években a 
Mátraalján, Aldebrő közelében 
újabb, de fiatalabb egyedeket talál-
tak ebből az érdekes juharból, ami 
azért is örvendetes, mert a névadó 
fa a közelmúltban elpusztult.

BARTHA DÉNES

A mátrai Qsjuhar példánya a közút mentén
(KERÉNYI-NAGY VIKTOR FELVÉTELE)

A mátrai Qsjuhar hajtása és virágzata
(KERÉNYI-NAGY VIKTOR FELVÉTELE)
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hogy lépnie kell. Talán életben hagy-
ta volna egykori barátját, de Röhm 
köztudott homoszexualitása annyira 
undorította, hogy végül áldását adta 
likvidálására. 

A barnaingesek vezére 1934 nyarán a 
fronton szerzett betegségét gyógyke-
zeltette Bad Wiessee termálfürdőjé-
ben. Ez jó alkalmat teremtett Hitler-
nek, hogy egy csapással lefejezhesse a 
veszélyessé vált szervezetet. Utasította 
Röhmöt, hogy hívja össze az SA ve-
zérkarát a Hanselbauer Hotelbe, mert 
találkozni akar velük. Mindeközben 
az SS-különítmények részletes útba-
igazítást kaptak a leszámolásra kijelölt 
személyek tartózkodási helyéről, majd 
a Führer június 30-án éjjel 1 órakor pa-únius 30-án éjjel 1 órakor pa-jjel 1 órakor pa-
rancsot adott a Kolibri-hadművelet el-
indítására. Ő maga autóba ült, hogy 
jelen legyen az akciónál. 

Röhmöt és barátait a hotel földszinti 
szobáiban szállásolták el. Miután kör-
bevették az épületet, a Walter Buch őr-
nagy vezette különítményesek egyen- különítményesek egyen-egyen-
ként törték rájuk az ajtót, és könyörtele-ájuk az ajtót, és könyörtele-, és könyörtele-
nül kiráncigálták ágyukból a meglepett 
tiszteket. Hans Erwin von Spreti, akit 
Hitler elé cipeltek, a zsebéhez kapott, 
mintha pisztolyát keresné, mire a kan-
cellár korbácsának ólmos végével le-
sújtott a fejére. Azonnal elájult. A 
szomszéd szobában Röhm helyettese, 
Edmund Heines fiatal barátjával fet-
rengett az ágyban. Még felöltözni sem 
maradt idejük. Az SA vezérének 
szobaajtaján maga Hitler kopogtatott. 
Amikor kinyílt, a Führer rákiáltott, 
hogy le van tartóztatva, aztán a meg-
hökkent Röhmöt is átadták a roham-öt is átadták a roham- is átadták a roham-átadták a roham- a roham-
osztagosoknak. 

Miután valamennyi SA-tagot össze-
gyűjtötték és betuszkolták az autók-
ba, a müncheni stadelheimi börtönbe 
vitték őket. Még aznap délelőtt a he-
lyi pártszékházban Hitler kimondta a 
halálos ítéletet, amit egy Sepp Diet-
rich által vezetett kommandó végre is 
hajtott. A kivégzőosztag sorra kaszál-

ta le a SA válogatott tisztségviselőit a 
börtönkerítés falánál. A vezényszó 
így hangzott: „A Führer akarata. 
Heil Hitler! Tűz!”. Utoljára hagyták 
Röhmöt, aki meztelen felsőtesttel, 
magába roskadva ült priccsén. Kora 
délután Theodore Eicke és Michael 
Lippert jelentek meg nála, és átadták 
neki a Völkischer Beobachter egy pél-
dányát. Az újságban meg volt jelölve 
a Röhm lefokozásáról szóló közle-
mény és a kivégzettek nevei. Egy re-
volvert is letettek a napilap mellé, 
egyetlen golyóval megtöltve. Hitler 
megengedte neki, hogy végezzen 
magával. A barnaingesek vezére ke-
serűen csak ennyit válaszolt: „Ha 
Adolf agyon akar lőni, tegye meg ő 
maga!”. Mégis kapott 10 perc gon-
dolkodási időt. Ezután ismét kinyílt a 
zárka ajtaja, és Eicke rákiáltott: 

H O S S Z Ú  K É S E K  É J S Z A K Á J A

A KOLIBRI-HADM^VELET
Már hajnalodott, amikor 1934. június 30-án a Reichswehr páncélautóinak dübörgése felverte álmukból 

a	dél-bajorországi	Bad	Wiessee	üdülWszállójának	vendégeit.	Az	SS-egyenruhát	viselW,	fegyveres	fiatal-
emberek	berontottak	az	épületbe,	és	elkezdték	a	szobák	átkutatását.	Egykori	bajtársaikra	vadásztak.

A legkeresettebb „vadnak” 
Ernst Röhm, az SA nevű ro-
hamosztagosok vezére szá-

mított, aki sokáig Adolf Hitler leg-
hűségesebb barátja volt, az utóbbi 
időben azonban megromlott közöt-
tük a viszony. 

Az első világháborút megjárt, 
köpcös férfi egyik alapítója volt a 
Német Nemzeti Szocialista Pártnak 
(NSDAP). Hitler hatalomra kerülése 
érdekében saját félkatonai szervezetét 
is hajlandó volt a Führer szolgálatába 
állítani. A barna színű inget viselő 
rohamosztagosok előszeretettel za-
varták meg a rivális pártok – elsősor-
ban a kommunisták – politikai gyű-
léseit és félemlítették meg a tagjai-
kat. Verekedéseik sokszor torkolltak 
gyilkosságokba, ami megint csak 
Hitler malmára hajtotta a vizet, hi-
szen a nép rendet akart. Cserében 
Röhm elvárta, hogy az új kancellár 
hadügyminiszterré nevezze ki, és to-
vábbra is irányító szerepet tölthessen 
be. A politika azonban rövidesen 
közbeszólt. A 3 milliósra duzzadt SA 
vezére a náci mozgalom populista 
szárnyát képviselte, amely Hitler 
kancellárrá való kinevezése után idő-
szerűtlenné, sőt veszélyessé vált. A 
Führer ugyanis a diktatúra zavarta-
lan kiépítése érdekében hajlandó volt 
összefogni a német nagytőkésekkel 
is, akiket Röhm szívből gyűlölt. 
Nemtetszését ki is fejezte a Führer 
előtt, ami nem volt bölcs dolog. 

Félbeszakított vakáció 
Hitlert új barátai, Hermann Göring, 
a Gestapo (titkosrendőrség) megál-
modója és Heinrich Himmler, az SS 
parancsnoka is arra biztatták, hogy 
szabaduljon meg potenciális riválisá-
tól és a többi SA-vezetőtől. A cél ér-
dekében összeállítottak egy hamis bi-
zonyítékokból álló dossziét, amely azt 
sugallta, hogy Röhm hatalomátvé-
telre készül. Ez meggyőzte a Führert, 

Hitler Röhmmel 1933-ban
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modni. Másnap nem sokkal dél előtt 
csengettek. Maria Güntel házvezetőnő 
nyitott ajtót, mire Christian Weber SS-
testőrosztag parancsnok durván félre-
lökte őt, és kíséretével együtt belépett az 
előszobába. A dolgozószobájában talál-
tak a volt kancellárra. „Ön Schleicher 
tábornok?” - kérdezte az egyik gestapós. 
„Igen, de mit jelent...?”, ám a mondatot 
be sem tudta fejezni, máris lövések dör-
dültek. Az áldozat eszméletlenül terült el 
a szőnyegen. Az egyik golyó a nyakát 
ütötte át, a többi a mellkasán érte. Felesé-
ge befutott a zajra és sikoltozni kezdett, 
mire őt is agyonlőtték. A házvezetőnő 
megdermedt a rémülettől, de az egyik 
gyilkos odalépett hozzá, és megnyugtat-
ta, hogy őt nem fogják bántani, ha hall-
gat a történtekről. Átkutatták a tábor-Átkutatták a tábor-tkutatták a tábor-
nok dolgozószobáját, majd szó nélkül 
távoztak. A hivatalos verzió szerint, 
amikor Schleicher tábornokot le 
akarták tartóztatni, ellenállt a Gesta-
po embereinek, ezért kellett lelőni. 

Gustav Ritter von Kahr a Weimari 
Köztársaság megdöntésére indított 
1920-as sikertelen Kapp-puccs után 
lett Bajorország miniszterelnöke. A bi-
rodalmi kormányzattal nyíltan szem-
beszállva Bajorország elszakadására és 
a királyság restaurációjára kovácsolt 
terveket. Ezeket azonban el kellett ej-
tenie a Hitler-féle 1923-as sikertelen 
müncheni sörpuccs után. Ez az állam-
csíny-kísérlet keresztezte saját terveit, 
ezért kénytelen volt elfojtani. Márpe-
dig Hitler soha senkinek nem bocsá-
tott meg és nem is felejtett. 

Június 30-án 10 óra körül Kahr 
müncheni villája előtt két gépkocsi állt 
meg. A volt miniszterelnök még 
háziköntösben volt, ezért a három Ges-Ges-

„Röhm, készüljön fel!”. Aztán a fél-
homályban gyors egymásutánban há-
rom lövés dördült. Az áldozat utolsó 
szavai ezek voltak: „Mein Führer, 
mein Führer”. 

Holttest a mocsárban
Az SA ellenes fegyveres akciót kihasz-
nálva Hitler egy füst alatt le akart szá-
molni régi politikai ellenfeleivel is. Ber-
linben például egy fegyveres SS-egység 
megrohamozta a kancellárhelyettesi hi-
vatal épületét, és végeztek a megbízha-
tatlannak vélt tisztségviselőkkel. A 
„nagykutyákért” azonban egyenesen 
házhoz mentek. 

A Führer előtt Kurt von Schleicher 
tábornok viselte a kancellári tisztséget, 
aki a hadseregre támaszkodva megpró-
bálta megakadályozni, hogy a nemzeti-
szocialisták lábbal tiporják a köztársaság 
törvényeit és alkotmányát. Potenciális 
riválisként természetesen neki is lakol-
nia kellett. A tábornok visszavonulása 
óta édesanyjával és nővérével élt együtt 
neubabelsbergi villájában. 

Június 29-én este vacsorát adott bará-
tainak. A vendégek egyike ekkor fi-
gyelmeztette, hogy szerepel Hitler fe-
kete listáján, hagyja el mielőbb az orszá-
got. Ő azonban azt válaszolta, hogy 
egy porosz tiszt nem szokott megfuta-

tapós megengedte, hogy felöltözzön. 
Aztán szó nélkül elhurcolták az egyik 
autó felé, amelyben Theodor Eicke ült. 
Kahr nem is tiltakozott. Csákánnyal 
szétvert tetemére néhány nap múlva 
bukkantak rá a dachaui lápvidéken. 

Gregor Strasser az elsők között lépett 
be az NSDAP-ba, és aktív szerepet vál-
lalt a sörpuccsban. A vezér bebörtönzé-
se után ő állt az illegalitásba kényszerült 
párt élére. Később azonban csalódott 
Hitlerben, aki a munkások helyett a né-
met iparmágnásokkal szövetkezett. El-
lenezte antiszemitizmusát is, és szo-
cialista szellemű, radikális társadal-
mi reformokat követelt. A nácik 
1932-es sikere után lemondott párt-
funkciójáról, és szinte minden befo-
lyását elveszítette. 

Bár Strasser távol tartotta magát a 
politikától, a nagy leszámolás napján 
rá is sor került. Éppen ebédelt család-Éppen ebédelt család-ebédelt család-
ja körében, amikor a Gestapo öt em-
bere jelent meg berlini lakásán, és 
felszólították, hogy kísérje el őket. 
Állításuk szerint a vezetése alatt álló 
Schering-Kahl Vegyiművekben 
akartak házkutatást tartani. Strasser 
még a szeretteitől sem tudott 
elbúcsúzni. Amikor a gyárba értek, 
nyomban átadták foglyukat az ott 
várakozó SS-osztagnak. Ők megbi-Ők megbi-megbi-
lincselték és belökték az autóba, az-
tán elszáguldottak vele a Gestapo 
székházába. Délután 5 óra körül egy 
pisztoly csöve jelent meg magánzár-
kájának kémlelőnyílásában. Strasser 
megpróbált félreugrani a lövés elől, 
de megsebesült. Ekkor három SS-
katona hatolt a zárkába, és megadták 
neki a kegyelemlövést. Családja na-Családja na-
pokig nem hallott róla semmit, csak 
július 7-én kaptak kézhez egy urnát 
a hamvaival. A hivatalos változat 

Kurt von Schleicher tábornokot saját villájában, 

Neubabelsbergben ölték meg 

Gregor Strasser 1930-ban

A Hanselbauer Hotel Bad Wiesseeben 1934-ben
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szerint öngyilkosságot követett el. 
Strasser haláláról az a verzió is elter-
jedt, hogy Grünewaldban a Himm-
ler-legények behajszolták az erdőbe, 
majd leütötték, és halálra rugdosták. 

Jó	tett	helyébe…
A leszámolásnak volt egy véletlen ál-
dozata is: Willi Schmid, a Münchner 
Neuste Nachrichten zenekritikusa. 
Őt a Gestapo összetévesztette Lud-összetévesztette Lud-tévesztette Lud-
wig Schmitt-tel, Strasser korábbi tá-
mogatójával. 

Az esztelen öldöklést, melynek so-
rán a nácik három nap alatt leszámol-
tak az SA teljes vezetésével, és Hitler 
néhány korábbi ellenségével, később a 
„Hosszú kések éjszakájaként” emle-Hosszú kések éjszakájaként” emle-
gették. Bár Göring utasította a rend-
őregységeket, hogy „minden, az el-
múlt két napon történtekkel kapcso-
latos iratot semmisítsenek meg”, az 
események túl sok ismert áldozatot 
követeltek ahhoz, hogy el lehessen 
titkolni azokat a közvélemény előtt. 
Hivatalos dokumentumok mindösz-
sze 85 gyilkosságot említettek, más 
források azonban legalább 200 főre 
tették a számukat. Ráadásul ezreket 
tartóztattak le, akik közül többen so- le, akik közül többen so-
ha nem kerültek elő. 

