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Kedves Olvasónk!
során szeptember elejétől április közepéig megjelenő 
jelzett cikkek adják. A kijelölt cikkek címeit folyóira-
tunk hátsó borítójának belső oldalán tesszük közzé. A 
verseny minden fordulójában szerepelhetnek Kitaibel 
Pál életével és munkásságával, valamint hazánk kör-
nyezet- és természetvédelmével kapcsolatos kérdések.

A felkészülésben segítségül szolgál még a verseny 
honlapja: http://www.kitaibelverseny.hu.

Az Élet és Tudományból a versenyre visszamenőleg 
kijelölt 2012. évi cikkek a következők: Kerti zsázsa 
(40/1266); A sötétedőhúsú rókagomba (40/1215); A meg-
talált rokonság – A dobozi pikkelyescsiga elterjedése 
(41/1296); A mimóza (41/1311); Fürgébb a fürge gyíknál 
(42/1316); Mamutfogászat (43/1360); Csak úgy árasztja a 
káposztaillatot (44/1382); Havasi hófajd (45/1439); A 
harkálytintagomba (48/1535); Hatlábú globalizáció 
(49/1545); Növényeink új tengerentúli ellensége (50/1584); 
A zselnice (51–52/1618).

A fenti cikkeket tartalmazó lapszámokból kedvez-
ményes „Kitaibel-csomag” rendelhető szerkesztősé-
günkben 1000 forint + postaköltség áron, az eltud@elet-
es tudomany.hu levelezőcímen. 

Minden jelentkezőnek jó felkészülést és versenyzést 
kíván a 

Szerkesztőség 

A 2012/2013-as tanévben 37. alkalom-
mal kerül megrendezésre a Kitaibel 
Pál Középiskolai Biológiai és Kör-
nyezetvédelmi Tanulmányi Ver-
seny.

A pontos versenykiírás az Oktatási 
Közlönyben jelent meg. A versengésben 
hazánk, valamint Szlovákia, Románia, 

Horvátország és Szlovénia magyar tannyelvű középisko-
láinak nyelvi előkészítő (nulladik), kilencedik és tizedik 
osztályos tanulói vehetnek részt. 

A versenyre a tanulók az iskolában a szaktanáruknál je-
lentkezhetnek. Az iskolai forduló 2013. február 4–8. kö-
zött kerül lebonyolításra. A megyei (területi) fordulóra 
2013. március 20-án kerül sor a megyei (területi) szervező 
által kijelölt helyen. Az országos döntő 2013. május 10–12. 
között lesz Mosonmagyaróváron a Nyugat-Magyaror-
szági Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszer-tudományi 
Karán.

A verseny ismeretanyagát az Élet és Tudomány, vala-
mint a TermészetBÚVÁR című folyóiratokban a tanév 



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

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

GONDOLKODÁST SERKENTQ IQ-TORNA

INDÍTÁS

Válasz: S 
Az ábrák külső és belső 
formája különbözik, 
kivéve az S jelűnél. 

ERŐSÍTÉS

Válasz: K 
A sorozat öt szakaszból 
áll. A bal oldalon egy 
szakasz eltűnik, a jobb 
oldalon pedig egy új je-
lenik meg, mely az 
óramutató járásával 
megegyező irányban 
fordul lépésenként ne-
gyed kört.

HAJRÁ

Válasz:  több megoldás 
is lehetséges
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Melyik kétbet_s szó 
egészíthetQ ki másik szóvá a 
megoldott végzQdésekkel?

Melyik négyzet kerül a szürke helyére?

H É Z A G

Mért András birtokát fi ának szánta.
Mikor megszületett második fi a, megfelezte 

s két fi ának pontosan egyforma részt szánt.
Mikor harmadik fi a is született, az sem okozott

nehézséget igazságosan (egyforma alakúra 
és terület_re) felosztani a birtokot.

Született egy negyedik fi a is.
Megtartva ambícióját (ugyanolyan alakú és terület_

részek minden fi ának) megoldotta a feladatot. 
Hogyan?
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 Legalább 17 milliárd 
Föld mérete exobolygó?

A NASA Kepler-űrtávcsövének 
üzembeállítása óta örvendetesen 
szaporodnak a Földhöz hasonló 
méretű exobolygó-jelöltek. Egy 
új elemzés szerint Tejútrendsze-
rünkben a Merkúrénál közelebbi 
pályán legalább minden hatodik 
csillag (a csillagok 17 százaléka) 
körül kering legalább egy ilyen 

bolygó. Számításba véve, hogy a Tej-
útrendszerben lévő csillagok száma 
legalább 100 milliárd, ez legkevesebb 
17 milliárd ilyen exobolygó létezését 
sugallja galaxisunkban. 

Francois Fressin, a Harvard-Smith so-
nian Asztrofizikai Központ (CfA) csil-
lagásza az Amerikai Csillagászati Tár-
saság (AAS) legutóbbi közgyűlésének 
sajtókonferenciáján számolt be erről az 
eredményről, amelynek részleteit az 
Astrophysical Journalben fogják közölni.

A Kepler-űrtávcső a csillagok fé-
nyességváltozásai alapján, a bolygók-
nak a csillag korongja előtti átvo-
nulása (tranzitja) révén észleli az 
exobolygó-jelölteket. Működésének 
első 16 hónapja alatt eddig 2400 je-
löltre bukkant. Kérdés persze, hogy 
ezekből végül mennyi bizonyul tény-
legesen bolygónak – ennek szigorú 
igazolása többszöri (és lehetőleg külön-
féle esz közökkel történő) megfigyelést 
igényel, ami többnyire hosszadalmas 
folyamat, illetőleg hány bolygó kerüli 
el az észlelést? 
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Fressin és munkatársai számító-
gépes szimulációval modellezték 
azokat a lehetséges égi konfigurá-
ciókat, amelyek egy bolygó tran-
zitját imitáló jeleket okozhatnak, s 
ennek alapján arra következtettek, 
hogy az észlelések legfeljebb egyti-
zede lehet ilyen.

Ezt, továbbá a más észlelési esz-
közökkel felfedezett exobolygók 
számát is figyelembe véve megbe-
csülték, hogy a csillagok felének 

lehet legalább földtömegű bolygója a 
csillaghoz közeli pályán. 

Ezt követően a bolygókat méretük 
alapján öt csoportba sorolva értékel-
ték a Kepler eddigi eredményeit. En-
nek összesítése látható a mellékelt áb-
rán, amely az öt csoportba sorolható 
bolygók számát, illetve előfordulásuk 
részarányát mutatja az összes (legalább 
egy bolygóval bíró) csillag számához 
viszonyítva. Látható, hogy a csillagok 
17 százalékánál található legalább egy 
0,8–1,25 földtömegű bolygó, 85 napnál 
kisebb keringési idővel, egynegyedük 
körül kering 150 napnál kisebb kerin-
gési idejű Szuperföld (1,25–2-szeres 
földtömeg), és ugyanekkora a rész-
aránya a 250 napnál rövidebb kerin-
gési idejű mini-Neptunuszoknak (2–4 
földtömeg). Az ennél is nagyobb (és 
hosszabb keringési idejű) Neptunuszok 
(4–6 földtömeg) és gázóriások (6–22 
földtömeg) részaránya 3, illetőleg 5 
százalék. 

A kutatók azt is megvizsgálták, hogy 
a különféle méretű bolygók gyakori-
sága mennyiben függ az anyacsillag 
típusától (méretétől), például mennyire 
különbözik a Naphoz hasonló, illetve a 
vörös törpe csillagoknál. Azt találták, 
hogy ennek a tényezőnek érdemi hatá-
sa csak a gázóriások gyakoriságára van. 

A Kepler-űrtávcső eddigi eredmé-
nyeinek értékelésénél természetesen 
megjegyzendő, hogy a megfigyelés 
módjából (tranzitmódszer) adódóan a 

Fantáziakép a Kepler-_rtávcsQ által 
felfedezett exobolygók sokféleségérQl

Az öt mérettartományba sorolt exobolygó-jelöltek száma és elQfordulási gyakorisága  
a Tejútrendszer csillagai között (részletes magyarázat a szövegben) 

KÉPEK: C. PULLIAM & D. AGUILAR (CFA)
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gyok vezetésével elhagyja a várat, s a 
törökök így kardcsapás nélkül foglal-
ták el azt. Hatvanhoz, Egerhez hason-
lóan a Siroki Vár is katonai objektum 
lett. A török megerősíti az alsó várat, és 
új bástyákat húz, a falakat felmagasítja. 
Az építkezéshez a köveket a környék-
beli lakatlan és elpusztult falvak temp-
lomaiból hordatja fel.

A Rákóczi-szabadságharc idején 
(1703-11) a várat állandóan 100 lovas 
védte, míg Orczy István befolyására 
1709-ben fel nem adták a felkelők. 

A település és a Mátra egyik jelképe 
ezt követően folyamatosan pusztult, 
ám még romjaiban is megkapó lát-
ványt nyújtott.

A Vár szemmel láthatóan két külön 
részre tagozódik. A felső vár erede-
tileg belsőtornyos, szabálytalan alap-

jelöltek között eleve nagyobb arányban 
szerepelnek az anyacsillaghoz közelebb 
keringő (azt rövidebb idő alatt körbejá-
ró) bolygók: a távolabbiak legalább két-
szeri átvonulásához ugyanis hosszabb 
megfigyelési idő szükséges, számuk 
idővel gyarapodni fog. 

(ScienceDaily) 

 Megújult a siroki vár

A Siroki Várat 1994-ben nyilvá-
nították a nemzeti örökség részé-
vé. A vár tulajdonosa, a Műemlé-
kek Nemzeti Gondnoksága még 
2009-ben nyújtott be pályázatot 
az alsóvár rekonstrukciójára, ezt 
követően indultak meg a felújítási 
munkálatok. 

A vár alatti parkolóban völgyka-
pu épült, ezentúl itt léphetnek be 

a látogatók.
Az igazi látványosság azonban az al-

sóvár, ahová felvonóhídon át juthatunk 
be. Az ünnepélyes ágyúszót nem csupán 
a vár késő őszi ünnepélyes átadásakor 
hallhatták a vendégek, a tervek szerint 
a nagyobb rendezvények alakalmával is 
ágyúszóval tárja ki kapuit a vár.

Az új kiállítótér jól illeszkedik kör-
nyezetébe, a vár tövéből szinte csak a 
tető látszik. A zárt térben a vár múlt-
ja elevenedik meg, a török kor tárgyi 
emlékeivel, melyben helyet kaptak 
viseletek, harci eszközök is. A rekonst-
rukció nyomán hazánk egyetlen bar-
langvárában a középkori várélet auten-
tikus helyszíne jött létre. 

A siroki Várat a feljegyzések először 
1267-ben említik. A vár legjelentősebb 
tulajdonosa az 1500-as évek közepén 
Országh Kristóf – Nógrád megye 
főispánja és országbíró is egyben –, 
akinek kedvelt tartózkodási helye volt 
Sirok. Ide hozza ifjú feleségét is, Zrínyi 
Ilonát, a szigetvári hős leányát. Ekkor 
nőtt meg különösen a vár katonai je-
lentősége. Buda török kézre kerülése, 
majd Hatvan eleste és az egri vár ostro-
ma komoly figyelmeztetések. Sirok is 
beépül a végvár rendszerbe mint Eger 
legerősebb, legjelentősebb elővára, 
Cserép és Szarvaskő mellett.

Amikor Eger vára 1596. október 14-
én török kézre kerül, a Siroki Várat 
még nem támadják meg. Az október 
26-án bekövetkezett mezőkeresztesi 
csatavesztés azonban megpecsételi Si-
rok sorsát. Jelentős török sereg köze-
ledik Sirok felé Ali és Ahmed basák 
vezetésével, minek hírére az őrség Ká-
tay Benedek és Helmeczy János várna-
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rajzú volt, amelyet mintegy 
10 méterrel mélyebben fekvő 
sziklába vágott külső védelmi 
öv erősített. Ide épült később 
a három, derékszög alapraj-
zú ó-olasz bástyával erődített 
alsó vár. A vár korai magja a 
jelenlegi felső vár alatt húzó-
dó sziklafolyosók és termek 
egy része, amelyet ugyancsak 
sziklába vágott, mélyebb szin-
ten fekvő külső védelmi öv 
erősített. 