A Birodalmi Gyűlés előtt Hitler azt 
állította, hogy vészhelyzetben, a né-
met faj érdekében kellett azonnal cse-
lekednie. Ezért hagyták figyelmen 

kívül a törvényes utat és hajtották 
végre azonnal, bírósági tárgyalás 
nélkül a halálos ítéleteket. A Führer 
felháborodását fejezte ki az SA-ban 
tapasztalható erkölcsi fertő miatt, s 
beszámolt arról, hogy Röhm állam-
csínyre készült: „Én adtam paran-
csot e belső kútmérgező és a külföl-
det is megmérgező fekélyeknek a 
puszta húsig terjedő kiégetésére” - 
mondta. A képviselők dübörgő tapssal 
jutalmazták szónoklatát. A leszámo-
lást ráadásul a tábornoki kar is támo-
gatta, akik saját pozíciójukat féltették 
az SA-tól. A német polgároknak 
ugyanakkor az utcán sokszor része-
gül randalírozó rohamosztagosok-
ból volt már elegük. 

A jutalmak sem maradhattak el. Az 
SA élére a kancellárhoz hű Viktor 
Lutze került, aki a tagság 40%-át ki-
rostálta. A szervezet lényegében a ná-
cik kiképző szervezete lett. Eickére az 
összes koncentrációs tábor vezetését 
bízták, Himmler és Göring pedig 
Hitler legbefolyásosabb embere lett. 
A Hosszú kések éjszakája világosan 
megüzente a népnek, hogy még a 
legbefolyásosabb politikusok és tisz-
tek sem védettek a letartóztatások és 
kivégzések ellen, ha a náci rezsim fe-
nyegetésnek tekinti puszta létüket. 

HEGEDÜS PÉTER

Theodor Eicke (középen)

A kelkáposzta

A keresztesvirágúak családjába tartozó 
kétéves növény a második évben virág-
zik és érlel magot. Közeli rokona a fejes 
káposztának, azonban levelei hólyago-
sak, fodrosak és nem alkotnak tömör 
fejet, hanem lazán simulnak egymás-
hoz. Színe élénkebb, teltebb, íze lá-
gyabb, kellemesebb, könnyebben 
emészthető, puffasztó hatása kisebb 
mértékű, nem terheli meg úgy az érzé-
keny gyomrot, mint a fejes káposzta. 

A kelkáposzta vitamin- és ásványi-
anyag-tartalmát leveleinek zöld színe 
határozza meg. Legnagyobb erénye a 
fejes- és lilakáposztához képest maga-
sabb A-vitamin-tartalma, amely az 
ugyancsak magas E-vitamin-tartalma 
miatt jobban is hasznosul. Kimagasló 
C-vitamin- és béta-karotin-tartalmának 
köszönhetően erősíti immunrendsze-
rünket, így kitűnően hasznosítható a 
rákos megbetegedések kialakulása el-
len. Továbbá nagy mennyiségű B1- és 
B2-vitamin is található benne. A ká-
poszták között kimagasló a fehérjetar-
talma is. Kalcium- és vastartalma hoz-
zájárul csontrendszerünk épségének 
megóvásához, hatékony a csontritkulás 
ellen. Mivel sok benne a kálium, jóté-
konyan szabályozza a szívműködést és 
a vérnyomást, csökkenti a szív- és ér-
rendszeri betegségek kialakulásának 
kockázatát. Magnézium- és mangántar-
talmával jó hatással van az idegrend-
szerre, magas rosttartalma miatt pedig 
az emésztésre. 

A kelkáposzta sok luteint tartalmaz, 
mely szabadgyökfogó és antioxidáns 
hatású. A lutein a szemben, a retinán 
található sárgafoltban nagy koncentrá-
cióban van jelen. Feltételezések szerint a 
nagy energiájú fénysugarak ellen nyújt 
védelmet. Számos kutatás bizonyította 
az elfogyasztott lutein mennyisége és a 
sárgafoltban található luteinmennyiség 
közötti kapcsolatot. Kutatások azt is 
megmutatták, hogy a sárgafolt lutein-
mennyiségének növelése csökkenti az 
időskori látásromlás esélyeit. 

Minden súlycsökkentő diétának hasz-
nos alapanyaga lehet, mivel energiaér-
téke mindössze 30 kcal. A kömény ta-
lán a leginkább hozzáillő fűszer.

MAROSI KINGA

ÉLET-M�D
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sok megjelenését megelőző korokról 
csak a csontvázleletek elemzése adhat 
felvilágosítást. Történeti antropoló-
giával, pa leo pa to ló giá val foglalkozó 
kutatóként elsősorban az utóbbi terü-
let érdekel, a különféle fertőző beteg-
ségek – tbc, lepra, szifilisz – régebbi 
korokban történt előfordulása mellett. 
– Mi derült ki eddig a csontvázleletek 
elemzéséből a rákra vonatkozóan?
– Rosszindulatú daganatos csontelvál-
tozásokat már a dinoszauruszok köré-
ből is kimutattak. Az emberi fosszíliák 
esetében egy másfél millió éves Homo 
erectus alsó állcsontja a legrégebbi, da-
ganatos betegséggel kapcsolatba hoz-
ható lelet. Ezen a kutatók Burkitt-
limfómára vagy oszteoszarkómára 
utaló csontszaporulatot azonosítottak, 
azonban nem zárható ki lehetséges di-
agnózisként a rosszul gyógyult törés 
sem. A jóval fiatalabb, mintegy 
250 000  – 200 000 éve megjelent Ne-
andervölgyi emberek körében szintén 
találtak daganatszerű elváltozásokra 
utaló jeleket. Egy 120 000 éves lelet 
bordáiban nemrég például az úgyne-
vezett fibrózus diszpláziára utaló csont-
szaporulatot azonosítottak. Ez ugyan 

ritkán válik rosszindulatúvá, de a 
paleopatológiai szakirodalomban már 
nagyjából 200, különböző történeti 
korokból származó olyan esettel talál-
kozunk, amikor egyértelműen rossz-
indulatú rákos megbetegedéseket di-
agnosztizáltak.
– Miért van ilyen kevés, egyértel-
műen daganatos elváltozást mu-
tató csontlelet?
– A daganatos csontleletek alacsony 
számának egyik lehetséges oka, hogy 
eddig nem vizsgáltak meg kellően sok 
leletet, illetve a vizsgálati módszerek 
nem voltak megfelelőek. Egy neves 
rákkutató professzor, Mel Greaves sze-
rint ahhoz, hogy egyetlen rosszindula-
tú csontdaganatot találjunk, legalább 
10 000 történeti korú csontvázleletet 
kell elemezni. Anne L. Grauer antropo-
lógus szerint a világ oszteológiai gyűj-
teményeiben körülbelül 100 000 csont-
váz van, jelentős részüket azonban 
még sosem vizsgálták radiológiai vagy 
egyéb modern diagnosztikai módsze-
rekkel. 

Ezeket a véleményeket olvasva dön-
töttünk úgy munkatársaimmal, hogy 
mi magunk is belekezdünk a régebbi 

– Milyen módon vizsgálható a rákbe-
tegség előfordulása a modern kort meg-
előző időkben?
– Az egyik lehetőség, ha az írásos for-
mában megmaradt történeti forráso-
kat elemezzük. A Kr. e. XVI. század-
ból fennmaradt például egy ókori 
egyiptomi papirusz, amelynek eredeti 
szerzője vélhetően az orvosként is te-
vékenykedő Imhotep volt. Ebben a 
könyvben 48 különböző, sebészeti 

úton kezelt beteg-
ségről írnak, köz-
tük olyan esetek-
ről is, amikor az 
emlőrák kezelésé-
vel próbálkoztak. 
Az emlőrák más 
ókori egyiptomi 

papiruszokban is említésre kerül, ebből 
pedig arra következtethetünk, hogy az 
emlődaganatok már abban az időszak-
ban sem feltétlenül számítottak ritka-
ságnak. Az ókori Görögországban 
szintén ismertek voltak a daganatos be-
tegségek: Hippokratész – akitől a rák 
elnevezés is származik – legalább 11 he-
lyen tesz említést a rosszindulatú tu-
moros elváltozásokról. Az írásos forrá-
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CSAK A MODERN KOR 
BETEGSÉGE A RÁK?

Mindannyiunk számára ismert, hogy a daganatok a fejlett orszá-

gok	vezetW	haláloki	tényezWi	között	szerepelnek.	De	vajon	miként	
volt	ez	régen,	amikor	a	modern	élet	káros	környezeti	és	életmód-
beli	hatásai	még	nem	voltak	jelen,	és	a	születéskor	várható	átla-
gos	 élettartam	 is	 sokkal	 alacsonyabb	 volt,	mint	 napjainkban?	
Molnár	Erika,	 az	SZTE	TTIK	Embertani	Tanszékének	 történeti	
antropológiával	és	paleopatológiával	foglalkozó	adjunktusa	több	
mint	12000	hazai	csontvázleletet	vizsgált	meg	munkatársaival:	
kutatásuk	biztos	választ	ad	arra	a	kérdésre,	hogy	a	rákbetegség	

már	a	korábbi	történeti	korokban	is	velünk	volt-e.

NN 78696
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egy késő középkorban élt férfi comb-
csontján. A koponyánál azt is egyértel-
művé tették a radiológiai vizsgálatok, 
hogy az orrüregben keletkezett daga-
nat a koponya belsejébe is átterjedt. Ez 
rengeteg szenvedést okozhatott az 
érintett nőnek, aki a koponyatetőn lát-
ható bemélyedések alapján jelképes – 
nem feltétlenül gyógyító, hanem eset-
legesen rituális vagy beavatási céllal 
végzett – koponyalékelésen is átesett. 
Több esetben azonosítottuk továbbá a 
lágyrésztumorok csontáttéteit is, csont-
építő és nagyobb számban csontpusztí-
tó áttéteket.

Egyes esetekben az elsődleges daga-
natokra is következtetni lehetett. Egy 
idősebb férfi esetében – az áttét me-
dencecsonti elhelyezkedése és csontépí-

tő jellege alapján – például nagy való-
színűséggel prosztatadaganat volt az 
elsődleges tumor.

Szerencsések vagyunk, mert akadt 
egy esetünk a történeti korok leletein 
csak nagyon ritkán azonosítható 
lágyrésztumorokból is: egy koponya, 
amelynél az orrüregben növekvő 
lágyrészdaganat igen jelentős mérték-
ben deformálta a csontokat. Két eset-
ben pedig a csontvelőt érintő vérkép-
zőszervi tumorok egy formáját: 
mielóma multiplexet tudtunk diag-
nosztizálni. 

A jövőben a modern molekuláris bio-
lógiai módszereket is szeretnénk be-
vonni a vizsgálatokba, mert kíváncsiak 
vagyunk, hogy a mai tumoros folya-
matokkal összefüggésbe hozható ge-
netikai elváltozások fellelhetők-e a 
megelőző történeti korokban.

ILLYÉS ANDRÁS

ban, hogy a talált csontáttétekből kö-
vetkeztethessünk az elsődleges daganat 
típusára.

A harmadik, ritkának és különleges-
nek mondható eset pedig az, amikor 
egy csonton közvetett módon – a da-
ganat csontokra gyakorolt nyomására 
kialakult deformitások alapján – elsőd-
leges lágy rész da ga na tra utaló jeleket si-
kerül azonosítani.
– Milyen arányban voltak jelen az 
említett daganattípusok a hazai csont-
vázleletekben?
– Összesen 41 esetben találtunk rossz-
indulatú daganatokra utaló csontelvál-
tozásokat. Ez nagyon jó eredménynek 
tekinthető, ha a Mel Greaves által emlí-
tett 10 000 megvizsgált csontvázból 
egy megtalált daganat arányát vesszük 
alapul. Két esetben azonosítottunk el-
sődleges csontdaganatot, egy XI–XII. 
századból származó női koponyán és 

korok daganatainak keresésébe. Ehhez 
kiváló kutatóbázist nyújtott a Szegedi 
Tudományegyetem Embertani Tan-
székének gondozásában álló csontváz-
gyűjtemény, amely mintegy 30 000, 
különféle történeti korokból származó 
csontvázleletet őriz. Munkánkhoz ké-
sőbb Hajdu Tamás (ELTE TTK Em-
bertani Tanszék) is csatlakozott, aki a 
budapesti Természettudományi Mú-
zeum Embertani Tárának mintegy 
40 000 csontvázat őrző gyűjteményé-
ben végzi kutatásait. Úgy gondoltuk, 
hogy 70 000 csontvázlelet – még ha 
ezeknek csak egy töredékét vizsgáljuk 
is meg – már kellően nagy mintaszá-
mot biztosít ahhoz, hogy választ kap-
hassunk a kérdésre: előfordultak-e rá-
kos megbetegedések a régebbi korok-
ban a mai Magyarország 
területén? A kutatás anya-
gi hátterét egy OTKA-
pályázat és az Erdős Pál 
Fiatal Kutatói Ösztöndíj 
Program biztosította.
– Mennyi csontváz vizs-
gálatára került végül sor, 
és milyen módszerekkel 
történt mindez?
– Mintegy 12 500 egyén 
csontvázát vizsgáltuk 
meg: a legtöbb vizsgált 
lelet az avar korból, il-
letve a honfoglalás ko-
rából származott. A pa-
leo pa tológusok elsődle-
ges és legegyszerűbb 
módszere a makromorfológiai – sza-
bad szemmel, illetve nagyítóval törté-
nő – vizsgálat, melynek során felismer-
hetők a rosszindulatú, előrehaladott álla-
potú daganatokra utaló jelek. Ezt radio-
lógiai, valamint fény- és scanning 
elektronmikroszkópos vizsgálatok kö-
vetik. Ezzel a módszertannal háromféle 
daganattípus felismerésére van lehető-
ség. A csontvelőt pusztító vérképzőszer-
vi daganatok mellett biztonsággal ki-
mutathatók az elsődleges csontdagana-
tok – primer oszteoszarkómák –, ame-
lyek az összes rosszindulatú daganat 
mintegy 2 százalékát teszik ki. Felismer-
hetők továbbá a lágy rész da ga na tok – 
például a prosztatarák, az emlőrák és a 
tüdőrák – csontokban képződő áttétei is.