Legrégebbi építménye a la-
kótorony volt, ami a felső vár 
közepe táján emelkedett. Erre 
épült az öregtorony, mely ki-
sebb területű volt, mint a la-
kótorony, mivel nem a várúr 
lakott benne, hanem az őr-
ség. Ezt fallal vették körül, és 
tornyokkal erősítették meg a 
sarkokon, a falakon belül pe-
dig lakó és gazdasági épülete-
ket emeltek. 

A külső védelmi öv legha-
tározottabban a vár északi 
oldalán látható, alul a sziklába 

mintegy 4 méter mély, 4–5 méter szé-
les árkot véstek. Ezt az árokrendszert 
gazdasági udvarként is használták: a 
sziklafalba sütőkemencéket vájtak, és 
olyan kisebb méretű pincében is foly-
tatható építményeket is kialakítottak, 
amelynek felmenő falát is sziklából fa-
ragták ki. 

Az alsó vár déli felét és a mintegy 2 
méterrel mélyebb keleti falát részben 
sziklából vésték ki, részben felfalazással 
erősítették meg. Az istálló az alsó vár 
déli védőfala mellett húzódott, bejára-
ta a délnyugati sarokbástya felől nyílt. 
Az alsó vár magasabban fekvő északi 
részén faházak alapozásának cölöplyu-
kait vésték a sziklába. Az északkeleti 
sarokbástya tövében 20 méter mélysé-
gű feltárt kút van.

KELEMEN CSILLA 
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A z idült idegrendszeri betegségek 
a társadalom elöregedésével 
egyre gyakoribbá válnak, 

komoly egészségügyi és társadalmi 
problémát jelentenek. A Hunting-
ton-kór örökletes betegség, melyet a 
huntingtin fehérje mutációja okoz, 
tünetei között megtalálható az aka-
ratlan mozgás, az érzelmi 
kitörés és a szellemi leépü-
lés. Az Alzheimer-kór ma-
gatartásváltozással, elbutu-
lással és biológiai leépüléssel 
jár. A Parkinson-kórban 
szenvedő betegeknél az agy 
finom mozgásokat irányító 
sejtjei mennek tönkre, ami 
nyugalmi remegést és 
izommerevséget okoz. Az 
utóbbi két betegséget gene-
tikai tényezők mellett kör-
nyezeti ártalmak is kivált-
hatják, a pontos okát gyak-
ran nem ismerjük. Az élet-
kor növekedésével ezek a 
betegségek egyre gyakorib-
bak; pl. az Alzheimer-kór a 
65 év felettiek 5%-át, míg a 
80 év felettiek 20%-át érin-
ti, csak Magyarországon 
100–150 ezerre becsülik a betegek 
számát. Nem meglepő, hogy ezen 
betegségeket napjainkban intenzí-
ven kutatják.

A hagyományos elképze-
léssel szem ben, mely szerint 
a fehérjék funkciójához jól 
meghatározott térszerkezet 
szükséges, egyre több úgy-
nevezett rendezetlen fehérjét isme-
rünk, melyek nem rendelkeznek sta-
bil térszerkezettel. Ezek a fehérjék 
számos alapvető folyamatban vesz-

nek részt, pl. a jelátvitelben vagy a 
sejtciklus szabályozásában. A rende-
zetlen fehérjékben a különböző szer-
kezetek könnyen váltakoznak, így 
különféle partnerekkel léphetnek 
kölcsönhatásba. Azonban ez nem 
mindig előny. Környezeti tényezők 
vagy mutáció hatására bekövetkező 

változások gyakran új, káros köl-
csönhatások kialakulásához és fehér-
je felhalmozódásához, agg re gá   ció hoz 

vezetnek. Több lépcsőn 
keresztül ez végül a sej-
tek pusztulását és idült 
idegrendszeri betegségek 
kialakulását okozza. Ilyen 
fehérje pl. az Alzheimer-

kórra jellemző ß-amyloid és tau, a 
Huntington-kórra jellemző mutáns 
huntingtin, valamint a Parkinson-
kórra jellemző Į-synuclein. 

Azonban eddig nem sokat tudtunk 
arról, hogy ezekben a betegségekben 
szerepet játszó rendezetlen fehérjék 
milyen hatással vannak az anyagcse-
re, ezen belül is az energiatermelő 
folyamatokra. Az agy legfontosabb 
energiaforrása a glükóz, amit szer-
vezetünk több lépésben „éget el”, 

végül szén-dioxiddá és 
vízzé alakítja. Eközben 
ATP termelődik, ami a sej-
tek, a szervezet funkciói-
hoz szükséges energiát biz-
tosítja. A glükózlebontás 
különböző lépéseit speciális 
fehérjemolekulák, enzi-
mek segítik elő. Néhány 
esetben már kimutatták, 
hogy a rendezetlen fehér-
jék kölcsönhatnak az eb-
ben a folyamatban szerepet 
játszó enzimekkel. Arra a 
kérdésre kerestünk választ 
az elmúlt években a Ma-
gyar Tudományos Akadé-
mia Természettudományi 
Központjának En zi mo-
lógiai Intézetében, a Sejt-
archi tektúra csoportban, 
hogy az idegrendszeri be-

teg ségek kialakulásáért elsődlegesen 
felelős fehérjék milyen pa to me-
chanizmus révén fejthetik ki hatásu-
kat. Ez rendkívüli innovatív jelentő-
séggel bír, mert lehetővé teszi új 
gyógyszercélpontok azonosítását.

Kísérlet és modellezés 
kéz a kézben

Az egész több mint a részek összes-
sége. Arisztotelész gondolatát so-
kan sokféle célból idézték már. A 
redukcionista gondolkodás szerint, 

A  R E N D E Z E T L E N  F E H É R J É K  K E T T V S  É L E T E

Egyre több olyan fehérjét ismerünk, melyek nem rendelkeznek jól meghatározott szerkezettel, válto-

zékonyságuk miatt számos partnerrel képesek kölcsönhatásba lépni. Megváltozott kölcsönhatásaik 

gyakran idült idegrendszeri betegségek kialakulásához vezetnek. Fiziológiás és patológiás szerepük 

jobb megismerése elWsegítheti a betegségek pontosabb diagnózisát és a gyógyszerkutatást.

PD-76793

Rendezetlen fehérjék szerepe az idegrendszeri 

betegségek kialakulásában

rendezetlen fehérje

fiziológiás kölcsönhatások

genetikai és környezeti tényezQk

fehérje-felhalmozódás, idegsejtpusztulás

Parkinson-kór, Alzheimer-kór, Huntington-kór

EGÉSZSÉGBEN ÉS 
BETEGSÉGBEN…
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ha megismerjük egy komplex fo-
lyamat alkotóelemeit, megérthetjük 
magát a folyamatot is. A komplex 
rendszerek viselkedése azonban 
nemcsak az alkotóelemek jellemző-
itől, hanem térben, időben változó, 
egymással való kölcsönhatásaiktól is 
függ. A rendszerbiológia összetett 
biológiai folyamatok matematikai 
modellezésével foglalkozó, vi-
szonylag új tudományterület. A bi-
ológiai folyamatokban résztvevő 
molekulák, fehérjék tulajdonságai 
mellett kölcsönhatásaikat és szerve-
ződésüket is figyelembe véve írja le 
az adott rendszer tulajdonságait és 
viselkedését. 

Kifejlesztettünk egy módszert, 
mégpedig a kísérleti alapú matemati-
kai modellezés stratégiáját. Ennek 
során meghatároztuk az egyes, 
rendszerfüggetlen elemi lépések jel-
lemzőit, pl. az energiatermelő fo-
lyamatok esetén az ezekben részt-
vevő enzimek aktivitását. Ezután a 
teljes rendszer viselkedését számító-
gép segítségével modelleztük mate-
matikai módszerekkel, felhasználva 
az elemi lépések kísérletesen meg-
mért jellemzőit. Azaz az előbbi pél-
dánál maradva, modelleztük az 
egy mást követő enzimek katalizál-
ta reakciósor sebességét. Ezután a 
modellezéssel jósolt és a kísérletesen 
mért értékeket összevetettük. Ez a 
stratégia lehetővé tette, hogy meg-
állapítsuk, van-e olyan folyamat, 
ami rendszerszinten jelentkezik, 
alapvetően befolyásolva annak vi-

selkedését. Például az egymást kö-
vető enzimek kölcsönhatása képes 
hatékonyabbá tenni az energiater-
melő folyamatokat.

Egerek és emberek
Az idült idegrendszeri betegségek 
az agy különböző területein zár-
ványtestek kialakulásához és az 
idegsejtek pusztulásához vezetnek. 
Van, ahol vérből is igazolható a be-
tegség, de a legtöbb betegség eseté-
ben a pontos diagnózist sokszor ne-
hézségekbe ütközik felállítani.  
Gyakran csak a beteg halála után 
vett agymintából lehet egyértelmű-
en azonosítani a kórt. Különböző 
állatmodellek segítségével jól vizs-
gálhatók ezek az idegrendszeri be-
tegségek, kutatási célokra gyakran 
egereket használnak. Az ilyen ege-
rekben nagy mennyiségben az adott 

problémára jellemző rendezetlen 
fehérje termelődik, pl. Į-synuclein 
vagy mutáns huntingtin, így az ál-
latok mutatják a Parkinson-kór 
vagy a Huntington-kór tüneteit. 
Kísérleteinkhez mi is ezen betegsé-
gek egérmodelljeit használtuk, a 
kontroll és a beteg állatokat hason-
lítottuk össze.

Adataink alapján a rendezetlen fe-
hérjék valóban befolyásolják az 
energiatermelő folyamatokban részt-
vevő enzimeket, egyes esetekben 
gátlást, máskor aktivitásnövekedést 
tapasztaltunk. Meglepő módon 
ezeknek az egyedi változásoknak 
az összessége nem magyarázta a 
rendszer viselkedését. A kísérleti ala-
pú matematikai modellezés segítségé-
vel javasoltunk egy olyan mecha-
nizmust, ami felelős lehet a beteg 
egerekben megfigyelt változáso-
kért. Ez pedig nem más, mint a csa-
tornahatás, azaz egy rendszerszintű 
molekuláris mechanizmus. Ennek 
lényege, hogy a rendezetlen fehérje 
két, egymást követő reakciót kata-
lizáló enzimet köt meg a modell 
alapján. Hasonlóan a hétköznapi ér-
telemben használt fogalomhoz, itt 
is egy „csatorna” alakul ki, mely-
ben az első enzimreakció terméke 
közvetlenül átkerül a következő en-
zimre, gyorsítva a reakciósor sebes-
ségét.

Ugyanakkor megvizsgáltuk az 
idült idegrendszeri betegségek egy 
másik típusú egérmodelljét is, ahol 
az egereknek idegsejteket pusztító 
mérget, neurotoxint adnak, így 
váltva ki a betegségre jellemző tüne-
teket. A neurotoxin azonban az 
energiatermelő folyamatokban részt -

TPPP/p25
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ványokat, így biztosítva a megfelelő 
ingerületvezetést. A szklerózis  multi-
plex a központi idegrendszer gyulla-
dásos megbetegedése, melyben a 
rosszul működő immunrendszer ép-
pen ezt a velőshüvelyt támadja meg. 
Az ebben a betegségben szenvedők-
nél a velőshüvely lebomlása során 
felszabaduló TPPP/p25 a gerincvelői 
folyadékba kerül. Eredményeink 
alapján a TPPP/p25 mennyiségének 
mérése a gerincvelői folyadékban se-
gítheti a szklerózis multiplex diag-
nosztizálását. A TPPP/p25 idült 
idegrendszeri betegségekben is sze-
repet játszik. Kölcsönhat a Parkin-
son-kórra jellemző Į-synucleinnel, a 
két fehérje együtt halmozódik fel a 
betegségre jellemző zárványtestek-
ben. Ezen kívül a TPPP/p25 az Alz-
heimer-kórra jellemző ß-amyloiddal 
is kölcsönhat, aggregációt és a sejtek 
pusztulását okozva. Ezért nemcsak a 
Parkinson-kór, hanem a kevert típu-
sú idegrendszeri betegségek kiala-
kulásában is szerepet játszhat.