Az áttétek típusa – csontépítő, csont-
faló vagy vegyes – és a csontelváltozá-
sok elhelyezkedése, valamint az érin-
tett egyén életkora és neme segíthet ab-

Csontpusztító, áttétes koponyadaganat a X–XI. 

századból, 40–50 éves nQ

Molnár Erika, Szent László koponyájával a kezében 

(NAGY KÁROLY ZSOLT FELVÉTELEI)

Combcsontot érintQ  
oszteoszarkóma  

a XVI–XVII. századból,  

25–35 éves férfi
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2. Minden testnevelési órán meg kell 
történnie a kellő szív- és érrendszeri, 
valamint légzőszervi terhelésnek 
(kipirulás, izzadás, lihegés a jele). 
Ezért a testnevelési órán olyan mó-
don kell a tanulók mozgását szervez-
ni, hogy az egymásra várakozással, 
vagyis mozgás nélkül eltöltött idő a 
lehető legkevesebbre csökkenjen.
3. Minden testnevelési órán minden 
tanulóval gimnasztikát is végezni 
kell, melynek része a bio mecha ni-

kailag helyes testtartás kialakítását és 
fenntartását szolgáló speciális tartás-
javító mozgásanyag, valamint a láb 
izmainak erősítése és a helyes légzés-
technika kialakítása is. (A speciális 
tartásjavító mozgásanyag nem válto-
zik az életkorral, és egyik életkorban 
sem pótolható mással legfeljebb ki-
egészíthető egyéb játékos vagy válto-
zatos gyakorlatokkal.) A testnevelés 
egészében figyelembe kell venni a 
gerinc- és ízületvédelem szabályait.

A TESTNEVELÉS 
MEGÚJULÁSA

1.
rész

Az orvosi elvárások a min-
dennapi testnevelés iránt a kö-
vetkezők voltak:

1. A mindennapos tanórai testnevelés-
ben minden tanulónak részt is kell ven-
nie, vagyis az indokolatlan mulasztáso-
kat, felmentéseket vissza kell szoríta-
nunk. Ez egyrészt a szülők feladata, 
másrészt azoké az orvosoké, akik segítő 
szándékkal, de kellő sportorvosi tapasz-
talat hiányában, a tanuló, illetve szülője 
kívánságára felmentést írnak. 

EDUVITAL–ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

A	nemzeti	köznevelésrWl	szóló	2011.	évi	CXC.	törvény	a	tanulók	egészségi	állapotának	javítása,	egész-
ségfejlesztése	céljából	elWírja	a	mindennapos	tanórai	testnevelést.	Ahhoz,	hogy	a	mindennapos	tanórai	
testnevelés	ezt	a	célt	eredményesen	szolgálja,	a	testnevelésórák	anyagának	és	módszereinek	több	
egészségfejlesztési	szakmai	elvárásnak	is	meg	kell	felelniük.	Ezeket	az	illetékes	orvosi	szakmai	társa-
ságok	megfogalmazták	és	2012.	július	19-én	elküldték	az	oktatásért	felelWs	államtitkárnak	és	minisz-
ternek,	hogy	a	kiépülW	tantárgygondozás	és	tanfelügyelet	során	ezeket	érvényesítsék.	Egyidejeleg	a	

szülWi	szervezetek	is	megfogalmazták	az	orvosi	elvárásokkal	összhangban	álló	ajánlásaikat.	
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értünk. Mivel a tárgyi feltételek javítása 
csak fokozatosan tud megtörténni, így 
előfordulhat, hogy az iskola tornate-
rem-ellátottsága jelenleg esetleg nem 
elegendő. Ilyen esetekben az iskola tan-
testülete és testnevelő pedagógusai saját 
kreativitásukat segítségül hívva közö-
sen alakítsák ki az iskola helyzetében el-
fogadható megoldásokat a mindennapi 
tanórai testnevelés kivitelezésére. A tö-
kéletes helyszín hiányánál nagyobb baj a 
mindennapos testnevelési óra hiánya.

A szülői ajánlásokban a szülői 
szervezetek egyrészt a tanulók 
részvételét elősegítő körülmények-
re, másrészt az egyes speciális moz-
gásformák mindennapi tanórai 
testnevelésben történő alkalmazá-
sára hívták fel a figyelmet, vala-
mint a szülők felelősségéről is szól-
tak a fölösleges felmentések jövő-
beni mellőzésében. A szülői szer-
vezetek hangsúlyozták, hogy a 
mindennapos tanórai testnevelés 
bevezetésekor szükséges, hogy az 
egyes iskolákban a testnevelők és a 
szülők együttműködjenek az eset-
leges helyszűke okozta nehézségek 
elfogadható leküzdésében, mivel 
szerintük is nagyobb baj lenne a 
tökéletes helyszín hiányánál a min-
dennapos tanórai testnevelés és 
sport hiánya. 

SOMHEGYI ANNAMÁRIA

4. Minden mozgás során kiemelten 
kell figyelni a gerinc és az ízületek élet-
kori terhelhetőségére is. 
5. A testnevelési órákon relaxációt is 
végezni kell minden tanulónak (en-
nek módszere az 1–4. évfolyamon 
különbözik a többi évfolyamon alkal-
mazandótól).
6. Mind a speciális tartásjavítás, mind 
a relaxáció az izomtudat, testtudat 
kialakítását igényli, ami egyúttal a 
testnevelés általános testi-lelki egész-
séghatásait is felerősíti. Ezért a testne-
velőknek az izomérzések tudatosítá-
sára, s ezeknek szóbeli kifejeztetésére 
is nagy hangsúlyt kell helyezniük. 
7. A testnevelőknek át kell adniuk 
azt a tudást is, hogy a mozgás mi-
ként áll folyamatos kapcsolatban az 
egészséges lelki működéssel és a ta-
nulási képességek fejlődésével. 
8. A mindennapos tanórai testnevelés 
részét képezheti a tánctanítás is, 
amennyiben ehhez a szükséges sze-
mélyi feltételek megteremthetők. 
Számos, lelki egészséget elősegítő és 
kapcsolati mintát nyújtó kitűnő hatá-
sa miatt az 1–4. osztályban a néptánc, 
5–12. évfolyamon a nép-, illetve tár-
sastánc részesítendő előnyben az 
egyéb táncfajtákkal szemben.  
9. A mindennapos tanórai testneve-
lés részeként, az élményszerzés köz-
pontba helyezésével, a mozgás meg-
szerettetésével olyan sportok tanítá-
sa is szükséges, melyeket a tanulók 
akár egész életükben is könnyen 
folytathatnak (életmód-sportok). Az 
iskolák a helyi adottságok és lehető-
ségek figyelembe vételével választ-
hatják ki ezeket a sportfajtákat. 
10. Minden testnevelési órának a fe-
gyelmezett munka, valamint a já-
ték örömét és sikerélményét kell 
nyújtania minden, még az átlagos-
tól eltérő testi adottságú tanuló szá-
mára is. Ehhez olyan pedagógiai-
pszichológiai módszereket kell al-
kalmazni, melyek az osztály min-
den tanulója számára a neki 
megfelelő mozgásfeladatokat adják; 
valamint olyan munka- és játék-
helyzeteket kell teremteni, melyek 
valamennyi tanuló részére az elvég-
zett munka, illetve játék sikerélmé-
nyét és örömét nyújtják.
11. A testnevelésórán a testnevelő-
nek egyedülálló lehetősége van arra, 

hogy a tanulókkal saját élményeik 
útján megértesse a testnevelésórán 
történtek hatását a szervezetükre, 
testük és lelkük egészséges fejlődésé-
re, ezért a testnevelésórának az 
egészségtan (egészségfejlesztési is-
meretek) hatékony, azaz bensővé vá-
lást eredményező oktatását is elő kell 
segítenie. Ennek részeként kiemel-
ten fontos a személyi higiéne, a test-
mozgás utáni zuhanyozás vagy 
egyéb tisztálkodás és a folyadékpót-
lás gyakorlati alkalmazása.
12. A testnevelés értékelésének olyan 
módon kell történnie, hogy az a ta-
nulókat a részvételre serkentse, 
vagyis minden tanulót elsősorban a 
saját adottságai és eddig elért saját 
eredményei alapján kell értékelni. 
13. A mindennapos tanórai testneve-
lés szakmai minőségének biztosítását 
legjobban az segíti elő, ha a testneve-
lésórát testnevelő szaktanár vagy er-
re kiképzett tanító tartja. 
14. Fontos, hogy a tanulók megis-
merjék a magyar sport történetét, a 
kiváló sportemberek életútja moti-
válhatja a tanulókat az iskolán kívü-
li sportág választásában.
15. A köznevelést fenntartó állam fel-
adatai közé tartozik a mindennapos 
tanórai testnevelés esetlegesen hiányzó 
tárgyi feltételeinek biztosítása. A kor-
mányzat ezirányú törekvéseivel egyet-
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Talán nem is gondolnánk, mi-
lyen rohamos mértékben nő a 
Föld körül keringő űreszkö-

zök száma: 2014 augusztusában már 
1235 darab működő műhold kerin-
gett a Föld körül. Idővel azonban 
minden mesterséges eredetű tárgy 
működésképtelen lesz és űrszemétté 
válik. E tárgyak keringhetnek to-
vábbra is a Föld körül, de a légkörbe 
lépve el is éghetnek. Űrszemétnek 
számítanak a rakéták kilövése során 
leváló üzemanyagtartályok és burko-
lólemezek, az elromlott vagy kiöre-
gedett műholdak, továbbá ide sorol-
ható például a Nemzetközi Űrállo-
más legénysége által szándékosan 
vagy véletlenül az űrbe taszított 
számos tárgy is. Az ezekkel való üt-
közés jelentős károkat okozhat a 
még működő űreszközökben.
Az űrszeméttel való ütközés szempont-
jából legveszélyeztetettebb helyzetben a 

TA K A R Í T Á S  L É Z E R R E L  VA G Y  S Z I G O N N YA L

MIT KEZDJÜNK 
AZ	dRSZEMÉTTEL?

Az	ertechnika	olyan	mélyen	beivódott	mindennapjainkba,	hogy	nehezen	tudnánk	nélküle	elképzelni	
az	életünket.	Természetesnek	vesszük,	hogy	kommunikálunk	a	különbözW	 földrészek	között,	hogy	
több	száz	televíziós	adót	fogunk,	hogy	e-maileket	írunk	és	közösségi	oldalakon	posztolunk,	hogy	a	
navigációs	készülék	mindig	a	helyes	célhoz	irányít	minket,	vagy	hogy	van	esélyünk	megjósolni	az	
elkövetkezW	napok	idWjárását.	Ezek	a	napi	tevékenységek	mind-mind	meholdak	segítségével	jöhetnek	
létre.	Meghibásodásuk	esetén	vagy	életciklusuk	lejárta	után	viszont	ezek	az	eszközök	továbbra	is	
korábbi	pályájukon	maradnak,	s	ottani	céltalan	sodródásuk	elWbb-utóbb	olyan	katasztrófát	idézhet	

elW,	minek	következtében	a	jelenlegi	kényelmes	életünk	pillanatok	alatt	véget	érne.

200–1200 kilométer magasságban el-
helyezkedő alacsony Föld körüli pályán 
(LEO, Low Earth  Orbit) és a 35 786 ki-
lométeren húzódó geostacionárius pá-
lyán (GEO, Geostationary Earth Orbit) 
keringő műholdak vannak. Az előbbin 
kering a felbocsátott műholdak túl-
nyomó része. Az utóbbi pedig egy 
olyan különleges pálya, ahol a műhol-
dak Föld körüli keringési ideje meg-
egyezik a Föld tengely körüli forgásá-
nak idejével, így az itt keringő műhold 
minden egyes pillanatban ugyanazon 
földrajzi hely felett található. 

A meghibásodott műholdak, illetve 
az egyéb forrásból származó törmelé-
kek irányíthatatlanul keringenek to-
vább bolygónk körül, lassan veszítve 
keringési magasságukból. A körülbe-
lül 10 centiméteres és annál nagyobb 
méretű űrszemétdarabokat (a műkö-
dő eszközökkel együtt) a Föld szá-
mos pontjáról nap mint nap nyomon 

követik, hogy amennyiben ütközés 
veszélye állna fenn, elkerülő manő-
vereket hajthassanak végre a műkö-
dő műholdakkal.

Láncreakció
A ma rendelkezésre álló technológiá-
val azonban még nem vagyunk képe-
sek minden egyes darabot nyomon 
követni: a 10 centiméternél kisebb tör-
melékek gyakorlatilag nem láthatók 
számunkra. Vannak 1 centiméternél 
kisebb törmelékdarabok is, azok 
azonban többnyire nem okoznak 
különösebb problémát, mivel a fent 
keringő berendezések jó részét kerá-
miaszövetből, kevlár ré tegekből és 
alumíniumlemezekből álló whipple-
pajzsokkal látták el, amelyek képesek 
elnyelni ezeknek az apró törmelé-
keknek a becsapódási energiáját. E 
kis törmelékek akkor jelenthetnek 
gondot, ha például a műhold ener-
giaellátásában fontos szerepet betöl-
tő napelemekkel ütköznek, ezeket 
ugyanis nem lehet az említett paj-
zsokkal beborítani. A legnagyobb 
problémát a jelenleg alaposan még 
nem megfigyelt, 1 és 10 centiméter 
közötti mérettartományba eső tör-
melékek okozzák. Ezek képesek ak-
kor is kárt tenni a működő eszkö-
zökben, ha azok pajzsokkal vannak 
felszerelve, mivel a LEO-pályán 
megközelítőleg 8 kilométer/szekun-
dumos sebességgel keringenek.

Egy működő műhold űrszeméttel va-
ló ütközés következtében részlegesen 
vagy teljesen megsemmisülhet, s dara-
bok ezreire is szétszakadhat, jelentős 

Föld körüli pályán 

keringQ követett 
objektumok 

1960-tól 2010-ig
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ám nagy hátrányuk egyelőre, hogy 
mindegyik csak papíron létezik. En-
nek oka egyrészt az igen magas költ-
ség, amely e létesítmények létrehozásá-
nál és üzemeltetésénél felmerül, másfe-
lől a módszereket még nem tesztelték a 
gyakorlatban, így azt sem lehet tudni, 
melyik lesz a legmegfelelőbb.

A rengeteg ötlet között akadnak 

olyanok, amelyek nagy valószínűség-
gel soha nem fognak megvalósulni. 
Ilyenek például a közegsűrítésen alapuló 
módszerek, ahol gázt, fagyott ködöt 
vagy aerogélt terítenének szét a lelassí-
tani kívánt űrszemét előtt. Az a meg-
növelt közegellenállásnak köszönhető-
en lassulna, ennek következtében letér-
ne pályájáról és a légkörbe lépve elégne. 
Az egyik probléma ezzel, hogy az így 
kiterített anyagfelhő rövid időn belül 
szétoszlana az űrben, így pontosan kell 
azt a célzott törmelék elé kiszórni, 
hogy még megfelelő hatékonysággal 
lassítson. Ráadásul az e művelethez 
szükséges rengeteg anyag űrbe juttatá-
sa körülményes is lenne, másfelől a ki-
szórt anyag nem lenne űrszemét-speci-

fikus: minden tárgyat lassítana, ami 
belehatolna. Kiszórandó fékezőközeg-
ként felmerült a wolframpor is, ám 
használatával egy űrszemét eltávolítá-
sát további szemeteléssel tudnák csak 
megoldani.

Vitorlázó	erhulladék
Másik megközelítésben egy nagymé-
retű vitorlát rögzítenének a nagyobb 
űrszemétdarabokra, így azok a meg-
növekedett felület miatt több felsőlég-
köri részecskével ütköznének, ennek 
következtében jobban lassulnának, ke-
ringési magasságuk csökkenne és ha-
marabb elégnének a légkörben, mintha 
vitorla nélkül keringenének. Kérdés 
viszont, hogy mi módon lehetne a már 
kiszolgált műholdakra ilyen vitorlákat 
erősíteni. Hasonló elven működhetne a 
GOLD (Gossamer Orbit Lowering 
Device), amelyet a jövőben alkalmazná-
nak: a felbocsájtásra kerülő műholdak 
mindegyike rendelkezne egy szorosan 
összehajtogatott ballonnal. Ez csak a 
műhold életciklusának végén nyílna 
ki, majd (a felső légkörben nagyon kis 
mennyiségben jelen levő) héliummal 

megtelve jelentősen megnőne, s így 
megfelelő lassító erőt tudna kifejteni a 
szerkezetre. Kérdés, hogy vajon meg-
érné-e a műholdakat ilyen nagyfelüle-
tű fékező berendezésekkel felszerelni, 
hiszen így jóval nagyobb célpontot biz-
tosítanának az űrben száguldó többi 
törmeléknek.

A GEO-pálya megtisztítására is több 
elmélet született már: egyfelől hálókkal 
és szigonyokkal felszerelt vontató mű-
holdakkal vontatnák magasabb, temető 
pályára a már nem működő eszközö-
ket, vagy ugyanezt elektromosan töl-
tött részecskékkel kialakított elektro-
sztatikus vonzóerő létrehozásával ér-
nék el. Előbbinél felmerül, hogy meny-
nyi hálót és szigonyt lenne képes 

mértékben tovább növelve ezzel az űr-
ben keringő törmelék darabszámát. 
Napjainkig két olyan eseményt tar-
tunk számon, melyek drasztikusan 
megnövelték az űrszemét mennyisé-
gét: 2007. január 11-én Kína rakétával 
semmisítette meg egy nem működő 
műholdját, 2009. február 11-én pedig 
egy amerikai távközlési cég egy még 
működésben lévő műholdja ütközött 
össze egy használaton kívüli orosz mű-
holddal. Egy ilyen ütközés miatt kelet-
kező néhány ezer irányíthatatlanul ke-
ringő törmelékdarab további eszközök 
megsemmisülését, feldarabolódását 
idézheti elő, ami egy Kessler-
szindrómának nevezett láncreakcióhoz 
vezethet: Ennek drasztikus végeredmé-
nyeként legalább a LEO-pályán kerin-
gő összes működő eszköz megsemmi-
sülhetne, és az így keletkező hatalmas 
törmelékfelhő miatt akár évtizedekre le 
kellene állítani az űrhajózást is.

Az űrszemét egyre több problémát 
okoz tehát az űrügynökségeknek. A 
Nemzetközi Űrállomás legénységét 
már két ízben (2009-ben és 2011-ben) 
közvetlenül is érintette a probléma, 
amikor félő volt, hogy az űrállomás egy 
törmelékkel ütközik, és így evakuálni 
kell. Ekkor a legénység a Szojuz fedél-
zetére volt kénytelen visszahúzódni. 

Az űrszemét mennyiségének növeke-
dését égetően fontos lenne megállítani. 
Az előbbiekben bemutatott láncreak-
ció ugyanis nemcsak az űrhajósokat 
érintené, hanem teljesen megbénítaná 
mindannyiunk modern és kényelmes 
életét. Éppen ezért a problémát orvo-
solni képes különböző elméleti mód-
szerek kifejlesztése jelenleg is folyik, 
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Nem lenne elegendő azonban csupán 
egy állomás kiépítése a felszínen, az 
egész égbolt lefedettségének érdekében 
több helyen kellene ilyet létesíteni.

Szintén megoldást jelenthetnének a 
takarító és a kamikaze műholdak. A 
takarító műholdak megragadnák a 
célobjektumot és olyan pályára állí-
tanák, amelyen megsemmisülnének. 
Mielőtt azonban ez bekövetkezne, 
elengednék a törmeléket, pályát mó-
dosítanának és új célpont felé indulná-
nak. Ellenben a kamikaze-műholdak a 
célpontot megragadva, azzal együtt 
semmisülnének meg a légkörbe való 
belépéskor. A kamikaze műholdak-
nak tehát nagyon alacsony előállítási 
költségűnek kell lenniük, a takarító 
műholdaknak viszont valamilyen 
módon meg kell oldani a mozgásuk-
hoz szükséges energia biztosítását.

magával vinni egy műhold, 
lévén az újratöltés megoldása 
jelenleg még komoly techni-
kai kihívást jelentene, illetve 
további kérdés, hogy a hálót a 
nagy sebességgel repülő tör-
melék nem szakítaná-e ki.

Öngyilkos	meholdak?
A jövőben már alkothatunk 
önműködő robotokat is, 
melyek képesek lesznek a meghibá-
sodott eszközök megközelítésére, 
megragadására és megjavítására 
vagy amennyiben ez nem lehetséges, 
akkor annak megsemmisítésére. 
Addig is, amennyiben gyorsan kel-
lene cselekednünk, két dolog jöhet-
ne szóba. Az egyik a lézeres törme-
lékeltávolítás, mely során a nagy 
energiájú és jól fókuszált lézersu-
gárral a homlokfelületén 
meglőtt űrszemét párologni 
kezd, ezáltal anyag távozik 
belőle. Ez a folyamat lassító 
erőként hat a céltárgyra, ami-
nek így lassan csökkenni kezd 
a keringési magassága, végül 
pedig a légkörbe érve elég. 
Lézer segítségével a nagyon 
kisméretű testek is eltávolít-
hatók, ezek viszont hamarabb 
párolognak el teljesen, mint-
hogy a légkörbe léphetnének.

A lézer használatával kapcso-
latban több szempontot is figye-
lembe kell venni. Folyamatos 
nyalábú lézert használva, az űr-
szemét anyaga nem párologna 
el, hanem megolvadna és rendezetlen 
olvadékból álló amorf formákat venne 
fel, amely nem oldaná meg az alapvető 
problémát. A pulzáló lézerekhez vi-
szont kevesebb energia szükséges, a 
pulzálás sebességét széles skálán lehetne 
állítani, és ez a fajta lézer folyamatosan 
pulzálva, a törmelék párologtatását 
egyenletesen fent tudná tartani, miál-
tal a törmelék egyenletesen térne le a 
pályájáról. Maga a lézer forrása lehet a 
Földön és az űrben egyaránt.

Legcélravezetőbbek azonban a földi 
bázisú lézerállomások lennének, mert 
egyszerűbb több energiát biztosítani a 
földi bázisoknak, hogy a lézersugár 
ilyen távolságból is hatékonyan legyen 
képes párologtatni a törmelékeket, 
mint folyamatos üzemanyag-utánpót-
lást biztosítani a lézerrel felszerelt mű-
holdak folyamatos manőverezéséhez. 

Rengeteg elmélet van te-
hát az űrszemét problémájá-
nak megoldására és valószí-
nűleg továbbiak is napvilá-
got láthatnak még a közeljö-
vőben, ám hangsúlyozandó, 
hogy egyelőre ezek egyike 
sem valósult meg.  Napja-
inkban egy svájci laboratóri-
umban dolgoznak öngyil-
kos robotok (kamikaze-

műhold) kifejlesztésén, illetve egy 
ausztráliai kutatócsoport tíz éven be-
lül egy földi lézerrel szeretné megkez-
deni a takarítást. A kérdés csupán az, 
hogy van-e még ennyi időnk? 

Bebizonyosodott, hogy az antropo-
gén hatások miatt megnövekedett lég-
köri szén-dioxid-koncentráció is hatás-
sal lehet az űrszemét helyzetére, hiszen 
amíg az alsó légkörben a szén-dioxid 

felmelegedést okoz, addig a ter-
moszféra (~90–700 kilométer) 
hőmérséklete csökken és így fo-
kozatosan összehúzódik. Ez azzal 
jár együtt, hogy a LEO-pályán 
keringő törmelékekre kisebb fé-
kezőerő hat majd, így több időt 
fognak Föld körüli pályán tölteni, 
azaz adott időpillanatban a meny-
nyiségük is jóval nagyobb lehet. 
Bármelyik módszer mellett is 
döntünk, a legfontosabb, legcél-
ravezetőbb óvintézkedés a továb-
bi űrszemét keletkezésének mini-
malizálása vagy leginkább meg-
előzése lenne. 

Egy olyan világban, ahol éle-
tünket ilyen mértékben áthat-

ják a műholdas technológiák, csele-
kednünk kell mihamarabb. Ráadá-
sul mindez nem csak néhány ezer ki-
lométeres távolságon belüli jelenség. 
A földi rendszeren kívülre eljutta-
tott és már nem funkcionáló űrszon-
dák száma is folyamatosan nő, így 
hulladékunk már a Hold és más 
bolygók felszínén is megjelent, nem 
beszélve a már megcélzott vagy a jö-
vőben megcélzandó üstökösök, kis-
bolygók felszínére eljutott, továbbá a 
Naprendszerben száguldó ember al-
kotta tárgyakról. Ezek jelentéktelen-
nek tűnhetnek, de foglalkoznunk 
kell azzal, hogy mindenhol szemetet 
hagyunk hátra magunk mögött, 
ahova csak eljutunk.

MIHÁLYI DÁVID

MÉSZÁROS JÁNOS

FARKAS ALEXANDRA

Az egyik leggyorsabb megoldást az _rszemét 
problémájára a földi lézerállomások 

létrehozása jelentené. A lézersugárral 
meglQtt törmelék párologni kezdene, s az 
emiatt távozó anyag lassítaná azt, aminek 

következménye a keringési magasság 
csökkenése lenne. A módosult pályán 

keringQ törmelék ezáltal a földi légkörbe érve 
semmisülne meg.

FORRÁS: HTTP://WWW.TECHNOLOGYREVIEW.COM

Takarító m_hold munka közben: az elképzelések szerint  
a célobjektumot olyan pályára állítaná, amelyen a légkörbe 

érve hamar megsemmisülne
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ja, de nem figyelünk rá eléggé oda, 
hogy ezt jelenti. Tegyük egymás mellé 
egy három milliárd évvel ezelőtt élt, 
sejtmag nélküli, egysejtű prokarióta 
ősünket és önmagunkat. Milyen tudás-
sal bírt ez az ősünk? Milyen tudással bí-
runk mi magunk? Azután tegyük fel 
önmagunknak a kérdést, hogy a fejlő-
dés tekintetében milyen viszony van e 
derék prokarióta ősünk tudása és a mi 
tudásunk között! A pro karióta ős a fej-
lettebb? Ugyanolyan fejlettek vagyunk? 
Vagy mi vagyunk a fejlettebbek, és így 
fejlődési viszony áll fenn közöttünk?

Az, aki elfogadja az uralkodó neo-
darwini elméletet, talán maga sem tud-
ja, de valójában tagadja, hogy mi fejlet-
tebbek lennénk, mint a prokarióták. A 
neo-darwini elmélet ugyanis nem is-

mer egyetlen olyan objektív, egzakt 
kritériumot sem, amely alapján ezt ki 
lehetne jelenteni. Más kritériumokat 
pedig – mivel azok úgymond szubjek-
tívek, nem tudományosak – nem fo-
gad el. Az, hogy mi tudunk biciklizni 
és beszélni, prokarióta ősünk pedig 
nem, a neo-darwini elmélet szem-
pontjából nem jelent semmit. Mind 
prokarióta őseink, mind mi magunk 
sikeresen alkalmazkodtunk saját kör-
nyezetünkhöz, és rendelkezünk azok-
kal a képességekkel, amelyekkel ren-
delkeznünk kell az életben maradá-
sunkhoz. Ezek a különböző tudások és 
az alkalmazkodást kikényszerítő kör-
nyezetek esetlegesen, véletlenszerűen 
különböznek egymástól, objektív 
mérce alapján összevethetetlenek.

E M E R G E N S  E VO L Ú C I Ó  É S  S Z E M É LY E S  T U D Á S

FEJLVDÉS-FILOZÓFIA
Charles	Darwin	óta	az	evolúció	gondolata	széles	körben	elterjedt.	A	természettudományban	alapve-
tWnek	számít,	azonban	Richard	Dawkins	szavaival	élve:	„A	filozófiát	és	a	’bölcsészettudományoknak’	

nevezett	tárgyakat	még	mindig	majdnem	úgy	tanítják,	mintha	Darwin	sohasem	élt	volna.”	
Egy	fontos	kivételt	jelent	e	tekintetben	a	magyar–brit	kémikus	és	filozófus	Polányi	Mihály,	akinek	a	
tevékenységérWl	 magyar	 származása	 és	 jelentWsége	 ellenére	 még	 mindig	 oly	 keveset	 tudunk.	
Kutatásomnak,	amelynek	részletes	eredményeit	a	napokban	megjelenW	Személyes	valóság	címe	köny-
vemben	találhatja	meg	minden	kedves	érdeklWdW,	valamint	ennek	a	rövid	írásnak	az	a	legfontosabb	
célkitezése,	hogy	ez	idWvel	megváltozzon.	Ehhez	azonban	meggyWzWdésem	szerint	mindenekelWtt	azt	
az	evolúciós	szemléletet	kell	megértenünk,	amely	Polányi	ember-	és	tudományképének,	vagyis	az	úgy-

nevezett	személyes	tudásnak	az	alapját	adja,	ez	pedig	nem	más,	mint	az	emergens	evolúció.