Hatalmas kihívásokat tartogat a 
kutatóknak ez a terület, számos kér-
dés vár még megválaszolásra. Azon-
ban a fehérjék fiziológiás és patoló-
giás szerepének megismerése mind 
diagnosztikai, mind gyógyszerkuta-
tási szempontból jelentős. Hiszen 
olyan gyógyszerekre van szükség, 
melyek csak a fehérjék kóros köl-
csönhatásait gátolják, anélkül, hogy 
megzavarnák fiziológiás funkciói-
kat. Ez különösen nagy kihívás, ha 
– mint a TPPP/p25 példája is jól mu-
tatja – egy fehérje ennyire sokrétű 
szerepet tölt be.

OLÁH JUDIT

vevő enzimekre máshogy hatott, 
mint a rendezetlen fehérje. Adata-
ink alapján azt javasoltuk, hogy a 
neurotoxinnal kezelt egerek csak 
fenntartással alkalmazhatóak mint 
állatmodellek.

Vizsgálataink alapján az idegrend-
szeri betegségek kialakulásában részt 
vevő rendezetlen fehérjék valóban 
csökkenthetik egyes, az energiater-
melő folyamatokban kulcsszerepet 
játszó enzimek aktivitását, azonban 
a szervezet az energiaellátás stimulálása 
révén próbálja ellensúlyozni a zárvány-
testek képződése okozta patológiás hatá-
sokat.

Színre lép egy új fehérje
Ma már tudjuk, hogy az idegrend-
szeri betegségek kialakulásában több 
rendezetlen fehérjeegyüttes megje-
lenése is megfigyelhető. Az Alzhei-
mer-kóros betegek jelentős részénél 
pl. a Parkinson-kórra jellemző Į-sy-
nuclein felhalmozódás is kimutatha-
tó, ami miatt megjelenhetnek mind-
két betegség tünetei. Az ilyen úgy-
nevezett kevert típusú idegrendszeri be-
tegségeknél nemcsak a pontos 
di ag nózis felállítása okozhat nehéz-
séget, hanem a betegség kezelése is. 
Ezért különösen fontos olyan új fe-
hérjék azonosítása, melyek segíthet-
nek elkülöníteni az idegrendszeri 
betegségek típusait.

Ilyen új fehérje a kutatócsoportunk 
által azonosított, rendezetlen TPPP/
p25. Célul tűztük ki, hogy mind fi-
ziológiás, mind patológiás szerepét 
minél jobban megismerjük. Normál 
agyszövetben a TPPP/p25 alapvető-
en fontos az idegsejtek nyúlványait 
körülvevő velőshüvely kialakításá-
hoz, mely mintegy szigeteli a nyúl-

A kínai kel

A Kelet-Ázsiából származó, ká posz ta-
félékkel rokonságban lévő kínai kelt 
Kínában és Japánban már a III. szá zad-
ban termesztették. 

Nagy mennyiségű fehérjét tartalmaz, 
háromszor annyit, mint pl. a fejes ká-
poszta, ráadásul könnyebben is emészt-
hető. Remek A-, C- és K-vitamin-for-
rás. Az ásványi anyagok közül kiemel-
kedő a kálium-, kalcium-, magnézium-, 
foszfor- és vastartalma. Mivel sok benne 
az élelmi rost, serkenti az emésztést, ez-élelmi rost, serkenti az emésztést, ez-, serkenti az emésztést, ez-
által tisztítja az emésztőrendszert. 
Könnyű emészthetősége, magas folsav- 
és béta-karotin-tartalma miatt jól beil-
leszthető a kismamák és a gyermekek 
étrendjébe. 

Kiemelkedően sok kéntartalmú bio-
aktív anyagot tartalmaz, elsősorban 
glükózinolátokat, amelyek izo tio cia ná to-
kat és indolokat képesek felszabadítani. 
Ezek a növényi vegyületek olyan enzi-
mek termelésére késztetik a májat, 
amelyek bizonyos rákkeltő anyagokat 
semlegesíthetnek, és segíthetik azok 
kiürítését – rendkívül erős daganat-
pusztító hatásúak. Számos tanulmány 
bizonyítja, hogy a daganatos betegsé-
gek közül a tüdő és az emésztőszervi 
daganatok kialakulásának kockázatát 
csökkentik leginkább. A legújabb ku-
tatások kimutatták, hogy a kínai kel-
ben lévő indolvegyületekhez tartozó 
brassinin véd az emlőrák kialakulásától 
és fontos szerepet játszik a hor mon füg-
gő daganatok meg elő zé sé ben is. Tar-
tal maz továbbá egy másik hatékony 
antioxidáns tápanyagot is, a szul fo ra-
fánt, amely serkenti a rák kialakulását 
gátló enzimek termelődését. Fitol-
vegyületek közül a legtöbbet a luteinből 
tartalmazza, amely szabadgyök fogó és 
antioxidáns hatású, bizonyítottan a 
vastagbélrák megelőzésében játszik 
fontos szerepet, továbbá a védi a sze-
met a fény és a monitorokból származó 
sugárzás káros és szemrontó hatásaitól. 
Leveleinek kiváló összetevője még a 
klorofill, amely igen erőteljes méregtele-
nítő és lúgosító hatással van a szerve-
zetre, stimulálja az immunrendszer 
működését, növeli a sejtek regenerációs 
képességét. MAROSI KINGA

ÉLET-M�D

Oligodendrocita sejt. A TPPP/p25 

nélkülözhetetlen ezen sejtek éréséhez,  

amik az idegsejtek nyúlványait körülvevQ 
velQshüvely kialakításához elengedhetetlenek. 

A vizsgálatokhoz használt Huntington-kóros 

transzgenikus egér
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Mohandász Karamcsand Gan-
dhi még a brit gyarmati sor-
ban tengődő Indiában látta 

meg a napvilágot 1869 száraz őszén. 
Előkelő származása révén egy londo-
ni egyetemen szerezhetett jogi diplo-
mát. Amikor azonban visszatért In-
diába, rá kellett döbbennie, még ha-
zájában is csak másodrendű polgár  
lehet a gyarmattartókkal szemben. 
Ezért egész későbbi élete során az in-
diai nemzeti függetlenségi mozga-
lom élharcosaként küzdött, amiért 
sokszor be is börtönözték. Erőszak-

mentes ellenállásának legfőbb célja, 
hogy összebékítse a bennszülött indi-
aiakat vallásukra való tekintet nélkül. 
A hatalmas ország ugyanis évszáza-
dok óta megosztott volt a nagyrészt 
az északi tartományokban élő moha-
medánok és a többségi hindu népes-
ség miatt. 

A szabadság ára?
A hindu nacionalisták 1934 nyarán 
merényletet terveztek az aszkéta élet-
módot választó idős férfi ellen, mert 
úgy gondolták, hogy együttműködik 

a mohamedánokkal. 
Június 25-én Gandhi 
feleségével együtt Pú-
ná ba érkezett, hogy be-
szédet tartson egy 
hang versenyteremben. 
Kíséretével együtt két 
autóval utaztak a hely-
színre, ám egy vasúti 
átjáróban a második 
járművet - amelyben a 
pár ült - feltartóztatta a 
leereszkedő sorompó. 
Amikor az első autó  
a helyszínre ért, egy 
bombát dobtak rá, 
amely a közvetlen kö-
ze  lében robbant fel. Ki-
lenc rendőr sérült meg, 
de szerencsére halálos 
áldozat nem volt. A 
tet  teseket azonban nem 
sikerült elfogni. 

A következő kísérlet 
1944 májusában történt. 
Maláriás megbetegedé-
se miatt az orvosok ta-

nácsára Gandhi Pancsganiba, egy hegy-
vidéki szanatóriumba indult, hogy ott 
lábadozzon. Amikor egy radikális hin-
du újság főszerkesztője, Náthuram 
Godse megtudta, hol tartózkodik, ő is 
odautazott. Az esti közös imaóra alatt 
tőrrel a kezében próbálta megközelíte-
ni a szabadságharcost. Mielőtt azonban 
elérte volna, dühösen rákiáltott, ezért 
időben lefegyverezték. 

A harmadik alkalom szintén egy de-
monstráción adódott. Szeptember 9-én 
a békeharcos Gandhi Bombayba uta-
zott, hogy Mohammad Ali Dzsin-
nával, a mohamedán indiaiak vezető-
jével tárgyaljon a vallási ellentétek elsi-
mításáról. Útközben egy hindu akti-
vistákból álló csoport feltartóztatta az 
autóját, mielőtt azonban bármit tehet-
tek volna, a rendőrség feloszlatta a 
csoportosulást. A letartóztatottak kö-
zött ott volt Godse is, akinél megint 
egy tőrt találtak. Amikor megkérdez-
ték tőle, hogy miért akarta megölni 
Gandhit, hiszen úgyis megteszik ezt a 
mohamedánok, Godse büszkén azt 
válaszolta, hogy ezt a dicsőséget nem 
adja át másnak. 

M A H AT M A  G A N D H I  M E G G Y I L KO L Á S A

NAPNYUGTA INDIÁBAN
Mahatma szanszkrit szó. Magyarul annyit tesz: „nagy lélek”. Ennél 

puritánabbul nehéz is lenne jellemezni azt a férfit, aki egész életé-

ben erWszakmentesen, és megalkuvás nélkül harcolt a békéért.  
És amikor 55 évvel ezelWtt eljött az ideje, olyan lelki nyugalommal 

fogadta a halált, amelyre csak a legnagyobbak képesek. 

Gandhi feleségével 

1905-ben

Mahatma Gandhi
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kuszdióba tett pokolgépet akartak el-
rejteni a pavilonnál, ahol Gandhi szo-
kott imádkozni. Közben ketten be-
surrannak abba a személyzeti fülké-
be, amely olyan közel állt az 
imadobogóhoz, hogy annak ablaká-
ból még egy ócska pisztollyal sem le-
het elhibázni a célt. Abban a pillanat-
ban, amint a bomba felrobban és za-
vart kelt, egyikük tüzet nyit Gandhi-
ra, másikuk pedig a lábához gurítja a 
kibiztosított kézigránátot. A terv tö-
kéletesnek látszott. 

Óvakodj a félszemetWl!
Január 20-án este a merénylők a hí-
vekkel együtt zavartalanul sétáltak be 
a kis udvarba, ahol elvegyültek a tö-
megben. Apte feladata volt lefizetni 
annak a fülkének a lakóját, ahonnan 
rálőttek volna Gandhira. Amikor 
azonban a babonás Badge meglátta, 
hogy a tulajdonos félszemű, rossz elő-
jelnek tekintette, és nem volt hajlandó 
bemenni oda. Inkább vállalta, hogy 
majd a hívek közé keveredve veszi 
célba az idős békeharcost. Gopál 
Godse az eredeti terv szerint belopó-
zott az apró helyiségbe, ám ott rémül-
ten vette észre, hogy annak ablakán 
olyan sűrű a rács, hogy nem tudja 
majd kidobni a kézigránátot. De már 
nem tehetett semmit. 

Alig kezdett Gandhi az imájába, 
amikor Náthuram Godse megvakar-
ta az állát. Ezzel adott jelet Madanlal 
Pahvának, aki nagyot szippantott a 
cigarettájából, aztán előrehajolt, és a 
parazsat odanyomta a lábánál elhe-
lyezett bomba gyújtózsinórjához. A 
következő pillanatban a kókuszdióba 
rejtett szerkezet halk pukkanással 

1946. június 29-én a vonat, amelyen 
Gandhi utazott, Bombay közelében 
kisiklott. A mozdonyvezető szerint 
valaki sziklát görgetett a sínekre. 
Másnap Gandhi így beszélt: „Több-
ször kíséreltek meg merényletet elle-
nem, ám Isten minden alkalommal 
megóvott a sérülésektől”. 

Egy évvel később az angolok ugyan 
elismerték India önállóságát, ám a 
brit gyarmat helyén - Gandhi csaló-
dására - két különböző vallású állam, 
India és Pakisztán jött létre. A hindu 
és a muzulmán közösség között véres 
zavargások robbantak ki, és Gandhi 
csak egy háromhetes éhségsztrájk 
árán tudott gátat vetni az elharapó-
dzó erőszaknak. A gyanakvás és a 
gyűlölet légkörében azonban mind-
két fél részrehajlással vádolta, és a 
szélsőségesek újból hajtóvadászatot 
indítottak ellene. 