Bár az evolúció gondolatát mára 
sokan megismerték, annak va-
lódi jelentésével, filozófia jelen-

tőségével nemigen vagyunk tisztában 
még természettudományos körökben 
sem. Általában arról sincs fogalmunk, 
hogy milyen különböző evolúciós el-

képzelések lé-
teznek, pedig 
ezek komoly 
mértékben el-
térnek egy-
mástól. Gon-
doljunk csak 
például az 
Ernst Mayr 

által képviselt klasszikus neo-dar wi-
niz mus ra, ahol az egyedek természe-
tes szelekcióján van a hangsúly, 
Dawkins radikális gén cent rikus megkö-
zel ítésére, James Lovelock holisztikus 
szemléletű Gaia-elméletére vagy itthon 
maradva Csányi Vilmos általános evolú-
cióelméletére, aki pedig a különböző 
szintű evolúciós rendszereket emeli ki. 
Ebbe a sorba illeszkedik bele Polányi 
emergens evolúcióelmélete is, azzal a lénye-
ges kivétellel, hogy nála az evolúciós 
gondolat nem pusztán egy ter mé szet-
tu do mányos elmélet, hanem egy teljes 
filozófiai nézetrendszer alapja. Az, 
hogy éles kritikát fogalmaz meg az 
uralkodó neo-darwinizmussal szem-
ben, éppen ebből a különbségből fakad.

Maga az evolúció latin kifejezés, 
amely magyarul fejlődést jelent. Ez 
természetesen közhely, mindenki tud-

PD 78310
PUB I-113547
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magát az életet, mert ha nem adott 
eleve legalább egy élő forma, akkor 
természetes szelekció és az arra épülő 
evolúciós folyamat sem képzelhető el. 
A neo-darwinizmus azonban jellem-
zően – és furcsa mód magának Dar-
winnak is ellentmondva – mégsem 
ismeri el, hogy a természetes szelekci-
ón kívül más fundamentális elvekre 
is szükség lenne az élet keletkezésé-
nek magyarázatához.

A neo-darwini „evolúcióelmélet” 
tehát egy olyan elmélet, amely nem 
az evolúció elmélete. Ebből két kü-
lönböző következtetést lehet levonni. 
Ha elfogadjuk, hogy a neo-darwini 
elmélet a lényegét tekintve teljes, ak-
kor azt kell mondanunk, hogy tény-
leg nincs evolúció, senki sem fejlet-
tebb prokarióta őseinél, és nem kell 
további fundamentális elveket keres-
nünk. Ha pedig ahhoz a természetes, 
személyes, bár nem egzakt benyomá-
sunkhoz ragaszkodunk, hogy igen, 
többet tudunk, fejlettebbek vagyunk 
prokarióta őseinknél, vagyis létezik 
evolúció, akkor az azt jelenti, hogy a 
neo-darwini elmélet nem teljes, a 
természetes szelekción túl az evolúci-
ónak szüksége van még legalább egy, 
eddig föl nem fedezett fundamentá-
lis, tudományos elvre, amely felelős a 
természetben tapasztalható fejlődé-
sért és egy másikra, amely pedig az 
élet kialakulásáért felelős. Polányi 
vázlatos elképzelését ezekről a tudo-
mányos, fundamentális elvekről saj-
nos itt nincs lehetőség kifejteni.

Az emberek, akik elfogadják az 
evolúciós gondolatot, általában hisz-

A neo-darwini elmélet kimondot-
tan egy fundamentális mecha-

nizmust feltételez, ez pedig a darwini 
természetes szelekció. Ez hajtja előre. 
Egyfelől az öröklődés során mutációk 
lépnek fel, és új variánsok alakulnak 
ki. Másfelől pedig általában, bár nem 
törvényszerűen, a környezeti erőfor-
rások szűkössége jellemző. Fennállása 
esetén ez a két tényező vezet a külön-
böző variánsok közötti szelekciós ver-
senyhez, amelynek következménye-
ként jellemzően azok a variánsok 
fognak életben maradni, amelyek 
eredményesebben aknázzák ki a kör-
nyezeti erőforrásaikat.

Ezzel Darwin sikeresen megma-
gyarázta, hogy idővel hogyan ala-
kulnak ki korábbi életformákból 
újabb életformák, de azt nem, hogy 
az élőlények miért lesznek fejletteb-
bek. Ugyanis a szelekciós nyomást 
meghatározó környezeti tényezők 
végső soron olyan esetleges fizikai 
folyamatoktól függnek, mint a Nap 
hőleadása, a Föld tengelyének dőlés-
szöge, a kontinensek vándorlása stb., 
amelyek bár egész sikeresen megfe-
lelnek az objektív, természettudomá-
nyos magyarázat eszméjének, de 
semmiféle fejlődési folyamatot nem 
jelölnek és jelölhetnek ki. Maga Dar-
win ezzel természetesen tisztában 
volt, nem is használta az elméletére 
az evolúció kifejezést. Az előre – a 
fejlődés szempontjából – tehát valójá-
ban lehet visszafelé is.

Ehhez kapcsolódik egy másik, ha-
sonló probléma, amelyet Darwin híres 
könyve, A fajok eredete utolsó monda-
tából is kiolvashatunk: „Felemelő elkép-
zelés ez, amely szerint a Teremtő az életet 
a maga különféle erőivel együtt eredetileg 
csupán néhány vagy csupán egyetlen for-
mába lehelte bele, és mialatt bolygónk a 
gravitáció megmásíthatatlan törvényét kö-
vetve keringett körbe-körbe, ebből az egy-
szerű kezdetből kiindulva végtelenül sok-
féle, csodálatos és gyönyörű forma bontako-
zott ki – és teszi ma is.” 

Darwin ezzel nem feltétlenül azt 
akarja mondani, hogy az életet a 

Földön Isten teremtette, de azt vi-
szont világosan kimondja vele, hogy 
egyelőre a fejlődéshez hasonlóan 
nincs magyarázatunk az élet kialaku-
lására sem. A természetes szelekció 
darwini mechanizmusa ugyanis fel-
tételezi a jellemző tulajdonságaikat 
átörökíteni képes variánsokat, vagyis 

nek a fejlődésben, és egyértelműen 
fejlettebbnek gondolják magukat 
prokarióta őseinknél. A neo-darwini 
elmélet csak azért tűnhet számukra 
vonzónak, mert egyrészt nagyon 
igyekszik egzakt lenni és megfelelni 
a tudományos objektivitás eszméjé-
nek, másrészt pedig olyan „megté-
vesztő behelyettesítésekkel” él, mint-
hogy evolúcióelméletnek nevezi ma-
gát, miközben valójában csak a vál-
tozás elmélete. Abban azonban 
tökéletesen igaza van, hogy nincse-
nek olyan objektív, egzakt kritériu-
mok, amelyek alapján saját tudásun-
kat fejlettebbnek tekinthetnénk 
prokarióta őseink tudásánál. Polányi 
nem is próbál meg ilyen objektív kri-
tériumokat keresni, hanem érvényes 
kritériumként fölvállalja azokat a 
természetes, személyes meggyőződé-
seinket, minthogy a beszéd vagy a 
biciklizés képessége fejlettségben 
meghaladja a prokarióták egyszerű 
képességeit, és ehhez keres kielégítő 
tudományos magyarázatot.

Mit jelent tehát a fejlődés? Milyen 
kritériumokat kell teljesítenie 

egy folyamatnak, hogy fejlődésnek 
nevezhessük? Lehet-e egyáltalán fej-
lettebbnek tekinteni egy élőlényt a 
másiknál egzakt, objektív, lényegileg 
fizikai kritériumok alapján, amilye-
neket a neo-darwiniánusok keres-
nek? Ez egy filozófiai kérdés, és Polá-
nyi válasza rá az, hogy nem. Ha csak 
az anyagi szerkezetet tekintjük 
ugyanazon a fizikai szinten, nem fo-
gunk olyan objektív kritériumokat 
találni, amelyek alapján az egyik élő 
anyagot fejlettebbnek tekinthetnénk 
a másik élő anyagnál. Önmagunkat 
ugyanis nem pusztán anyagi szerke-
zetünknél fogva tekintjük fejlettebb-
nek a prokariótáknál, hanem azért, 
mert olyan személyes, biológiai és 
kulturális tudás(ok) birtokában va-
gyunk, amelyek lényegüknél fogva 
meghaladják prokarióta őseink tudá-
sát. Az evolúciós fejlődés kritériumait 
és további fundamentális elveit nem a 
fizikai világ egzakt, objektívnek vélt 
paramétereiben, hanem a biológiai 
világ és az ember esetében a kulturá-
lis világ személyes tudásában kellene 
keresnünk.

Az evolúció nem más, mint a tudás-
sal rendelkező élet kiemelkedése, ide-
gen szóval emergálása az élettelen 
anyagból. A legprimitívebb ősi 

Polányi Mihály
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prokarióta is képes fönntartani az 
anyagcseréjét és szaporodni. A kiemel-
kedés itt természetesen nem áll meg, 
hanem további lépésekben eljut a fő-
emlősök tudásáig, majd a legmaga-
sabb emberi kultúrákig, például az 
evolúcióelmélet tudományos művelé-
séig. Minden lépés más, mint az előző, 
minden lépés olyan új tudásszintet hoz 
létre, amely lényegileg különbözik a 
korábbi szintektől. Minden új szintnek 
megvannak a maga elvei és műveletei, 
és éppen ezért nincsenek és nem is le-
hetnek minden szintre egyformán ér-
vényes és alkalmazható objektív sza-
bályok és tudományos vizsgálati mód-
szerek. A biológia nem fizika.

Valójában az evolúció tehát vagy 
nem evolúció, vagy pedig emergens 
evolúció. Ez egy olyan filozófiai ál-
lásfoglalás, amelytől a természettu-
dósok általában ódzkodnak, de csak 
azért, mert ellentmond nyíltan föl-
vállalt vagy leplezett materialista és 
objektivista meggyőződésüknek. Az 
evolúciós gondolat azonban csak 
akkor fogja elfoglalni méltó helyét 
a biológiai világban, és még nyil-
vánvalóbban csak akkor fog betörni 
a filozófia és a bölcsészettudomá-
nyok területére, ha nem pusztán 
ob jek ti vis ta természettudományos 
elméletként kezeljük, hanem nyílt 
és őszinte filozófiai állásfoglalás-
ként. Daw kinsszal szemben azon se 
csodálkozzunk, hogy az evolúció 
mechanizmusait leíró (természetes 
szelekció, genetikai öröklődés stb.) 
természettudományos neo-darwini 
el mélet nem alkalmas a történelem 
és a kultúra evolúciós folyamatainak 

leírására. Mechanikus analógiákat 
természetesen lehet gyártani (példá-
ul Dawkins mém-elmélete), de ha 
komolyan vesszük az evolúciós gon-
dolatot, az nem azt jelenti-e, hogy az 
emberi kultúra fejlődése nem pusz-
tán a természetes szelekció mecha-
nizmusának analógiája, hanem az 
evolúciós folyamat szerves része a sa-
ját szintjén, a maga módján?

Polányi szerint az élet kialakulá-
sa, a biológiai és a kulturális 

evolúció ugyanannak a szerves, 
emergens fejlődésnek a három alap-
vető lépcsőfoka, magyarázataik nem 
terjeszthetők ki egymásra, de kiegé-
szítik egymást. Ennek a fényében 
kellene vizsgálnunk mind a hármat. 

Az emergens fejlődés eredménye 
az az emberi tudás is, amellyel ezt 
megtehetjük. Mivel azonban nem 
tökéletes, minden lépésében a hiba 
lehetőségét hordozza, ezért maga a 
belőle fakadó emberi megismerés és 
tudás sem lesz egzakt, tökéletes, 
csak korlátozott és Polányi legis-
mertebb kifejezésével élve: hallga-
tólagos – és ebből fakadóan szemé-
lyes. Ez a folyamat jelöli ki a he-
lyünket a világban, szükségszerű 
emberi nézőpontunkat. El kellene 
fogadnunk, hogy ez a személyes 
valóság és tudás adatott meg a szá-
munkra, nem hamis objektivista 
ideálokat, kritériumokat üldözni és 
élnünk a tudásunkban rejlő lehető-
ségekkel: például annak a személyes 
felismerésével, hogy lényegesen 
többet tudunk prokarióta őseink-
nél, vagyis tényleg van evolúció.

PAKSI DÁNIEL
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A	bálnák	visszavágnak

Nem is gondolnánk, hogy még egy 
hatvan tonnás, tizenöt méteres óriás-
nak is van félnivalója. A déli simabál-
nákat olyan gyakran támadják meg a 
sirályok levegővételkor Argentínában, 
hogy kénytelenek voltak új trükköt ki-
fejleszteni a felszínre úszáshoz.

Az 1970-es években figyelték meg a 
kutatók először, hogy a felszínre emel-
kedő bálnák hátából bőr- és zsírcafato-
kat tépnek ki a sirályok, akár 20 cm-es 
sérüléseket okozva. Akkoriban ez még 
ritkán fordult elő, három és fél évtized-

del később viszont már a bálnák 77%-
án mutatkoztak a sirályok ütötte sebek. 
Időközben ugyanis a madarak egyre 
jobban rászoktak a könnyű zsákmány-
ra, másrészt el is szaporodtak, köszön-
hetően a környező halászatok és hulla-
déklerakók tevékenységének. 

A bálnák sebei könnyen elfertőződ-
nek, főleg, ha támadás előtt a sirály a 
szeméttelepen turkált. De egészen biz-
tosan fájdalmat is okoznak, máskülön-
ben nem töltenék a bálnák a nappali 
órák negyedét azzal, hogy megpróbál-
ják kicselezni a madarakat. Különösen 
az anyák és a borjak helyzete nehéz, hi-
szen 80%-ban ők a célpontok. 

A helyi közösségek adománygyűjtő 
programot indítottak arra, hogy csök-
kentsék a sirályok számát, de közben a 
bálnák is megpróbálnak védekezni a 
maguk módján. Az utóbbi 3 évben 
egyre gyakrabban csak a fejüket eme-
lik ki a vízből, egy gyors légcserére. A 
technika energiaigényes, így valószí-
nűleg a sebek mellett a kimerültség is 
szerepet játszik a Valdes-félsziget körü-
li nagyarányú borjúpusztulásban.

Kubinyi EniKő

A természetes szelekció folyamata
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Vajon ökológiai lábnyomun-
kat csökkentjük-e a mada-

raknak készített kis adománya-
inkkal? Számukra életkérdés, ki 
jut hozzá; mi tudjuk, kapnak 
bőséggel, s mosolygunk perpat-
varaikon, gyönyörködünk szép-
ségükben. Lelki békénket min-
denképp növeljük. Ránk is fér, 
az őszi ködök nyirkossága mély-
re szivárog, s jó, ha csak méla-
bú, s nem szorongás tenyészik 
benne. Ám a szitáló fényködben 
startra készülődve állnak az ün-
nep rakétái is. H. J.

ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

1

1. Varga Sarolt (Iharosberény, 

sarolt.varga@gmail.com) – Minél kisebb, 

annál nagyobb a csQre! – Zöldiketojó próbálja 
elkergetni a nála jóval nagyobb meggyvágót .

2. Báskay Imre (Budapest, 
baskayi@yahoo.com) – Visszaszámlálás – 

A kép Mindenszentek ködös estéjén készült 
a kQbányai Szent-László templomról.
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3. Talabér Csaba (Sárvár,  

csacsa0319@gmail.com) – Jó kis büfé – A 
napokban a széncinegék beszoktak a kertünkbe.

 

4. Gyimóthy Kálmán (Biatorbágy,  
kwgyimo@biatv.hu) – Én jöttem elsQnek! 

– Néha nagy veszekedéseknek lehetek 
szemtanúja. A végén persze megbékélve jókat 

lakmároznak. Az etetQt egy úszószemüveg 
tokjából készítettem, amire alul egy kis 

fatányérkát csavaroztam.  
A tok alján két gyárilag kialakított kisnyílás volt, 

hogy eredeti használatakor a víz kicsöpögjön, 
most ezeken keresztül húzogatják ki a 

napraforgómagokat a madarak.

5. Szántói Krisztián (Sümeg, szantoik@gmail.
com) – ErdQszéli melankólia 
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A kötet szerzője, Forisek Péter 
az egymást követő s egy-
máshoz hol szorosabban, hol 

lazábban kapcsolódó tanulmányok-
ban érinti a római hadtörténet és hadi 
taktika minden fontos kérdését. Az 
ugyanis, hogy bemutatja Arrianos 
katonai, politikai és írói pályafutását, 
inkább csak apropó számára ahhoz, 
hogy fölvázolja azt a fejlődési ívet, 
amelyet a római hadsereg a köztársa-
ság korától kezdve Augustus reform-
jain át Arrianos koráig bejárt. Vilá-
gosan mutatja be, 
hogy történeti és 
társadalmi okok-
ból eredően miért 
volt már fönn-
tarthatatlan az a 
katonai szervezet, 
amely a Kr. e. I. 
századig jelle-
mezte Rómát, s 
hogy a polgárhá-
borúk következ-
tében hogyan ala-
kult át a hadse-
reg, a katonaság 
társadalmi státusza, 
a korábbi alkalmi 
haderőt hogyan 
váltotta föl a pro-
fesszionális hadse-
reg, s milyen karri-
erlehetőséget biztosított a legióban va-
ló szolgálat azoknak, akik szerettek 
volna felemelkedni. 

Bár a kötetben Arrianos pályafutása 
áll a középpontban, amelyet Forisek 
helyesen tart modellértékűnek, pél-
dáján keresztül átfogóbb képet kap-
hatunk. Külön ki kell emelnünk azt a 
részt, amely Arrianosnak a kötetben 
közölt értekezéséről szól: ennek kap-
csán a szerző szembesít bennünket 

A R R I A N O S - TA N U L M Á N YO K

STRATÉGIA, TAKTIKA, 
HARCMdVÉSZET

Az Attraktor Kiadó gondozásában a közelmúltban megjelent tanulmánykötet középpontjában ugyan 

Arrianos	(vagy	Arrhianos)	egyik	rövid,	magyarul	eddig	még	nem	publikált	meve,	Az	alánok	elleni	csa-
tarend	(Ektaxis	kata	Alanón)	áll,	végül	mégis	jóval	több	mindenrWl	olvashatunk,	mint	amit	a	cím	ígér.	

azokkal a kérdésekkel, amellyel a ró-
mai politika a Kr. u. II. században 
szembesült: ez elsősorban a keleti tar-
tományok biztonságának szavatolá-
sát, illetve a keletről érkező fenyege-
tés elhárításának módozatait jelenti. 
A tanulmányok körültekintően fog-
lalkoznak ezekkel a kérdésekkel, és 
érzékletes képet festenek arról, ho-
gyan próbálta meg Róma katonai és 
politikai eszközökkel fönntartani a 
békét a Fekete-tenger partvidékétől 
egészen Kis-Ázsiáig. Arrianos kato-

nai vezetői tevé-
kenysége kapcsán a 
szerző külön fog-
lalkozik a római 
csatarenddel, így 
az olvasó megis-
merkedhetik azzal, 
hogyan követték 
egymást a külön-
böző harcászati és 
kisegítő egységek, 
s a tájékozódást a 
kötet végén ábrák is 
szemléltetik. 

A Függelékben he-
lyet kapott két 
olyan tanulmány is, 
amely a görög-ró-
mai harcászattal 
kapcsolatos ugyan, 
de nincs közvetlen 

kapcsolatban Arrianosszal, illetve – s 
ez igazi csemege az olvasónak – húsz 
oldalon A Hadrianus-kori legiók rövid 
történetéről olvashatunk. A szerző itt 
az ekkor hadrendbe állított legiók 
történetét veszi sorra, ami azért is 
külön érdekes, mert a római legiók 
nem pusztán hadszervezési, hanem 
történetiséggel is rendelkező közös-
ségek voltak. (A teutoburgi csata-
mezőn megsemmisített Varus-féle 

három legió számait kegyeletből 
többé nem használták.)  Ez a könyv 
tehát nem csupán tanulmányok 
gyűjteménye, hanem a tematikus 
(történeti, irodalmi, életrajzi, takti-
kai, stratégiai, filológiai stb.) sokszí-
nűség miatt a görög-római hadtudo-
mányba való bevezetésként is ha-
szonnal forgatható kötet. A benne 
való tájékozódást a már említett 
szemléltető ábrákon kívül térképek, 
bőséges jegyzetapparátus és névmu-
tató segíti. (Forisek Péter: Arrianos-
tanulmányok, Stratégia és taktika a 
Kr. u. II. századi római hadseregben 
Arrianos Ektaxis kata Alanón-ja alap-
ján, Máriabesnyő, Attraktor Kiadó, 
2013, 184 oldal, ármegjelölés nélkül)

TAKÁCS LÁSZLÓ

(Karácsonyi duplaszámunkban cikkünk szer-
zQjének Augustus császárról írt cikkét olvas-
hatják majd – A Szerk.)

Arrianos feltételezett portréja



Hit a tudományban

Sok-sok lélektani kutatás igazolta, hogy a vallásos hit 
képes csökkenteni a stresszt, a szorongást, és nehéz 
helyzetekben vigasztalóan, nyugtatóan hat az ember-
re. Ezek miatt a közvetlenül érzékelhető pozitív hatá-
sok miatt a vallásos hit hirtelen előtérbe kerül, az 
egyén számára fontosabbá válik, erősebbnek érződik 
olyankor, amikor „baj van”, vagyis amikor az ember 
stresszkeltő, szorongást előidéző helyzetben találja 
magát, illetve úgy érzi, nincs ráhatása az életét alakí-
tó tényezőkre. 

No de mi a helyzet azokkal, akik nem vallásosak? Mi 
az, ami hasonlóképpen stresszcsökkentő lehet azoknak 
az életében, akik nem hisznek a természetfölöttiben? 
Egyes elméletek szerint a vallásos hit helyét az ő esetük-
ben világi hitek veszik át: például a humanizmus eszmé-
je vagy éppenséggel a különféle politikai ideológiák a 
valláshoz hasonlóan képesek vigaszt nyújtani az egyén 
számára. 

Miguel Farias, az Oxfordi Egyetem kutatója és két 
munkatársa érdekes kérdést tett föl: vajon a tudomány-
ba vetett hit is képes helyettesíteni a vallásos hitet olyan 
értelemben, hogy a nehéz helyzetekben megnyugvást 
hoz az embernek? A kutatók a Journal of Experimental 
Social Psychology című folyóiratban számoltak be arról a 
kísérletről, amellyel e kérdésre kerestek választ. Mivel a 
tudományba vetett hit erősségének mérésére eddig 
nem létezett teszt, Farias és munkatársai készítettek 
egyet. A teszt 10 állításból áll, és a válaszadóknak osz-
tályzatokkal kellett meghatározniuk, hogy mennyire 
érzik magukénak az egyes gondolatokat (az 1-es azt je-
lentette: „nagyon nem értek egyet”, a 6-os pedig azt: 
„tökéletesen egyetértek”). A listán efféle állítások sze-
repeltek: „A tudományos módszer az egyetlen megbízható 
út a tudás megszerzésére”, „A tudomány a leghatékonyabb 
mód arra, hogy megismerjük az igazságot”, „A modern tár-
sadalomban jobban meg kellene becsülni a tudósokat és a tu-
dományt”.

A kutatók összesen száz fiatal evezősversenyzővel 
töltették ki a tesztet három angol egyetemen. Min-
denkitől megkérdezték azt is, mennyire tartja vallá-
sosnak magát, s erre szintén osztályzattal lehetett vá-
laszolni (1 = „egyáltalán nem”; 7 = „nagyon”). A 
résztvevők igen kevéssé voltak vallásosak, az ezt fir-
tató kérdésre adott válaszok átlagpontszáma mind-
össze 1,63 volt. A válaszadók két csoportot alkottak, 
ám ezeket csupán egyvalami különböztette meg egy-
mástól, mégpedig az, hogy mikor töltötték ki a tesz-

tet. 48 résztvevőt egy szokásos edzés alkalmával kér-
tek meg a válaszadásra, 52-en viszont 35–45 perccel 
egy fontos verseny előtt, vagyis stresszes helyzetben 
töltötték ki a tudományba vetett hitet mérő tesztet.

A válaszokból kiderült, hogy a stresszes állapotban le-
vő fiatalok lényegesen erősebben hittek a tudományban, 
mint azok, akik a válaszadáskor éppen nyugodtak 
voltak. Ez pontosan megfelel annak, amit vallásos 
személyek esetében már sokszor kimutattak a vallásos 
hittel kapcsolatban: stresszhelyzetben a hit „felerősö-
dik”. Farias és munkatársai kísérletének tanúsága sze-
rint a nem vallásos személyek a tudományba vetett 
hitet hívták segítségül, amikor biztatásra, megnyug-
vásra volt szükségük. Talán különösen hangzik, hogy 
egy világi hit is képes lehet léleknyugtató szerepet 
betölteni. Ám ha belegondolunk, van hasonlóság a 
vallásos hit és e között, hiszen mindkettő értelmezi a 
világot, határozott magyarázatot próbál adni a törté-
nésekre, és ezzel csökkentheti az egyén bizonytalan-
ságérzését, szorongását.

MANNHARDT ANDRÁS
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

ElképesztW	a	DNS	
terWképessége

Az örökítőanyagot hordozó DNS-
molekulák könnyedén átvészelik a 

földi légkörből való kilépést, a (rövid 
idejű) tartózkodást a világűrben, majd 
a visszatérést, és mindezek után még 
az örökítőképességük sem sérül – álla-
pították meg a Zürichi Egyetem 
(UZH) kutatói egy TEXUS-49 nevű 
kutatórakétával elvégzett kísérletben.

húzódó gyűrűben nagyenergiájú 
protonok vannak, az ettől nem 
élesen elváló külső öv mintegy 
40 ezer kilométeres magasságig 
nyúlik, legsűrűbb része 15000 
– 20000 kilométer között van, 
s főként elektronok töltik ki. A 
gyűrűk határai sem állandók: 
méreteik és részecskesűrűségük 
a magnetoszféra napszéllel való 
kölcsönhatásai során dinamiku-
san változnak, növekednek, illet-
ve zsugorodnak.

A Van Allen-övekben végbe-
menő folyamatok alaposabb ta-
nulmányozására a NASA 2012-
ben pályára állított két ikerszon-
dát (Van Allen-szondák), ezek 
megfigyelésein alapul a mostani 
felfedezés. „Ez a meglepően éles határfe-
lület olyan, mintha csak egy áthatolhatat-
lan fal emelkedne az elekronok elé” – nyi-
latkozta Baker.

A kutatók eddig úgy vélték, hogy 
a külső Van Allen-öv nagyenergiájú 
elektronjai lassan egyre lejjebb sod-
ródnak a légkörbe, ahol aztán a levegő 

VédWpajzs	a	gyilkos	
elektronokkal	szemben

Amerikai kutatók eddig ismeretlen, 
különösen éles határfelületet fedez-

tek fel a Föld magnetoszférájában a fel-
színtől mintegy 11 600 kilométeres 
magasságban, amely áthatolhatatlan 
pajzsként óvja bolygónkat a majdnem 
fénysebességgel száguldó, rendkívül 
nagy energiájú, úgynevezett gyilkos 
elektronoktól, amelyek – különösen erős 
napkitöréseket követően – veszélyezte-
tik az űrállomáson dolgozó űrhajóso-
kat és tönkretehetik a Föld körüli pá-
lyán keringő műholdak berendezéseit. 