Bomba a kókuszdióban
Vinájak Szavarkar földbirtokos, a na-
cionalista Hindu Mahászabhá Párt 
volt elnöke gyűjtötte maga köré a 
Gandhiban csak a hinduk árulóját lá-
tó elégedetleneket. Abban mindany-
nyian egyet értettek, hogy a Ma hat-
má nak meg kell halnia, már csak 
meg kellett találni a legelszántabb, 
akár önmagukat is feláldozni kész 
merénylőket. Godse lelkesen csat-
lakozott az összeesküvéshez, amelybe 
bevonta testvérét, Gopált, valamint 
néhány barátját is. 

1948. január 10-én egy újság szer-
kesztőségében dolgozták ki a merény-
let részleteit. A technikai és szervezési 
előkészítéssel Narajám Aptét bízták 
meg. Két kereskedő, Visnu Karkare és 
Digambar Badge feladata a fegyverek 
beszerzése volt. Robbanóanyagot, lő-
gyapotot, kézigránátokat és egy régi 
pisztolyt is vásároltak. Amikor azon-
ban utóbbit egy erdőben kipróbálták, 
elkeseredve vették tudomásul, hogy a 
fegyver időnként csütörtököt mond, 
és rendkívül pontatlan. 

Gandhit utolsó napjaiban egy fővá-
rosi gazdag kereskedőbarátja, Ghans-
jam Das Birla látta vendégül. Az ál-
landó koplalástól már nagyon legyen-
gült békeharcos a villa kertjében tar-
totta esti meditációit, hogy híveivel 
együtt imádkozzon a békéért. Miu-
tán a merénylők terepszemlét tartot-
tak, kidolgozták a gyilkosság tervét. 
Eszerint egy kis teljesítményű, kó-

működésbe lépett. Rendkívül primi-
tív szerkezet lehetett, csupán kelle-
metlen fekete füstöt árasztott, az 
ijedtségen kívül más problémát nem 
okozott. „Kívánhatsz-e szebb halált, 
mint ami ima közben ér?” - szólt el-
haló hangon Gandhi. Azután nyuga-
lomra intette a jelenlévőket: „Ez sem-
miség, ne figyeljetek oda! Üljetek le, 
és maradjatok nyugton. Az ima foly-
tatódik”. Gopál Godse ugyan hallot-
ta a durranást, de tehetetlen volt. 
Csak Badge-ban bízott, akinek azon-
ban inába szállt a bátorsága, és már 
csak a menekülésen járt az esze. Köz-
ben Madanlalt leteperték, és gúzsba 
kötötték. A többieknek azonban sike-
rült kereket oldaniuk. 

A merényletkísérlet után azonnal 
megkezdődött Madanlal kihallgatá-
sa. Sokáig hallgatott, de amikor a 
nyomozók keményebb eszközöket is 
bevetettek, hamar megtört, és részle-
tes vallomást tett. A rendőrfőnök hi-
ába kérlelte a Mahatmát, hogy átku-
tathassák az imahelyre érkező gyanús 
jövevényeket. „Ha valaki szemtől 
szemben rám lő, és én mosolyogva foga-
dom a golyót, Rama nevét ismételgetve a 
szívemben, akkor szolgálok rá igazán az 
elismerésre és gratulációkra” - mondta. 

Eközben a kudarcot vallott merény-
lők pontosan tudták, hogy szorul a hu-
rok körülöttük, gyorsan akartak csele-
kedni. Náthuram Godse arra a követ-
keztetésre jutott, hogy ha többen pró-
bálkoznak, nagyobb lesz a lebukás 
kockázata is, ezért ezúttal magára vál-
lalta a végrehajtó szerepét. Mindössze 
két segítőtársra volt szüksége Apte és 
Karkare személyében. Először is egy 
megbízható és könnyen elrejthető pisz-
tolyt kellett keríteni, de féltek, hogy a 
híveket megmotozzák, ám Godsénak 
támadt egy ötlete: vesznek egy régi-

Vinájak Damodar Szavarkar

Náthuram Godse
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módi állványos fényképezőgépet, a 
pisztolyt pedig elrejtik benne. Így be-
csempészve a fegyvert, Náthuram az 
állványt Gandhi mikrofonja elé állítja, 
bebújik a takaró alá, mintha fotózni 
akarna, majd a vallási vezetőre lő. De 
rá kellett döbbenniük, hogy már senki 
nem használ ilyen kamerát. Azt a ter-
vet is elvetették, hogy Náthuramot bő 
ujjú női ruhába öltöztetik, hogy abban 
rejthesse el a fegyvert. Végül egy szür-
kés katonai zubbonyt választott, amely 
valamelyest eltakarta a csípőjébe du-
gott pisztolyt. Amikor eljön a cselekvés 
pillanata, a gyilkost közrefogják társai, 
hogy senki se tudjon közbeavatkozni. 

Nagy megkönnyebbülésükre nem 
jelentett gondot a bejutni Birla-házba. 
Az őrség létszámát ugyan megnövel-
ték, de senkit sem motoztak meg. Az 
összeesküvők úgy tervezték, hogy 
akkor ölik meg Gandhit, amikor a 

tömeggel szemben leül az imadobo-
góra. Ezért a dobogó előtt álltak meg. 
A lőtávolság 10 méter lehetett. 

Közben Gandhi unokája, Manu - 
mint minden este - előkészítette nagy-
apja köpőcsészéjét és drótkeretes szem-
üvegét, majd a testvérével, Abhával 
együtt két oldalról tartva kitámogat-
ták a csontsoványra aszott öregembert 
a házból. Már elmúlt öt óra, késésben 
volt. Ezért úgy döntött, hogy nem a lu-
gasok virágfürtjei alatt megy az ima-
helyhez, hanem átvágnak a füvön. 

Ezen az estén mintegy kétszáz em-
ber gyűlt össze a kertben, akik a vi-
rágágyásokkal tarkított pázsiton vár-
tak rá türelmesen. Gandhi üdvözlés-
képpen összetette két tenyerét, meg-
hajolt, majd csoszogva indult feléjük. 
Az emberek tisztelettudóan váltak 
szét előtte, hogy helyet adjanak neki. 
Náthuram Godse azonnal meglátta a 

nagy lehetőséget. Tudta, ennél jobb 
alkalom nem adódik a gyilkosságra. 
Kibiztosította a zsebében tartott pisz-
tolyt, majd sietős léptekkel megindult 
Gandhi felé. Amikor már csak há-
romlépésnyire volt tőle, két tenyere 
közé szorította a fegyvert, majd de-
rékból könnyedén meghajolva így 
szólt: „Namaszte Gandhi”. Manu azt 
hitte, a férfi meg akarja csókolni 
Gandhi lábfejét, ezért kinyújtotta a 
kezét, hogy gyengéden félretolja. 

„Testvérem - suttogta -, Bapu már 
így is tíz percet késik. Miért tartod 
fel?” Ekkor Godse durván félrelökte, 
majd jobbjában megvillant a Beretta. 
Egymás után háromszor húzta meg a 
ravaszt. Mindhárom lövés talált. 
„Rama, Rama, He Rama” - hörög-
te Gandhi, aztán összeesett. 

A merényletet követő zűrzavarban a 
gyilkosnak majdnem sikerült saját 
halántékához emelnie a revolvert, 
egy szemfüles amerikai újságíró 
azonban megakadályozta ebben. A 
gyilkost csak a csoda mentette meg a 
tömeg lincshangulatától, akik ütöt-
ték-verték, ahol érték. Végül a rend-
őröknek kellett kimenteniük. Áldo-
zatát eközben bevitték a hálószobába, 
ahol az orvos megállapította, hogy 
két golyó a szíve tájékán, egy pedig a 
hasában állt meg. Fél órával később a 
nagy Mahatma csendesen meghalt. 
Előtte azonban még a megbocsátás 
jeleként a homlokához emelte össze-
tett tenyerét. 

Náthuram Godsét és Aptét halálra 
ítélték és 1949. november 11-én fel-
akasztották. Madanlál, Karkare és 
két másik vádlott életfogytiglani bör-
tönbüntetést kapott. Savarkart és 
Badgét azonban felmentették. 

HEGEDÜS PÉTER

Gandhi halottas ágyán

Gandhi temetése
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badságom volt benne, így azzal szí-
vesen foglalkoztam.
– Ez a több területet érintő érdeklő-
dés végül komoly eredménnyel záruló 
doktorihoz vezetett, melyben eldön-
tési problémákkal foglalkozott. Mit 
takar ez a problémakör?

– Ez a Constraint Satisfaction Prob-
lem problémacsalád olyan kérdések-
kel foglalkozik, melyekben véges 
sok változóhoz akarunk 
véges sok lehetséges ér-
tékből egyet-egyet hoz-
zárendelni bizonyos fel-
tételek teljesítése mellett. 
Ilyen típusú probléma az 
is, hogy egy adott gráf 
színezhető-e három szín -
nel, vagy hogy egy lineá-
ris egyenletrendszer meg-
oldható-e a héttel való 
osztási maradékok köré-
ben.
– Milyen részproblémát sikerült 
megoldania?
– Az régen ismert dolog, hogy 
vannak olyan gráfok, melyeknek 
nagy a kromatikus számuk – azaz 
sok szín szükséges ahhoz, hogy a 
csúcsokat úgy színezhessük ki, 

hogy a szomszédos csúcsok külön-
böző színűek legyenek – és nincs 
bennük rövid kör. Azt is tudtuk 
eddig, hogy ha van egy akármi-
lyen gráf, akkor azt „át lehet gyúr-
ni” egy másik gráfba, amiben már 
nem lesz rövid kör, és pontosan ak-
kor lesz k színnel színezhető, ha az 
eredeti k színnel volt színezhető. 
De ezt az „át gyú rást”csak olyan 

algoritmussal tudták megcsinálni, 
mely véletlent használt. Nekem eb-
ből sikerült a véletlent kivennem, 
azaz lényegében konstrukciót ad-
tam erre az eljárásra. Ráadásul a 
konstrukcióm általánosabban is 
működik minden ilyen jellegű 
problémára.

– Sakkozni sokáig jobban szerettem, 
mint matematikával foglalkozni. Az 
átlag, három-ötórás matematikaver-
senyek csak az adott időkereten belül 
voltak izgalmasak. Persze élveztem: 
kivettem egy szabadnapot az iskolá-
ból, elmentem, valamit ügyesked-
tem, esetleg kaptam valami díjat, 
lógtam is és örültek is nekem. Ha 
félidőben kész voltam az összes 
OKTV-feladattal, akkor visszamen-
tem az iskolába focizni. Ezek nem 
kötöttek le annyira, a sakk viszont 
nagyon izgalmas volt már akkor is: 
azon komolyan dolgoztam és tanul-
tam; sakkmester lettem, még most is 
járok versenyekre.
– Mikor kezdte el jobban érdekelni a 
matematika?
– Amikor a Középiskolai Matemati-
kai Lapokkal kezdtem foglakozni, 
ahol egy hónap volt a feladatokra. 
Ott komolyan törtem a fejem. Az-
tán az egyetemen már első évben ké-
sőbbi témavezetőm, Szabó Csaba 
mondott három problémát. Azok 
közül egy nagyon tetszett, melynek  
többféle tanult dologhoz, algebrá-
hoz, topológiához és kombinatori-
kához is köze volt. Elég nagy sza-
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SOK SZÍNNEL 
SZÍNEZHETV

Ha Kun Gábor kutatási területei közötti kapcsolatokat egy gráfon 

ábrázolnánk, feltehetWleg sok színre lenne szükségünk, hogy elke-
rüljük az azonos színe szomszédos csúcsokat. A harminchárom 
éves matematikust Lovász László, Szabó Csaba és Szemerédi 
Endre jelölése alapján idén Junior Prima Díjjal jutalmazták. A jelö-
lWk neve sokat elárul: mind a gráfelmélethez, mind az algebrához, 
mind a diszkrét matematikához kötWdnek kutatásaik. A doktori 
disszertációjában megfogalmazott fontos eredményeinek köszön-
hetWen 2012-es hazatérése elWtt többek között Princetonban és 

Cambridge-ben kutathatott.

Eldöntési problémák...
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ne lévő hatszögek számáról. Abért 
Miklósék nem tetszőleges, hanem 
szebb, szabályosabb gráfokat vizs-

gálnak. És ezekre néznek 
olyan folyamatokat, amelyek 
kiszínezik a gráfot, vagy ki-
választják egy részhalmazát.
– Mi köti össze a két kutatást?
– Mindkét esetben az a kulcs-
probléma, hogy úgy szeret-
nénk megállapítani egy nagy 
struktúráról valamilyen tulaj-
donságot, hogy csak kevés he-
lyen vizsgáljuk meg, nagyon 
kevés információnk van. 
Olyan ez, mint a termékellen-
őrzésnél a mintavétel. Termé-
szetesen egy ilyen eszköz sem 
mindenható, fontos látni a 
korlátait.
– Mennyire okoz nehézséget, 
hogy sokféle területet ötvöz a 
kutatásaiban?
– Ezt egy általános tendenci-
ának látom, kezdenek a kü-
lönböző területek összefolyni. 
Egy „közmondás” szerint van 
a világon negyvenezer fizi-
kus, akik egy dologgal fog-

lalkoznak, és van negyvenezer ma-
tematikus, akik negyvenezer do-
loggal foglalkoznak. Talán kicsit 
túlzás, de nem áll teljesen messze a 
valóságtól. A kis területek létrejötte 
sokáig hasznosnak bizonyult. Jelen-
leg ezek a területek kezdenek erő-
sebb kapcsolatokat keresni. Sokkal 
rövidebb idő alatt történnek meg 
bizonyos összekötések, mint régeb-
ben. Visszanézve csodálkozik az 
ember, hogy amikor egy területen 
valamit kitaláltak, akkor miért csak 
jóval később kezdték el máshol is al-
kalmazni. Ez mára megváltozott. 
Nyilván az információk hozzáfér-
hetősége a matematikában is mobi-
litást hozott.

MÉCS ANNA

dent. De ha éppen gondolkodunk, 
akkor ennél rugalmasabban jelen-
nek meg a fogalmak a fejünkben, 
ami néha problémát is okoz. Ennek 
a kommunikálása nyilván valakivel 
könnyebb, valakivel nehezebb. Ta-
lán nem véletlen, hogy pont azzal 
nehezebb, akinek nagyon erős belső 
nyelve van, mert ennek a kommu-
nikálhatóság az ára. Végül talál-
koztak a gondolataink, csak sokat 
kellett beszélgetni ahhoz, hogy ki-
derüljön: nagyjából ugyanaz van a 
fejünkben.

– Miután hazatért, Lovász László 
és Abért Miklós kutatásaiban vesz 
részt. Ez két különböző kutatási 
irány?
– Nagyjából ugyanazzal a témával 
foglalkoznak, csak más aspektusból 
közelítenek hozzá. Az én ízlésem 
valahol a kettő között van.
– Pontosabban mit kutatnak?
– Mindketten hálózatokkal foglal-
koznak, ha úgy tetszik, ritka grá-
fokkal – például a Facebook is 
ilyen. Ami különbség a kettő kö-
zött, hogy Lovász Lászlóék általá-
ban extremális kombinatorikai kér-
déseket vizsgálnak: például ha tud-
juk, hogy hány háromszög, hány 
négyszög, hány ötszög van a gráf-
ban, akkor mit mondhatunk a ben-

– Ezen eredményeinek is köszönhe-
tő, hogy posztdoktorként világhírű 
egyetemekre is eljutott. A Rutgers 
Egyetemen például Szemerédi 
Endrével dolgoztak szorosan együtt. 
Milyen volt?
– Szemerédi esetében a „szoros” 
nem biztos, hogy megfelelő kifeje-
zés. Neki nagyon erős saját belső 
nyelve van, ami azt jelenti, hogy 
igen jó világképet alkot a megfelelő 
matematikai problémáról, viszont ez 
kissé nehezen hozzáférhető.
– Mert nagyon egyedi ez a nyelv?
– Valóban egyedi, bár most 
már talán kevésbé, mert so-
kan tanultak a munkásságá-
ból. A probléma talán abból 
fakad, hogy komoly árat kell 
fizetni azért, hogy a mate-
matika nyelve eléggé mester-
séges, viszonylag kevés szim-
bólumot használ, így túl 
egyszerű: kevésbé jól ragadja 
meg a dolgokat. Szeretik egy 
kicsit negatívan úgy megfo-
galmazni, hogy az ember 
alaposan átgondol egy mate-
matikai problémát, megold-
ja, aztán leírja cikként elrejt-
ve a lényeget, majd jön az ol-
vasó, és egy csomót szenved 
vele, mire sikerül megtalál-
nia a megoldás kulcsát.
– A személyes munkánál is 
nehéz volt egymás nyelvét, 
gondolatait megérteni?
– Ha az ördög éppen a rész-
letekben lakozik, akkor nem 

lehet bizonyos részletek fölött elsik-
lani, nagyon pontosan kell érteni, 
hogy a másik valami alatt mit ért. 
Ennek a matematikában az a mód-
ja, hogy pontosan definiálunk min-

Junior Prima Díj

A hálózatkutatás egyik vizsgálati tárgya

 a Facebook
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„Valamennyi globális környezeti változás végül is az ember egészségének veszélyeztetésé-

vel jár” (Eric Chivion Harvard University, Egyesült Államok)

A z ember egyre inkább eltávo-
lodik a természettől, ezért 
mindinkább csak mesterséges 

közvetítők vagy a média útján ismeri 
meg a világot. A nagy anyagi jólét, a 
javak megszerzésének öröme átmene-
tileg kielégülést okozhat, de hosszú tá-
von óriási hiányérzet társul a kénye-
lemhez, különösen a gyermekek ve-
szélyeztetettek. A lélek és a test har-
móniája sajnos tárgyi eszközökkel nem 
teremthető meg. Mi az egészség? A 
nemzetközi egészségügyi szervezet, a 
WHO szerint: „a test és a lélek jólléte, 
ami nem azonos a betegség hiányával, 
hanem egyensúlyt jelent a külvilággal 
és önmagunkkal.”

A globalizáció, ami a tőke, az áru, a 
munkaerő és az energia szabad áramlá-
sát is jelenti, megállíthatatlanul hatal-
mába kerítette az egész világot. Ma ol-
csóbban lehet utazni (helyet változtat-
ni), mint civilizált körülmények között 
lakást, vagy megélhetést találni a világ 
országainak kétharmadában. Ezért 
egy igen gyors népvándorlásnak lehe-
tünk tanúi, amelynek csak az iránya 
hagyományos, hiszen továbbra is kelet-
ről nyugatra áramlik. Milliók kénysze-
rülnek arra, hogy otthonaikat, hagyo-
mányaikat, szülőföldjüket elhagyják. 
Ezzel érzelmi és gazdasági gyökérte-
lenség veszélyeit vállalják magukra. 

A globalizáció nem új keletű jelenség, 
hiszen egyidős a civilizációval. Ma ép-
pen az amerikai típusú életforma hó-
dít: egy sikerorientált jövőkép elhiteté-
sével képtelen versenybe kényszeríti az 
emberiséget. A mai globalizáció nem 
csupán területi és gazdasági „hódoltsá-
got” jelent, hanem elsősorban az élet-
módra és a mentális egészségre hat, 
ezért különösen veszélyes. A globális 
verseny főleg a fogyasztás körül mo-

zog, amit a túltermelés és a multinaci-
onális cégek profitszerzése miatt a vi-
lágra rákényszerítenek. Az a céljuk, 
hogy az embercsoportok hagyjanak 
fel szokásaikkal, öltözködésükkel, táp-
lálkozási hagyományaikkal és fo-
gyasszák azokat az uniformizált tö-
megcikkeket, amelyeket a multik rá-
juk erőltetnek. Teszik mindezt annak 
ismeretében, hogy jelenlegi számítá-
sok szerint a civilizált életforma általá-
nossá tétele kifosztaná az emberiséget 
a jövőjéből. 

Az „ökológiai lábnyom” fogalmá-
nak bevezetésével kiszámítható, hogy 
egyetlen ember szükségleteinek ki-
elégítésére a Föld területéből hány 
hektárt vesz igénybe. Ennek a szám-
nak a megállapításával kiszámítható, 
hogy a nemzetközi nagytőke által 
diktált fogyasztási szokások kielégí-
tésére legalább 5 Földre volna szük-
ség. Ebből következik, hogy a fejlő-
dést ezek a törekvések rossz irányba 
tolják el. Erre a tömegek is rájöttek, 
ennek köszönhető az antiglobalizációs 
szervezkedések és nemzetközi moz-
galmak létrejötte, amelyek egyre job-
ban hallatják hangjukat, és céljuk a 
népek szuverenitásának, hagyomá-
nyaiknak és kultúrájuknak megőrzé-
se. A multinacionális cégek azonban 
továbbra is elhitetik az emberekkel a 
reklámok és a szappanoperák segítsé-
gével, hogy az élet értelme a fogyasz-
tás maga. Megmagyarázzák, hogy 
csak azért dolgoznak, tanulnak, hogy 

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG 
ÉS EGÉSZSÉGTUDAT

Kóroki tényezRk %

Életmód 43

Környezet 12

Genetika 27

Egészségügyi ellátás színvonala 10

Egyéb 8

Az egészséget befolyásoló tényezQk %-os 
megoszlása kórokonként

Közösségi stratégia:
média, reklám,
egészségpolitika
törvények és jogalkotás

Egyéni stratégia:
egészségfejlesztés,
alternatívák: dohányzás, 
alkohol, drogprevenció, 
egészséges táplálkozás

Egészségügyi ellátás: 
alapellátás,
rendelQintézetek,
kórházi ellátás

Szociálpolitika:
kisebbségek, 
öregek, sérülékeny 
csoportok, gyermek- 
és ifjúságvédelem

EllenQrzés: a törvények betartása 
ErQs ÁNTSZ

Iskola Munkahely

Otthon

Egészségnevelés

A népegészségügyi 

hálózat 

korszer_sítésének 
paradigmája
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fogyaszthassanak. Ennek a fogyasz-
tási tempónak kö szönhetően jelentő-
sen emelkedett a környezetszennye-
zés, a veszélyes hulladékok mennyisé-
ge. Megjelent a hulladékok sorában 
az elhasznált telefon, számítógép, 
háztartási gépek és a szórakoztató 
elektronika, az ún. e-szemét, amit a 
gyártó köteles ingyen visszavenni és a 
további szakszerű ártalmatlanításról 
gondoskodni. Az elektromos szemét 
újrahasznosítása külön jövedelmező 
iparággá alakult. 

A levegőszennyezettség a hazai ne-
hézipar összeomlása miatt javuló ten-
denciát mutat, de a dohányzást nem 
sikerült érdemben fékezni, ezért a 
felső légúti betegségek, a tüdőrák és 
az asztma prevalenciája továbbra is 
magas. Mindezek közül kiemelkedik 
a tüdőrák-halálozás hazai emelkedé-
se. A férfiak körében ugyan tapasz-
talható némi csökkenés, de az össze-
sített halálozás a nők részaránya mi-
att  tovább emelkedik, ennek kö-
szönhetően a 100 ezer lakosra jutó 
tüdőrák-halálozásban világelsők va-
gyunk. A levegőszennyezés másik 
forrása a közlekedés. A gépjárművek 
száma jelentősen megemelkedett, és 
a korszerűtlen motorok sem kerültek 
ki még a közlekedésből. A motoros 
járművek száma ma Magyarorszá-
gon meghaladja a hárommilliót, át-
lagos életkoruk pedig több, mint 10 
év. Ennyi járművet a hazai úthálózat 
nem bír el, hazánkban a halálos köz-

lekedési balesetek a haláloki statiszti-
ka harmadik helyén állnak. Több, 
mint 700 ember veszti életét évente 
az utakon és ebből 20-30 gyermek-
korú. Ennek oka elsősorban a fegyel-
mezetlen vezetési stílus, az alkohol, a 
drog, vagy a gyógyszer hatása alatti 
vezetés, valamint a járművek, utak 
rossz műszaki állapota. Az alternatív 
közlekedési módok (kerékpár, tö-
megközlekedés) azért nem népszerű-
ek, mert az utazási feltételek nem 
eléggé kulturáltak. 