Mint arról a Nature-ben beszámol-
tak, a védőpajzsot a magnetoszférában 
húzódó Van Allen sugárzási övezetek-
ben fedezte fel a Daniel Baker (Colora-
dói Egyetem, Boulder) űrfizikus pro-
fesszor vezette kutatócsoport. A Van 
Allen-övek két tórusz (fánk, gyűrű) 
alakú tartomány, amelyekben elektro-
mosan töltött részecskéket tart fogva a 
Föld mágneses mezője. A belső, 2000 
és 6000 kilométeres magasság között 

molekuláival való sorozatos kölcsön-
hatásokban felemésztődnek. Most vi-
szont kiderült, hogy el sem jutnak idá-
ig, mert ez a láthatatlan pajzs elhárítja 
őket.

A védőpajzs létrejöttének magyará-
zatára a kutatók sorra vették a lehet-
séges forgatókönyveket. Megállapítot-
ták, hogy sem a földi mágneses mező 

A kísérlet előkészítése során a ku-
tatók pipettával a rakéta külső bur-
kolatára apró DNS-mintákat cse-
pegtettek, s óriási volt a meglepe-
tésük, amikor a rakéta visszatérése 
után felfedezték, hogy valamennyi 
mintájuk épen és sértetlenül túlélte 
a megpróbáltatást. Meglepetésük to-
vább fokozódott, amikor az immár a 
földi laboratóriumban elvégzett kí-
sérletekben bebizonyosodott, hogy 
a DNS-molekulák örökítőképessége 

is megmaradt, s a bennük 
őrzött genetikai informá-
ciót képesek voltak bakté-
riumoknak és szövetsejtek-
nek átadni. 

A kísérlet ötletét tulajdon-
képpen a véletlen szülte: az 
UZH kutatói Cora Thiel és 
Oliver Ullrich professzor ve-
zetésével a TEXUS-49 ra-
kétával elvégzett kísérletek-
ben azt vizsgálták, milyen 
változásokat okoz a gra-
vitáció a rakéta belsejében 
elhelyezett (emberi) DNS-
minták génjeinek kifejező-
désében. Ekkor pattant ki 

az ötlet, nem lehetne-e a rakéta külső 
burkolatát is felhasználni a moleku-
lák sérülékenységének vizsgálatára. 
Ehhez a kísérlethez azonban nem 
kromoszomális DNS-t, hanem annál 
kisebb, úgynevezett plazmidokat hasz-
náltak. Ezek extrakromoszomális, 
gyűrű alakú (cirkuláris), kettős szálú 
DNS-darabok, amelyek többnyire 
nem a sejtmagban, hanem a cito-
plazmában helyezkednek el, és ön-
álló (a sejt osztódásától független) 

Fantáziakép a Föld közeli környezetérQl a sugárzási 
övezetekkel és a mágneses mezQ erQvonalaival, illetve 
a benne (nem méretarányos) spirál pályákon mozgó 
elektromosan töltött részecskékkel (sárga: negatív 

elektronok, kék: pozitív ionok) 
KÉP: NASA’S SCIENTIFIC VISUALIZATION STUDIO

A TEXUS-49 kísérleti rakéta felbocsátása

Cora Thiel és Oliver Ullrich professzor pipettával 
helyezik el a DNS-mintákat a rakéta külsQ 

burkolatán
KÉPEK: ADRIAN METTAUER/UZH
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önmagában, sem a földi rádióadók jelei 
nem hozhatnak létre ilyen hatást. 

„A természet általában arra törekszik, 
hogy kisimítsa a különféle területek közti 
határokat, s legalább némileg átjárhatóvá 
tegye őket – magyarázta Baker. – Ezért 
azt várnánk, hogy a relativisztikus elektro-
noknak legalább egy része átjut a határfe-
lületen, befelé csakúgy, mint kifelé. 

Egyelőre megmagyarázhatatlan, hogy 
azok a lassú, fokozatosan végbemenő 
folyamatok, amelyek ezeknek az elektro-
noknak a mozgását befolyásolják, miként 
képesek együttesen egy ennyire éles, állan-
dó határt létrehozni.”

Ezért Baker úgy véli, a magyará-
zathoz további folyamatos megfigye-
lések szükségesek. „Szerencsére a Van 
Allen-szondák segítségével erre lehetősé-
günk is van. Azt gyanítom, hogy amikor 
a magnetoszférát eléri egy napkitörés során 
kidobott nagyobb plazmafelhő (koronaki-
törés: CME), akkor az legalább ideiglene-
sen rést üt ezen a pajzson. A folyamat ala-
pos vizsgálata pedig kulcsot adhat a rejtély 
megoldásához” – mondta Baker. 

(ScienceDaily)

Grafén	–	új	szerepben	

A jövő csodaanyagának kikiáltott 
grafén kedvező tulajdonságai-

nak listája újabb elemmel bővült: a 
Manchesteri Egyetem kutatói felfe-
dezték, hogy a páratlanul hatékony 
szűrőként is felhasználható anyag 
minden előzetes várakozással szem-
ben átengedi a protonokat, s ezzel új 
lendületet adhat a hidrogénalapú fűtő-
anyagcellák és egyéb 
ilyen technológiák 
továbbfej lesztésé-
nek. A fontos felfe-
dezésről beszámoló 
cikk a Nature-ben 
jelent meg. 

Az egyatomos vas-
tagságú, szabályos 
méhsejtszerkezetű 
szén atom rácsot 
először 2004-ben 
hozta létre és vizs-
gálta meg ugyan-
csak a Manchesteri 
Egyetem két fizi-
kusa, Andre Geim és 
Konsztantyin Szer-
gejevics Novoszjolov, 
akik felfedezésükért 
2010-ben Nobel-díj-
ban is részesültek. 
A grafén számos 
páratlan tulajdon-
sága közül kivéte-
les szűrőképességén 
alapul, hogy például korrózióálló 
bevonatok, gázok és folyadékok szá-
mára áthatolhatatlan csomagoló- és 
szűrőanyagok fejleszthetők ki ebből 
az új anyagból. Utóbbi tulajdonságát 
érzékelteti, hogy egyetlen hidrogén-
atomnak a grafénszűrőn való átdif-
fundálásához a Világegyetem teljes 
eddigi élettartama sem lenne elég. 

Most az egyetem egyik kutató-
csoportja Geim professzor veze-
tésével azt vizsgálta, vajon proto-
nokkal (elektronjuktól megfosz-
tott hidrogénatomokkal) szemben 
hogyan viselkedik az anyag? Elmé-
leti alapon arra számítottak, hogy 
a grafén a protonok számára is át-
hatolhatatlan lesz, ám óriási meg-
lepetésükre a protonok viszonylag 
simán átjutottak az anyagon. Sőt, 
áthaladásuk hatékonyságát még je-
lentős mértékben növelni is tudták 
magasabb hőmérséklettel és katali-
záló platina nanorészecskékből álló 
bevonattal. 

Hasonló eredményt értek el a 
grafén ugyancsak egyatomos vas-
tagságú „testvéranyagával”, a bór-
nitriddel is. A meglepő eredmény 
egyúttal azt is jelenti, hogy a grafén 
és a bór-nitrid új távlatokat nyithat a 
hidrogénalapú protonvezető memb-
rános tüzelőanyag-cellák technoló-
giájának további fejlesztésében. Ezek 
üzemanyaga hidrogén és oxigén, 
amelyekből közvetlenül elektromos 

áram termelődik, kémiai végter-
mékként pedig víz keletkezik. A 
ma már működő tüzelőanyag-cel-
lák lelke a csak a protonokat át-
engedő, úgynevezett protonve-
zető (vagy protoncserélő) polimer 
membrán, amely nélkül a technoló-
gia nem működne. 

Bár működésük elméletileg jól 
megalapozott, a tüzelőanyag-cellák 
szélesebb körű elterjedésének egyik 
fő akadálya az alkalmazott polimer 
membránok vastagsága miatt fellé-
pő veszteség, amely a hatásfokot és a 
cellák tartósságát is csökkenti. 

A manchesteri kutatók most úgy 
vélik, az egyatomos vastagságú 
grafén- (vagy bór-nitrid-) memb-
ránokkal (amelyek ma már nagy 
méretekben is könnyen gyárthatók) 
az említett hátrányok leküzdhetők, 
ami nagyban javíthatja a hidrogén-
alapú fűtőanyagcellák hatásfokát, s 
ezáltal versenyképességét. 

(ScienceDaily)

replikációra képesek. A bennük őr-
zött örökítőanyaggal különféle tulaj-
donságokat is átvihetnek egyik sejtből 
a másikba. Mivel a kromoszomális 
DNS-nél kisebbek, és tőlük eltérően 
fehérjemolekulákat sem tartalmaz-
nak, jóval kevésbé sérülékenyek.  

Ennek ellenére a kutatókat meglep-
te az eredmény. „Valójában egyáltalán 
nem számítottunk arra, hogy a moleku-
lák nemcsak hogy átvészelik az utazást, 
hanem még a funkcionális képességeiket 
is megőrzik” – mondta Thiel.

Az eredmény megerősíti azokat az 
elképzeléseket, amelyek szerint az 
élet földön kívüli anyaggal (meteo-
ritokkal, bolygóközi porral) érkez-
hetett a Földre. Jelenleg is naponta 
mintegy 100 tonna ilyen por hullik 
bolygónkra, a jóval korábbi, viharo-
sabb időszakokban pedig ennek sok-
szorosa jutott el a Föld felszínére. 

A DNS rendkívüli tűrőképessége 
emellett arra a veszélyre is felhívja a 
figyelmet, hogy nagyon kell ügyel-
nünk arra, nehogy mi „szennyez-
zünk meg” más égitesteket. „Űrszon-
dáink földi DNS-t vihetnek magukkal 
a Naprendszer más bolygóira, holdjaira. 
Erre a korábbiaknál is messze nagyobb 
figyelmet kell fordítanunk” – mondta 
Ullrich. 

(AlphaGalileo) 
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 Új keletű veszély fenyegeti 
az Arabuko–Sokoke vadonját, a 
kelet-afrikai part menti erdő-

ség legnagyobb, még védelem alatt álló területét. A CAMAC 
olajipari vállalkozás, valamint alvállalkozója, a BGP olaj- és 
gázkitermeléssel kapcsolatos szeizmológiai kutatásokba kez-
dett: a Kilifi megyétől elnyert, L16 jelű tömb alatt készül 
olaj- és gázlelőhelyek feltárására. „Mivel a nyomvonal átszeli 
az erdőt, a földtani vizsgálatok közvetlen 
kárt okoznak benne” – jegyezte meg 
dr. Paul Matiku, a BirdLife-partner 
Nature Kenya vezérigazgatója. 

Kenyában az Arabuko–Sokoke-
erdőség a legnagyobb érintetlen terület, 
amely a kelet-afrikai partmenti erdő-
ségből még fennmaradt. Afrika száraz-
földi részén ezt tekintik a madárfajok 
szemszögéből a második legfontosabb 
erdőnek változatossága és páratlansága 
miatt. Továbbá otthont ad négy világméretekben veszélyezte-
tett emlősnek és hat madárfajnak, valamint a Kipepeo nevű, 
nemzetközi hírű pillangó programnak, melynek keretében a 
helyi lakosság lepkefarmokon tenyészti a trópusi, egzotikus 
lepkéket, s látják el a világ lepkeházait, illetve a hobbi lepke-
tartókat. Mindent összevetve: a térséget nemzetközileg fontos 
madárélőhelyként és a biológiai változatosság nemzetközileg 
kiemelt központjaként tartják számon.

A tervezett olaj- és gázfeltárással kapcsolatban azonban nem 
volt olyan egyeztetés és a környezeti hatásokat vizsgáló elem-

zés (EIA), amely a közösségi részvétel és nyilvános egyezte-
tés szabályainak megfelel. Ez ellentétes a környezetirányítási 
és egyeztetési törvénnyel (EMCA), amely az EIA esetében 
részvételi eljárást ír elő. A vállalkozás támogatói ugyanakkor 
azt állítják, hogy 2013 februárjában készítettek környezeti 
hatástanulmányt. „Nem vagyunk a fejlődés és új energiaforrások 
feltárása ellen. A Nature Kenya és más érdekcsoportok véleménye 
az, hogy az EIA nem megbízható. Ezért új elemzést kell készíteni 

az EMCA szabályozásnak megfelelően” 
– mondta dr. Matiku.

„A dinamit alkalmazása, ahogyan az 
olajvállalat javasolja, a méhektől az ele-
fántokig minden élőlényt érinteni fog. 
Az elefántokról köztudott, hogy el-
futnak a földtani vizsgálatok elől, vi-
szont Arabuko-Sokoke területén nem 
jutnak messzire, mert az erdőt kerítés 
veszi körül. Ráadásul, ha megnyitják 
az erdőt, könnyebben bejuthatnak oda 

az orvvadászok és az illegális favágók, ahogy az három év-
tizeddel ezelőtt Seolus-ban, Tanzánia legnagyobb nemzeti 
parkjában is történt, amikor ott feltárásokat végeztek.”

A különböző természetvédelmi és erdészeti társaságok, il-
letve mozgalmak azzal a kéréssel fordultak az energiaügyi 
és olajipari minisztériumhoz, a környezetvédelmi, vízügyi és 
természeti erőforrások minisztériumához, valamint a Kilifi 
tartományi kormányhoz, hogy azonnal állítsák le a földtani 
felmérést és fúrásokat az Arabuko-Sokoke erdősége területén.

 (www.greenfo.hu)
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OLAJ-	ÉS	GÁZLELVHELYEK	AZ	VSERDV	ALATT

KARÁCSONYI	DUPLA	SZÁMUNK	TARTALMÁBÓL

Jóslat villám képében – KÉTEZER	ÉVE	HUNYT	EL	AUGUSTUS	CSÁSZÁR	゜	Az arany év-
század legnagyobb festQje – VELÁZQUEZ	BÉCSBEN	゜	Az illatszerek fQvárosában – GRASSE	
VARÁZSA	゜ Illóolajok antioxidáns és antibakteriális hatásai – KARÁCSONYI	ILLATOK	ÉS	A	
BENNÜK	REJLV	LEHETVSÉGEK	゜	Eduvital – A	ZENE	ÉS	AZ	EGÉSZSÉG	゜	A hét kutató-

ja: Mihók Barbara – ÖTVEN	FONTOS	KÉRDÉS	゜	Nyelv és élet – MIRVL	
VALLANAK	A	FÖLDRAJZI	NEVEK?	゜	Kelemen László és az elsQ 

magyar színtársulat – NEMZETI	JÁTSZÓ	TÁRSASÁG	゜	Vészjósló 
égi tünemények Magyarország égboltján? 

– HALÓ-TÖRTÉNELEM	゜	Egy 
kis néprajz – KARÁCSONY	

ÉJJELÉN TÉTETETT 
KI	 	゚Térképtörténetek – 

ITT	SÁRKÁNYOK	
VANNAK…	゜	Jut 
eszembe …  – 
SÖRÖSCSUPOR-
KULTÚRA	゜	Xántus 
János és a kelet-ázsiai 
expedíció – HA	TÖBB	
PÉNZ	KELL,	ÍRJON…
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alagsorba. 25. ElQkelQsködik, fény_zQen él. 27. Az ajánlás befejezése. 
30. ... Neeson; a Schindler listája cím_ filmbQl is ismert északír színész. 
32. ÉpítQanyag. 34. ÚrinQ. 36. Körlet közepe! 37. ... Jiszróel; József Atti-
la verse. 39. Az egyik vércsoport. 40. ... vino veritas; borban az igazság.

A 47. heti Élet és Tudomány rejtvényének megfejtése: BEAVATÁS, BE-
ILLESZKEDÉS, ALÁMERÜLÉS, LÁNGÁLDOZAT. A megoldást bekül-
dQk közül Jeff Vandermeer: Expedíció c. könyvét (Agave Kiadó) nyerte:  
Gimesi Jánosné (Ceglédberecel), Gyurkovics Judit (Budapest), 
Nagy Lajos (Salgótarján), Tokai László (Budapest) és Vajdovich Ár-
pádné (Budapest). A nyerteseknek gratulálunk, a nyereményeket pos-
tán küldjük el.

KERESZTREJTVÉNY

Gubancmese cím_ (Typotex Kiadó), logikai feladatokból álló könyvét a 
következQ szavakkal ajánlja tanítványának a szerzQ, Lewis Carroll: „S 
nemzedékek adnak majd hírnevednek szárnyat, míg …”. A folytatást 
beküldQk között a kötet 5 példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést kívánunk!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét 
keddje, december 23-a. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Kereszt-
rejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu.

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 46. 
számunkban elkezdQdQ 13 hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek 
bet_i egy 130 éve, 1884 novemberében született orientalista, arabista 
nevét adják meg. A név megfejtQi között az Élet és Tudomány negyed-
éves elQfizetését sorsoljuk ki

VÍZSZINTES: 1. Az ajánlás folytatása. 10. Színészetünk legendás 
alakja (Tivadar). 11. BelsQ szerv karéjszer_en elkülönülQ része. 12. Az 
egyik égtáj. 14. MelléknévképzQ. 15. Földre pottyanás. 17. A te tulajdo-
nod. 18. Az indium vegyjele. 19. ÁramszedQs járm_. 21. Asszonynév-
képzQ. 22. Mario ... Monaco; legendás tenorista. 24. Világ- és Európa-
bajnok vízilabdázó (Rita). 26. Szigligeti ...; népszínm_író. 28. Egykori 
orosz _rállomás. 29. Sál végei! 31. Pálmay ...; néhai színm_vésznQ. 33. 
Erre a helyre. 35. Bakonyi város, Reguly Antal szülQhelye. 37. Halász 
egyik eszköze. 38. Kubai eredet_ társasági tánc. 40. ElQimádkozó a 
mecsetben.

FÜGGQLEGES: 1. Az ajánlás folytatása. 2. Angol író, egyik híres 
m_ve A csendes amerikai (Graham). 3. New Haven-i egyetem. 4. 
Menyétféle ragadozó. 5. Például, röv. 6. Plusz. 7. Bábu dereka! 8. Becé-
zett Renáta. 9. CsemegekedvelQ. 13. Alázatos pózban helyezkedik el. 
16. Gléda. 17. Tivadar, becézve. 20. A teve dél-amerikai rokona. 23. Az 

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

telc@telc.hu

TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont

1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.

KövetkezQ vizsgaidQpont:
 

2015. február 14.

Pótjelentkezési határidQ: 2015. január 12. 

A vizsga elQtt felkészítQ tanfolyamok 
indulnak, azokról a www.telc.hu 

honlapon tájékozódhat. 

Vizsgák 
A2, B1, B2 

és C1 
szinteken

TELC nemzetközi és államilag elismert 
nyelvvizsgák 7 nyelvbQl 4 szinten

Természet Világa
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 2014. DECEMBER          ÁRA: 650 Ft145. évf. 12. sz.

ElQfi zetQknek: 540 Ft

 MI AZ EPIGENETIKA? 

 SZÉKELYFÖLD CSILLAGAI

  KARÁCSONYI HANGULAT 

 AZ ÉV TERMÉSZETFOTÓI

 MILYEN NYARUNK VOLT?

 AZ ÚRKÚTI PSKARSZT
 GRÁFLIMESZ, KÖNYVEK, CSALÁD – BESZÉLGETÉS LOVÁSZ LÁSZLÓVAL

Megjelent a 
Természet Világa 
decemberi száma
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Magyar tüzérség a 
XX. században cím-
mel nyílt kiállítás a pé-
csi Csontváry Múze-
umban. A két terem-
ben, mintegy három-

száz négyzetméteren berendezett tárlat 1913-tól, a 
magyar honvéd tüzérség megalakulásától az 1990-es 
évekig mutatja be a fegyvernem történetét. Kiemelt fi-
gyelmet fordít a megalakulást mindössze egy évvel kö-
vető első világháborúra. 

A korabeli fegyverek, felszerelési tárgyak, dokumen-
tumok és fényképek, ábrázolások közel hozzák a látoga-
tóhoz a megjelenített korszakok eseményeit. A 2015. 
március 31-ig látható kiállítás bemutatja a folyamato-
san fejlődő haditechnikát, de kitekint a fegyvernem 
szervezésében beállt változásokra, és megmutatja a ka-
tonát, az embert, aki tüzérként szolgálta hazáját. Kifeje-
zett célja a tájékoztatáson kívül az érdeklődés felkeltése, 
olyan esztétikai élmény létrehozása, ami a látottak to-
vábbgondolására, további információk keresésére kész-
teti a látogatókat. A kiállítás kiemelt műtárgya a marko-
latkosarán Szent Borbála ábrázolásával díszített tüzér-
tiszti szablya, amely egyszerre fegyver, műalkotás, a tü-
zéri és a katonatiszti mivolt jelképe.

50 éve, 1964. novem-
ber 21-én adták át az 
Erzsébet hidat. Utol-
sóként a háborúban 
értelmetlenül elpusztí-
tott hidak közül. Az új 

híd azonban már más szerkezetű volt, mint az előd. Az 
1903-ban megnyílt Erzsébet híd a világ legnagyobb sza-
badnyílású lánchídjaként kecses vonalaival a legszebb 
hídak közé tartozott. Az új híd könnyedebb szerkezetű 
kábelhíd, amely vonalaiban idézte meg elődjét.

A Közlekedési Múzeum legújabb, 50 éves az új bu-
dapesti Erzsébet híd című kiállítása röviden áttekinti 
az 1903-ban forgalomba helyezett Erzsébet lánchíd tör-
ténetét, pusztulását. Foglalkozik a roncsok kiemelésével, 
majd a híd újjáépítésének kérdéskörével. Közben bemu-
tatja az ideiglenes Petőfi, azaz „Böske” pontonhidat. A 
tablók és a dokumentumok felidézik azt a vitát, amely a 
régi híd visszaépítése, vagy új híd építése körül zajlott, az 
új híd tervezési fo-
lyamatát és magát 
az építést, egészen 
a roncsok bontásá-
tól a híd 1964-es 
átadásáig. A törté-
net azonban to-
vább megy, hisz a 
látogatók megis-

ÉT-IRÁNYTd 
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ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

merhetik a hídon azóta végzett jelentősebb javítási, fel-
újítási, karbantartási munkákat is.

A december 31-ig látogatható tárlaton a híd 1:200-as 
méretarányú modellje látható, az elemi kábel egy minta-
darabja (amelyből a 40 centiméter széles főkábelek áll-
nak), valamint az 1973-ban elbontott régi aszfaltburko-
lat egy töredéke. A kiállítást számos eredeti dokumen-
tum és fénykép teszi teljessé.

A Magyar Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Múzeum 
legújabb állandó tárlata, a 
Vendéget látni, vendég-

nek lenni a XIX. század végi és XX. század eleji ottho-
ni és hivatásszerű hazai vendéglátás tereit mutatja be egy 
városi skanzen jellegét öltve, elsősorban enteriőrökön 
keresztül.

A látogatók megismerhetik, hol és hogyan töltötte sza-
badidejét a század eleji polgár, hova utazott, hol szállt 
meg és mit rendelt asztalához. Megelevenedik egy kora-
beli szálloda, egy kávéház és egy étterem, továbbá egy 
cukrászda cukrászműhellyel és egy középpolgári család 
otthona is. Az érdeklődők betekintést nyerhetnek továb-
bá a korabeli mulatók és a fürdőhelyek világába is. 
Mindemellett azt is megtudhatják, miért lett sikeres épp 
a Gundel vagy a Gerbeaud. Tesztelhetik, hogy van-e 
olyan jó memóriájuk, mint a pincéreknek. Sőt, megta-
nulhatják és otthon is kipróbálhatják a leghíresebb ma-
gyar ételek és édességek eredeti receptjeit, melyek mél-
tán tették világhírűvé nemzetünket.

Szegedi Katalin illusztrátor 
munkáiból nyílt kiállítás Szí-
vem java címmel a 
Klebersberg Kultúrkúriában. 
A 2015. január 11-ig látható 
tárlat egy válogatás a varázsla-
tos hangulatú, lírai meseképe-
ket alkotó illusztrátor legked-
vesebb műveiből.

„Mesekönyveket rajzolok. 
Ez a munkám, a hobbim, az életem. Boldog vagyok, 
hogy azt csinálhatom, amire világéletemben vágy-
tam. Ötéves voltam, amikor 
egy éjszaka felébresztettem 
az anyukámat, és közöltem 
vele megmásíthatatlan szán-
dékomat: ha nagy leszek, 
me se könyvrajzoló szeretnék 
lenni! Olyan szép könyveket 
szeretnék készíteni a mai 
gyerekeknek, mint amilye-
nek engem is elbűvöltek kis-
koromban.”

Fegyverben

Mesébe illQ

Új híd

Városi skanzen
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY

KÖVETKEZV	SZÁMUNKBÓL

PUB-I 111137
PUB-I 113547

Zsoltárok üzenete
2012 júniusában médiaszenzációként 
röppent fel a hír arról, hogy feltehető-
en Órigenész beszédeit őrizte meg a 
müncheni Bajor Állami Könyvtár 
Kézirattára 314-es számon katalogi-
zált görög nyelvű kézirata. Az óke-
resztény teológiai irodalom egyik el-
sőszámú tudományos és spirituális te-
kintélyének, nagy hatású mesterének 
a munkájáról van szó. 

Becsomagolt	hatóanyagok
Vajon mi a közös a mesterséges vörös-
vérsejtben, a másolópapírban és az al-
más pite töltelékében? Mind a három-
ban vannak mikrokapszulák, olyan 
kicsiny részecskék, amelyek a közre-
fogott anyagokat megvédik a külső 
hatásoktól, vagy éppen valamilyen 
külső hatásra engedik ki azokat.

Zrínyi	Miklós	nemzetképe
A magyarság sorsáról, történelméről, 
tragikus helyzetéről a XVII. század-
ban aligha adott bárki is pontosabb 
helyzetképet, mint a 350 évvel ezelőtt 
elhunyt költő, hadvezér és politikus 
Zrínyi Miklós. Az utóbbi évtized szá-
mos új kutatási eredménye ellenére a 
köztudatban mégsem él kellően ár-
nyalt kép arról az önkritikus szemlé-
letmódról, amellyel a magyarságot 
ábrázolta, intette, ébresztette. 

Az Élet és Tudomány a Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Kulturális Alap, 
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és az OTKA támogatásával jelenik meg.

AJÁNDÉKOZZON 

ÉLET ÉS TUDOMÁNYT!
Lepje meg szeretteit 
Élet és Tudomány

előfizetéssel, valamint ajándék 
belépőjeggyel 

a TIT Uránia Csillagvizsgálóba 
vagy a TIT Budapesti 

Planetáriumba!

2015 januárjától a TIT-lapok 
előfizetői árai:

Élet és Tudomány: 
15.600 Ft/év (300 Ft/db)

Természet Világa: 
7200 Ft/év (600 Ft/db)

Valóság: 
8400 Ft/év (700 Ft/db)

Kedvezményes előfizetői 
csomagjaink együttes rendelés 

esetén 
Élet és Tudomány, Természet 

Világa, Valóság 1 évre 22.000 Ft. 
Élet és Tudomány, Természet 

Világa 1 évre 17.000 Ft. 
Élet és Tudomány, Valóság 

1 évre 18.000 Ft. 
Természet Világa, Valóság 

1 évre 10.500 Ft.

Előfizethető a Magyar Posta 
Zrt. Hírlap Üzletágánál a 
06-80-444-444-es számon 

A TIT Uránia Csillagvizsgálóban 
derült ég esetén távcsöves 
bemutató keretében saját 

szemével láthatja a Naphoz 
legközelebb keringő Merkúrt, 
a fényes Vénuszt, a vörös Marsot, 

a tarka Jupitert.

Információ: a 06-1/386-9233
telefonszámon vagy a 

www.urania-budapest.hu 
oldalon.

A TIT Budapesti Planetáriumban 
pedig nappal és borult idő esetén 

is ragyognak a csillagok! 

Műsorainkról bővebben 
tájékozódhat weboldalunkon 

(www.planetarium.hu), valamint 
a 06-1/263-1811, 06-1/263-0725 

telefonszámokon.
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