Ma a tanulóifjúság fele dohányzik, 
rendszeresen fogyaszt alkoholt és 
30%-uk már kipróbált valamilyen 
kábítószert.  A megoldás szinte egyé-
nenként különböző, de a játékos sza-
badidő, sport, önképzőkör, vagy bár-
milyen közösségi munka kivédheti a 
kockázatos magatartással járó szenve-
délybetegséget. Ebben a felnőtt társa-
dalomnak igen fontos szerepe van, 
különösen a tanároknak, nevelőknek. 
A szülők felelőssége sem hanyagolha-
tó el, és főleg a példamutatással tud-
ják befolyásolni gyermekeiket. A de-
mokrácia nem a magánérdekek ural-
ma a közérdek felett, hanem éppen 
fordítva, a közérdek uralma a ma-
gánérdekek felett. Ebből következik a 
természet tisztelete és megóvása a ká-
ros szennyeződésektől. Ide tartozik a 
vegyi ártalmak tömege, a fizikai té-
nyezők, sugárzás, zaj és a mentális 
környezetszennyezés is, ami a lelkek 
megrontója.

A környezetünkben elterjedt toxikus 
anyagok miatt a primer prevenciós 
stratégiák kialakításának szintje a tár-
sadalom egészét érintik. Az egészség-
nevelés és annak gyakorlata otthon, az 
iskolában és munkahelyen az orvostu-
domány különböző ágazatait öleli fel. 
A védőnő, iskolaorvos, háziorvos és a 
foglalkozás-egészségügyi orvos egy-
aránt érintett a feladatok megoldásá-
ban. A társadalom működését törvé-
nyek szabályozzák, ezért a törvényho-
zásnak is figyelembe kell vennie a pre-
venciós szempontokat. A jogalkotó a 
környezet és egészségtudatos maga-
tartást segítő törvényalkotással képes 
átalakítani a szemléletet. Ezért tekint-
hető a Kémiai Biztonsági Törvény 
mérföldkőnek a jogalkotás területén, 
mert a fenti szempontoknak eleget 
tesz. Más kérdés a törvények betartása, 
amivel a magyar társadalom nehezen 
birkózik meg. A nemdohányzók vé-
delmében hozott rendelkezéseket is 
lépten-nyomon megszegik. Pedig 
azon mindenképpen változtatni kell, 
hogy a hazai lakosság 67%-a aktív 
vagy passzív módon dohányzik. A fi-
atalok egészségvédelme részben a csa-
lád, részben az iskola feladata. A haté-
kony egészségnevelés eszköze lehetne 
az egészségtan tantárgy bevezetése. A 
gyakorlati nevelésé pedig a nemdo-
hányzó iskola, egészséges közétkezte-
tés és napi sporttevékenység megszer-
vezése. 

Az egyéni stratégiák közé tartozik a 
rendszeresség és a mértékletesség eré-
nyének gyakorlása, aminek hasznát a 
kiegyensúlyozott életvitelben és a koc-
kázatok elkerülésében lehet megtalál-
ni. Az ideális testsúly megőrzését az 
egészséges, túlzásoktól mentes táplál-
kozás és a rendszeres mozgás biztosít-
ja. Az alkohol, drog, dohányzás taga-
dása kiegyensúlyozott lelkivilágot fel-
tételez, aminek kialakítása neveléssel, 
szeretetteljes családi környezettel és a 
tanultság fokának emelésével érhető 
el. Ennek az egészségmegőrző szemlé-
letnek kell uralnia az oktatást, a neve-
lést – és a kutatást! Globalizált vilá-
gunkban a primer prevenció gyakor-
lattá válásának döntő szerepe lesz a 
környezethez történő sikeres alkal-
mazkodásban és az egészségben eltöl-
tött életévek meghosszabbításában.

TOMPA ANNA
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KINEK A VÉG,  
KINEK A FOLYTATÁS

É V  E L E J I  M A D Á R É L M É N Y E K

Javában benne járunk a télben, 

ám a természet ezekben a hol 

mediterrán módra langyos, hol 

zordan hideg hetekben, hónapok-

ban is folyton tartogat számunkra 

élményt. Az év eleji rideg idWjárás-

nak köszönhetWen a vízimadarak 
életét és egymáshoz való viszo-

nyait is könnyebb volt megfigyel-

nem. A nagy mínusz fokoknak 
köszönhetWen hetekre befagyott a 
Zagyva és a Tisza java része, ám a 

torkolatnál és egyes foltokban a 

jég nem lett úrrá a mozgó vízen. 
Ezeken a kicsiny foltokon verWdött 

össze néha több száz madár is.

Harc a halért

Nagy kárókatona
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A kárókatonákról jól ismert, 
hogy a víz alá bukva, tollu-
kat teljesen eláztatva halász-

nak nagy sikerrel, sokszor a halasta-
vak tulajdonosai bosszúságára. Tör-
vény által szabályozott a nagy káró-
katonák (Phalacrocorax carbo) ri asztása, 
elejtése, gyérítése, állományának sza-
bályozása. Feltehetően a mintegy 100 
fős csapat ezért is menekült a Tisza 
szolnoki szakaszához, s ott háborítat-
lanul időztek és táplálkoztak hetekig.

Rokonuk, a kis kárókatonák (Pha-
la crocorax pygmeus) ugyan kisebb 
számban voltak jelen a területen, 
azonban folyamatosan vadásztak és 
szárították ázott tollukat a jégpáncél 
peremén vagy épp egy alacsony fára 
szállva. A Természetvédelmi Világ-
szövetség Vörös Listáján is szereplő 
kis kárókatonák Magyarországon 
fokozottan védettek, természetvé-
delmi értékük 500 000 forint, csök-
kenő állományú faj. Szolnoknál 
nyolc egyed volt megfigyelhető 
2012 februárjában. E karakteres ma-
darak több ízben is fogtak törpehar-
csát, illetve az ebben az időszakban 
aktív menyhalat, amelyet a 2013. év 
halának választott a Magyar Haltani 
Társaság. Ha nem tudták azonnal 
lenyelni ez utóbbi halakat a káróka-

tonák, egymástól próbálták elvenni 
az életet jelentő zsákmányt, több-ke-
vesebb sikerrel.

A kárókatonák mellé verődtek szá-
zával a tőkés récék (Anas pla ty rhyn-
chos), párosával szárcsák (Fulica atra), 
szürke gémek (Ardea cinerea), kis 
vöcskök (Tachybaptus ruficollis) és ti-
zenhárom fős csapatban a bütykös 
hattyúk (Cygnus olor).

Mivel a szürke gém gázló madár, és a 
part széle teljesen befagyott, ezért nem 
volt képes megfelelően vadászni, így 
folyamatosan figyelemmel kísérte a 
kárókatonákat, s amint meglátta, hogy 
az egyikőjük hallal jött fel a felszínre, 
azonnal odarepült, s megpróbálta 
megszerezni tőle.

A bütykös hattyúk nagyon barátsá-
gos, közvetlen, úgy 10 kilogrammot 

Bütykös hattyú

Kis kárókatonák
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nyomó madarak. A repülő madárcsapat 
szárnysusogása és látványa felejthetetlen 
érzés. Hetek alatt annyira megszokták 
a jelenlétemet, hogy napokat töltöttünk 
karnyújtásnyira egymás mellett, s több-
ször megengedték, hogy egyik-mási-
kat megérintsem. „Barátságunkra” jó 
hatással volt több kilogrammnyi szemes 
kukorica is, amelyet jóízűen fogyasz-
tottak el. Vastagon felöltözve, a gyen-
géden melegítő napsugarak érzése köz-
ben, madárkoszorúban pihenni a ha-
von, nem mindennapi élmény volt.

A fagyos hetek alatt több vízimadár is 
elpusztult, így szárcsák, kárókatonák, 
tőkés récék tetemével többször is talál-
koztam. Ami az egyiknek a véget je-

lentette, a másiknak teteme élelmet s 
így esélyt adott a túléléshez, a folytatás-
hoz. A közelben köröző egerészölyv 
észrevette az elpusztult, a fagyban 
konzerválódott madártetemeket, s el-
fogyasztotta a „friss” táplálékot, meg-
menekülve az éhhaláltól.

Így megy ez a madárvilágban. Folya-
matos harc az elemekkel, versengés a 
fajtársakkal, az életben maradás és a 
szaporodás érdekében. Szerencsére 
nem csak az általam vitt eleség enyhí-
tette a madarak étvágyát. Ahogy tel-
tek a napok, egyre több helybéli lakos 
figyelt fel az élelem után kutató  mada-
rakra. Óvodás csoportok, kisgyerme-
kes családok jöttek tucatjával, hónuk 
alatt vekni kenyérrel vagy épp egy 
zacskónyi salátával, kukoricaszemmel. 
A lelkes madárvédőknek köszönhető-
en az életben maradt madarak mostan-
ra felnevelték utódaikat, s készülnek az 
újabb várható hideg napokra. Vannak, 
amelyek itt maradnak, s vannak olya-
nok, amelyek elrepülnek melegebb tá-
jakra. Vigyázzunk rájuk a tél vége felé 
is, és segítsük átvészelni az ínségesebb 
napokat.

LENNER ÁDÁM

Tollászkodó tQkés réce

TQkés réce tojója

Itthon maradt szürke gém 
(A SZERZP FELVÉTELEI)



Kenya fővárosában vagyunk, e 
kelet-afrikai metropoliszban, 
ahol a közel hárommilliós la-

kosság több mint fele nyomortelepe-
ken él. Jóllehet az ország a térség legfej-
lettebb állama, mégis itt található a 
kontinens egyik legnagyobb szegregált 
telepe: Kibera. Az indiai és kínai befek-
tetők által a telep köré épített üzleti ne-
gyed üvegépületeinek árnyéka sem ké-
pes elfedni a szembesülést: Afrika seb-
zett szarvának lakossága éhezik és az 
emberi élethez méltatlan körülmények 

között él. Szegénységben, ahogyan a 
világ népességének hetven százaléka – 
mutat rá legfrissebb kutatásában a 
FAO, az Élelmezésügyi és Mezőgaz-
dasági Világszervezet. 

Bár ez a nyomortelep csak egy a vá-
rosban található közel száz hasonlóból, 
mégis mindközül a legkiterjedtebb – a 
kilátástalanság és nélkülözés világhírű 
szinonimája. A telepek felszámolása, és 
az ott élő emberek életkörülményeinek 
javítása, az ország jövőbeli fejlődésének 
egyik fő kihívása, amelyre hathatós 

megoldás a kormány részéről máig 
nem született. Közel ötven év telt el az 
ország függetlenné válása óta, de a vá-
rosi szegénynegyedek száma egyre 
csak nő. 

Árnyékvilág a fák földjén
Kibera története az I. világháború ide-
jére nyúlik vissza: a brit lobogó alatt 
harcoló núbiai katonák frontszolgála-
taik elismeréseképpen földet és letele-
pedési lehetőséget kaptak a gyarmato-
sító kormánytól, Nairobi akkor még 
nem kifejezetten jelentős városának er-
dős külterületén. Az angolok által ka-
tonai gyakorlóterepnek használt zöld-
terület értéktelen volt a szigetországból 
érkezők számára. A kor szemléletének 
megfelelően az új lakosok kontroll nél-
kül vághatták ki a fákat lakókörnyeze-
tük kialakítása céljából, mély ökológiai 
lábnyomot hagyva ezzel maguk után, 
amelynek következményei máig hat-
nak. 

A núbiai telepesek gyakorlatát mások 
is követték, önkényes területfoglalók 
tömege kezdett új életet az akkor már 
városrésszé vált, egykor zöldellő erdők 
helyén. Az ország függetlenné válása 

N YO M O R T E L E P E K  K E L E T- A F R I K Á B A N

ELFELEDETT MILLIÓK
Zavarba ejtW leplezetlenséggel hullámoznak Nairobi belvárosának közvetlen szomszédságában a mil-
liós nyomortelep tapasztott agyagkunyhóinak düledezW bádogtetWi. A pléhtenger felett a házilag 
gyártott, görbe, csavarodó, elektromos áramot továbbító antennák ezrei úgy nyújtóznak az ég felé, 

mintha az itt élWk segélykiáltását akarnák továbbítani. 
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cába futottak a gazdagabbak által hát-
rahagyott maradéknak és filléres al-
kalmi munkáknak köszönhetően pró-
bálnak a felszínen maradni. A vidéki 
munkahelyek hiánya miatt az ipari 
központokba történő belső migráció 
nem afrikai jelenség. A kenyai külterü-
leteken élő lakosság beáramlása azon-
ban gyorsabb volt, mint a város gazda-
sági növekedése. A kormány régen el-
veszítette a kontrollt a telepek felett, 
így a pillanatnyilag könnyebb elfordu-
lást választotta az elkerülhetetlen szem-
benézés helyett. A telepek állam az ál-
lamban módon működnek: a helyi 
közigazgatás e negyedekre nem terjed 
ki, nincs csatornarendszer, legális víz 
vagy áram. Ahogyan kórházak vagy 
iskolák sincsenek. A lakóknak gyakran 
személyi azonosságuk sem ismert, ők 
az állam számára nem léteznek. Közel 
két-, hárommillió ember él ma árnyék-
világban a kenyai kormány látókörén 
és biztonsági hálóján kívül – ők az or-
szág elfeledett milliói. A nyomortele-
peken élők számát valójában csak meg-
becsülni lehet, a városvezetés pontos 
adatokkal nem rendelkezik: a város 
1972-ben történt nem hivatalos telek-
osztása során nem nevesítették vagy 
regisztrálták az első tulajdonosokat, 

után a kenyai kormány véletlenszerű 
földosztási programot kezdett, amely 
során a helyi törzsekhez tartozó, hon-
talanná lett kikujuk, kalendzsinek, 
kambák vagy luok lehetőséget kaptak, 
hogy Kiberában telepedjenek le.

Ma már csak nevében őrzi emlékét a 
núbiaiak által egykor ,,fák földjének” 
hívott városrész, amely köré főváros 
szerveződött. Hihetetlenül gyors iram-
ban kezdtek elszaporodni az egyénileg 
kisajátított puritán telepek és látszólag 
tántoríthatatlanul gyarapodott a 
Kiberához csatlakozó nélkülözők szá-
ma. Mára alig vannak olyanok, akik 
egykor legitim módon szereztek lehe-
tőséget az ottani léthez. Zömében vi-
dékről a városokba beáramló szegény 
sorsú családok folytatják életüket a te-
lepeken egy jobb jövő reményében. De 
sorsuk, apró gazdaságukat hátra hagy-
va megpecsételődik. Különbség van 
ugyanis nyomor és szegénység között: 
amíg a vidéki gazdálkodó családok 
tisztes szegénységben, másokkal csere-
kereskedelmet folytatva képesek vol-
tak előteremteni alapvető szükségletei-
ket, a városokba érve minden lehetősé-
güket elvesztik. Amíg a szegénység 
korábban integrálta a családokat, a vá-
rosi nyomor szegregál. Az így zsákut-

nevük és tartózkodási helyük ismeret-
len. A Kiberában állandó szolgálatot 
adó nemzetközi segélyszervezetek 
becslése szerint azonban körülbelül egy 
millióan lehetnek.

Füstös hétköznapok
Az átlagosan öt-hattagú nagycsalá-
dok néhány négyzetméteres alapterü-
letű gyenge, agyaggal tapasztott 
kunyhókban élnek, amelyeket gyak-
ran évről évre elmos a monszuneső, 
sártengerré változtatva a környéket. 
A minden komfortot nélkülöző há-
zak szinte egymásra épülve kanya-
rognak végeláthatatlanul, amerre 
csak a szem ellát. A családok minden-
napi teendőiket az egyszobás ottho-
nokban végzik. Az egyszerű ételeket 
a sokfunkciós térben kerozinnal me-
legítve vagy faszénnél készítik, 
amelynek egészségkárosító hatása je-
lentős. A telepeken működő humani-
tárius segélyszerveztek által végzett 
felmérések szerint, családonként 
minden második öt éven aluli gyer-
mek légúti megbetegedésben, aszt-
mában vagy tuberkulózisban szen-
ved, amelyet az égéstermékek füstje 
okoz. Az egészségügyi szervezetek 
felmérése szerint továbbá a lakók öt-



ven százalékánál súlyos vírusos meg-
betegedés, malária, vérhas, tífusz 
vagy kolera diagnosztizálható. A be-
tegek egészségügyi ellátása roppant 
nehéz, majdhogynem lehetetlen: álta-
lános orvosi kezelésben, szociális se-
gélyben az itt élők nem részesednek, a 
telepiekre mindössze egy állami kór-
ház és patika jut. Az üzleti hasznot 
kereső vállalkozók által működtetett 
magánkórházak azonban jószerivel 
elérhetetlenek a telepiek számára, és 
nem is nyújtanak szakszerű ellátást. 
Egy helyi asszony elmondása szerint, 
ha valaki megbetegszik és orvosságot 
vesz a helyi „gyógyszertárban”, csak 
szerencsés esetben gyógyul meg, 
mert általában nem a megfelelő szert 
kapja a laikus eladótól, ha egyáltalán 
valódi orvosságot kap és nem hami-
sítványt.

A járványveszély általános és kiter-
jedt: a csatornarendszer hiánya miatt a 
házak között csörgedezik az emberi és 
állati ürülék. Mosakodási és az alapvető 
higiénés lehetőségek errefelé nincse-
nek; az itt élők szükségleteiket pléhfal-
lal takart gödröknél végzik, amelyek 
közül egyet átlagosan 150-en használ-
nak. Gyakori megoldás még az úgyne-
vezett ,,flying toilet”, amelynek során 
a biológiai hulladékkal megtelt zacskó-
kat egyszerűen eldobálják. Mindezek 
hatására súlyos egészségügyi krízis ala-
kult ki, aminek következtében a gye-
rekek negyven százaléka nem éri meg 
az öt éves kort. Az alapvető higiénés 
szolgáltatásokon kívül az élet alapvető 

elemét is nélkülözni kénytelenek az itt 
élők: a telepeken ugyanis nincs vezeté-
kes ivóvíz. A lakókban piacot látó ille-
gális csoportok, kartellekbe szerveződ-
ve lopják el a városi vízművek rendsze-
réből a víz hetven százalékát, majd to-
vábbvezetve értékesítik újra magasan a 
piaci ár felett. Mindenki azzal fizet, 
amivel tud… A házilag gyártott, lyu-
kas, töredezett kábeleken továbbított 
víz a bungalók közé érve azonban már 
erősen fertőzött. A nyomortelepeken, 
amelyeket ma gyakran politikai kor-
rektségből vagy más okból „informális 
településnek” hívnak, a fellehető víz 
közel száz százaléka származik illegális 
forrásból.

A víz az élet
Kibera mindemellett a bűnözés meleg-
ágya, Nairobi egyik fő fegyverkeres-
kedelemi központja – meséli puskával 
felszerelt kísérőnk, miközben a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat által épí-
tett higiénés és szanitációs központhoz 
igyekszünk. Daniel, a helyi katonaság 
szolgálatteljesítője elmondása szerint 
naponta kerül tűzharcba. Nagy nyo-
más alatt dolgozik társaival; munkája 
során felszólítás és figyelmeztető lövés 
nélkül nyithat tüzet. Kozma Imre atya, 
a magyar segélyszervezet elnöke sze-
mélyesen adta át tavaly a telepi közös-
ségnek azt a házat, amely százezreknek 
nyújt alapvető higiénés szolgáltatásokat 
és legális, tiszta ivóvizet. A helyi város-
vezetés és civil szervezetek közremű-
ködésével, a lakók bevonásával épült 

létesítmény lassan egy éve szolgálja a 
legrászorultabbakat. A kioszkban az 
ivóvízvételi lehetőségen kívül több zu-
hanyzó és illemhely található, ami alap-
vető fontosságú az egészség megőrzése 
és a helyiek munkához jutása szem-
pontjából. Ugyanis a kiberaiak egy ré-
sze sofőrként, takarítóként vagy akár 
kertészként naponta jár munkába. Az 
építmény önálló szennyvízelvezető 

csatornával is rendelkezik, amely nagy-
mértékben csökkenti a környezetter-
helés és a fertőzés kockázatát. 

A víz az élet – hangsúlyozta Imre 
atya korábban köszöntő beszédében. És 
valóban nem túlzás azt állítani, a túl-
élés esélyét jelenti a magyar Máltaiak 
által épített központ Kelet-Afrika e 
magára hagyott szegletében. Csupán 
remélni lehet, hogy a nyomortelepek 
ma kilátástalannak tűnő helyzete meg-
változik.  Az ott működő nemzetközi 
szerveztek elkötelezettsége példa érté-
kű. Bízzunk benne, hogy a helyi kor-
mányok képesek lesznek hathatós 
megoldást találni a problémákra, és 
Afrika ma még elfelejtettjei a jövőben 
méltóbb módon élhetnek.

SOLYMÁRI DÁNIEL 

(A SZERZP FELVÉTELEI)
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1-2. Szeverényi Ferenc (Kecskemét, 

vagonguru@gmail.com ) – Pszapók – 
A napokban megérkeztek etetQnkhöz. 
Ritka vendégek, mert fQleg rovarokkal 

táplálkoznak.  Jót lakmároztak.

3. Tóth Farkas Márton (Budapest, 
tothfarkasmarton@gmail.com) – Üzenet a 

tavasznak – Csepel kertvárosi részén, az elsQ 
fagyok beköszönte után fotóztam az árok 

vizébe dermedt juharlevelet 

Továbbra is új beküldők képe-
iből válogattam, a beköszö-

nés volt a fontos, nem a szezona-
litás. De nem tudtam félretenni 
a rovat egy régi munkatársának 
most érkezett képeit. A mada-
rak etetésére minden télen több-
ször is figyelmeztetünk, azt ne 
halogassuk. Egyre többen köze-
lednek hozzánk bizalommal. A 
rájuk költött pár ezer forintot 
kamatostul megtérítik az év fo-
lyamán, a szépségük pedig pénz-
zel nem mérhető. Egy település 
kulturáltságának egyik jellem-
zője a madárvilága.

H. J.

2

1
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Az ÉT-galériában bárki kiállíthatja felvéte-
lét, megosztva élményét olvasótársaival. 
Kérjük, hogy a digitális képet tif vagy jpg 
formátumban 300 dpi felbontással küld-
je el az et-galeria@eletestudomany.hu 
címre. A tárgyrovatba írja: ét-galéria, és 
a kísérRlevélben mondja el, amit a felvétel 
körülményeirRl és a témáról tud. A bekül-
dR jutalma a „kiállításban” megnyilvánuló 
elismerés. 

A „hónap képe” 5000 Ft különdíjat kap.

SZABÁLYOK

4. Peszeki István (ipeszeki@gmail.com) 
– A kaktusz virága – Karácsonyi kaktuszunk 

kitett magáért

5. Sárközi Zsuzsa (sarkozizsu@gmail.com) 
– Ki kopog? – Az urbanizálódás remek 

példája: fiatal balkáni fakopáncs 
(Dendrocopos syriacus) készül kirepülni a 

panelházak s_r_jében
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könyvtermés Albert Valéria rovata

Regény a pszicho-
analízis hajnaláról

Irving D. Yalom amerikai pszi cho-
terapeuta különös regényírói karriert 
futott be. ElQször csoport-pszicho-
terápiás esetek dramatikus történe-
teit adta közre (ez Szerelemhóhér 
cí men jelent meg magyarul), majd 
SchopenhauerrQl írt pszichológiai 
jelleg_ regényt. Most megjelent 
könyve pedig Nietzsche életének 
egyik epizódját szövi össze a pszi-
choanalízis korai eseményeivel. Az 
érdekes fi kció, ami ebbQl kijött, mint-
egy a feltáró lélekelemzés folyama-
tának és hatásmódjának sajátos 
bemutatása is. Yalom m_ve 2005 
óta, az eredeti amerikai kiadást 
követQen több mint 4 millió példány-
ban jelent meg, és 2007-ben fi lm is 
készült belQle.

A nagy siker elsQdlegesen valószí-
n_leg a témának köszönhetQ. Freud 
és a XIX. század végének bécsi 

élete ma már egyértelm_en része a 
nyugat-európai kultúrának. A már köz-
ismert históriák regényes ábrázolása 
széles körben – de nyílván elsQdlege-
sen az értelmiség körében – mindig 
nagy visszhangra talál. Ez a két ténye-
zQ találkozása magyarázhatja az óriá-
si érdeklQdést, mert önmagában a 
regény kissé vontatott, modoros, a 
párbeszédek tartalma – kü lönösen 
Nietzsche gondolatmenete – eléggé 
elvont, igaz, a nagy fi lozófus elméletei 
amúgy sem könnyen érthetQk. A pszi-
choanalitikus „áthallás” vi ta li zál ja a 
szöveget, amely különben több szem-
pontból is kritizálható.

Noha a könyv alcíme A szenve-
dély regénye, a szenvedély nem „jön 
át” eléggé, az inkább eszmei képlet, 
mintsem lélektani mozgatóerQ, bár-
mennyire sokat beszélnek róla. A 
könyvben sok az olyan kifejezés, 
amely az adott korszakban biztosan 
nem volt használatos. Például a 
stressz fogalmát a szereplQk gyak-
ran említik, noha ez Selye János 
kreációja a XX. század közepérQl, 
hasonlóan több ízben van szó sze-
mélyiségjogokról, holott az idQ tájt 
csak a jó öreg orvosi titoktartás volt 
divatban stb. Viszont kit_nik a szer-
zQ szemlélete, Q ugyanis az egzisz-
tencialista pszichoterápia egyik 
megalapítója: szerinte az emberi 
problémák mélyén állandóan jelen 
van a halálfélelem és az élet értel-
mének keresése, amellyel a terápiá-
nak foglalkoznia kell. Ez Nietzsche 
fi lozófi ájának egyik fQ problémája is.

A regény meséje egyszer_: 
Joseph Breuer bécsi orvos egy fi atal 
hisztériás nQbetegét beszélgetés-
sel, emlékeinek elmondatásával 
kezelte, így ért el nála tüneti eredmé-
nyeket. Ám a fi atal és erotikus kötQ-
dést mutató páciensben a negyve-
nes éveiben járó, polgári életet élQ 
orvos is beleszeretett. A terápia 
megszakadt, de a vágy – a szenve-
dély – a nQ iránt sokáig gyötörte a 
doktort. Az 1882-ben játszódó törté-
netben Sigmund Freud is felbukkan 
mint fi atal orvos, barát. KésQbb ez a 
kezelés lett a híres „Anna O.” esetta-
nulmány, amely az elsQ pszichoana-
litikus szakkönyvben, a „Studien 
über die Hysterie”-ben meg is jelent.

A pszichoanalízis történeté-
nek késQbbi fontos személyiségei is 
sorra kerülnek Yalom   könyvében. A 
szerelmi válság elQl velencei sza-
badságba menekülQ Breuert ugyan-
is egy másik fi atal démon, „femme 
fatale”  keresi meg, Lou Salome 
orosz emigráns, és segítségét kéri 
barátja, egykori szerelme, Nietzsche 
betegségének kezelésében. Szeret-
né, ha Breuer a beszéltetés mód-
szerét – amelyet a páciens „kémény-
seprésnek” nevezett, s a fogalom 
azóta is elQkerül az analitikus legen-
dáriumban – Nietzschén is alkal-
mazná. Az évek óta súlyos testi 
tünetekben, migrénben és depresz-
szióban szenvedQ fi lozófust el is 

viszik hozzá, de az ellenáll a feltá-
rásnak. Breuer kétségbeesett  pró-
bálkozásra szánja el magát, Q kér 
terápiát saját szerelmi bánatára a 
fi lozófustól egy feltáró beszélgetési 
folyamaton át, remélve, hogy ez 
majd késQbb kölcsönössé vá lik. 
Különös szellemi párviadal kezdQ-
dik, Breuer konfrontálódik is saját 
állapotával, még erQtlen kísérletet is 
tesz, hogy új életet kezdjen, de 
Nietzsche ellenáll, mígnem a végén 
– a Salome által átadott szerelmes 
levelek révén – maga is szembesül 
azzal, hogy betegsége mögött a Lou 
iránti nagy szenvedélye rejlik. Nietz-
sche elfojtott érzelmei kiszabadul-
nak…

 A két férfi  különös, végül barát-
sággá váló kapcsolata a regény leg-
érdekesebb része, amely egyben a 
lélekelemzQ terápia technikáját és 
hangulatát is jól leírja, felidéz tehát 
valamit, amit az elmúlt bQ száz esz-
tendQ alatt az észak-amerikai és 
nyugat-európai értelmiségiek milliói 
átélhettek a rendkívül elterjedt pszi-
choanalitikus terápia nyomán. Ez 
ad különös izgalmat és ízt a kötet-
nek. A magyar kiadás máris best-
seller nálunk is, és természetesen a 
segítQ szakmák professzionális 
ki ad vá nyaiban is értelmezések és 
értékelések tárgya. (Amikor Nietz-
sche sírt. 2012. Park Kiadó, Buda-
pest, 415 oldal, 3500 forint)

BUDA BÉLA

Kalauz a természet-
tudományokhoz 

Furka Ádám, az ELTE Széchenyi-
díjas professzor emeritusza saját 
bevallása szerint azért írta meg ezt a 
tömör, de nagyon széles horizontot 
át te kintQ ismeretterjesztQ munkát, 
hogy a természettudományok iránt 
nyitott humán m_veltség_ érdeklQ-
dQk hiteles képet kapjanak az anyagi 
világ felépítésérQl, másrészt, ami 
talán még fontosabb, hogy a közép-
iskolások fi gyelmét felkeltse a ter-
mészettudományos pályák iránt. 

A karcsú, kézbe simuló kötetben 
az atomoktól és az azokat felépítQ 
elemi részektQl a molekulákon át az 
élQ anyag felépítését tárgyaló fejeze-
teket a Földre és a Naprendszerre 
vonatkozó ismeretek követik, majd a 

közbeékelQdQ, a technikatörténet 
néhány kiemelt fontosságú részét 
tárgyaló fejezetek után végül megis-
merkedhetünk a Világegyetem fel-
építésével és a kozmológia néhány 
még nem tisztázott nagy kérdésé-
vel, mint a sötét anyag és a sötét 
energia, illetve az idegen civilizációk 
felkutatására indított SETI-vel.

A szerzQ a tudományos tényeket 
nem elszigetelten helyezi egymás 
mellé, hanem tömören ismerteti 
azokat a tudománytörténeti lépése-
ket, folyamatokat, amelyek az adott 
jelenség, szerkezet, összefüggés 
felismerésére vezettek. A világos és 
áttekinthetQ ábrák nagyban segítik a 
megértést, még az olyan sok miszti-
kummal övezett kérdéskör esetében 
is, mint a speciális relativitáselmélet.  

A kutatók, felfedezQk, tudósok rövid 
életrajza fontos kiegészítése a 
m_nek, jó lehetQséget ad az olvasók-
nak, hogy részletesebben is utána-
nézhessenek azoknak a témáknak, 
amelyek felkeltették a fi gyelmüket.     

Jó szívvel ajánlhatjuk ezt a köny-
vet mindazok fi gyelmébe, akik tudo-
mányosan megalapozott, történeti-
leg hiteles, könnyen áttekinthetQ s 
mégis precíz, elmélyült ismereteket 
akarnak szerezni a bennünket körül-
vevQ világ szerkezetérQl, s arról az 
útról, amely ennek a szerkezetnek a 
felismerésére vezetett s vezet egyre 
tovább, újabb rejtélyek felderítése 
felé. (ÉrdekfeszítQ világunk. 2012, 
United PC–Novum Kiadó, 345 oldal, 
6130 forint, a kötet utánvéttel meg-
rendelhetQ a kiadó internetes címén: 
www.united-pc.eu) 

GÁCS JÁNOS



Megnyugtató szavak

Egy gyerek valamely stresszkeltő, feszült helyzet átélése után 
édesanyja együttérző, vigasztaló szavainak hatására általá-
ban hamar megnyugszik. Ez olyan természetes dolog, hogy 
nem is szoktunk elgondolkodni, miért van így. Ha mégis 
tippelnünk kellene, hogy mi a hatás titka, alighanem az 
anyai szavak tartalmára, a szeretet kifejezésére gondolnánk, 
no meg az ezeket kísérő, biztonságot nyújtó ölelésre, simo-
gatásra. Ha így gondolnánk, bizony nem lenne teljesen iga-
zunk! Amint az Leslie J. Seltzer, egyesült államokbeli kutató 
és munkatársai nemrég publikált kísérletéből kiderül, a 
helyzet ennél jóval árnyaltabb.

A kutatók 68 kislányt hívtak be az édesanyjukkal együtt a 
laboratóriumba; a legfiatalabb gyerek hét és fél, a legidősebb 
12 éves volt. A lányoktól nyál- és vizeletmintát vettek, hogy 
megállapíthassák két hormon, a kortizol és az oxitocin szint-
jét. A kortizol stresszhormon, melynek szintje megemelke-
dik a feszült, igénybevevő helyzetekben. Az oxitocin viszont 
– többek között – akkor szabadul fel, amikor valaki kellemes 
élményként éli meg a másik emberrel való kapcsolatot.

Ezután a kutatók stresszkeltő helyzetbe hozták a gyereke-
ket. Természetesen semmiféle szörnyűség nem történt, csu-
pán arról volt szó, hogy a lányoknak nyelvi és matematikai 
feladatokat kellett megoldaniuk hallgatóság előtt. A kísérlet 
eddig a pontig mindenki számára egyformán zajlott, ám in-
nentől kezdve négyféle folytatása volt. A gyerekek egy része 
a stresszhelyzet után egyedül várakozott egy helyiségben, 
mások viszont személyesen találkozhattak édesanyjukkal. 
Voltak olyanok is, akik nem találkozhattak anyjukkal, de 
telefonon beszélhettek vele, a negyedik csoport tagjait pedig 
arra kértek, hogy egy házi számítógépes rendszer segítségé-
vel írásban folytassanak párbeszédet édesanyjukkal. A kuta-
tók minden édesanyát megkértek, aki bármilyen formában 
kapcsolatba lépett lányával, hogy próbálja a lehető leghaté-
konyabb érzelmi támogatást nyújtani.

Végül, 30 perccel a stresszkeltő feladat után, újabb nyál- és 
vizeletvizsgálat következett. A hormonszintek vizsgálata 
óriási különbségeket jelzett a csoportok között, de érdekes 
módon két-két csoport nagyon hasonlított egymásra. 
Azoknak a szervezetében, akik személyesen találkoztak 
vagy telefonon beszélhettek anyjukkal, a kortizol szintje 
csökkent, az oxitociné pedig jelentősen nőtt. Ez azt jelzi, 
hogy ezek a gyerekek az édesanyjukkal folytatott beszélge-
tés során felszabadultak a stressz hatása alól, és a feszültség 
helyét kellemes érzés vette át. Ám azok, akik csak számító-
gép segítségével, írásban érintkezhettek szőlőjükkel, nagyon 
hasonlítottak azokra a gyerekekre, akik egymagukban ül-

dögéltek és nem léphettek kapcsolatba anyjukkal: esetükben 
a kortizol szintje magas, az oxitociné pedig még a kezdet-
ben mértnél is alacsonyabb értéket mutatott. Vagyis az írás-
beli üzenetváltásnak gyakorlatilag semmiféle stresszoldó ha-
tása nem volt. Pedig az írásbeli üzenetek – melyeket a kuta-
tók a résztvevők hozzájárulásával elolvastak – nagyon ér -
ze lemgazdagok voltak: „Biztosan remekül szerepeltél!”, 
„Sze   ret lek”.

Seltzer és munkatársai szerint nem egyszerűen a szavak ér-
telme az, ami hat, hanem a beszéd, az ismerős hang. Az 
anyai szó varázsa telefonon keresztül is érvényesül. A kuta-
tók szerint ez nem is meglepő, hiszen a hangadással való 
kapcsolattartás ősi jelenség az élővilágban. Az írásos közlés 
az élőbeszédnek csak nagyon kis szeletét képes közvetíteni, 
csupán az értelmét – az pedig néha úgyszólván semmire sem 
elegendő.

MANNHARDT ANDRÁS

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Anyasági segély (SZ^CS ÉDUA RAJZA)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Bizonyos korallfajok  
felkészültek a további 

felmelegedésre

A globális felmelegedés és az óceánok 
savasodása a korallok növekedésé-

nek lassulását, sőt tömeges pusztulásu-
kat okozhatja. Ezt támasztják alá mind 
a korábbi felmelegedési időszakok ha-
tásait feltáró vizsgálatok, mind az óce-
ánokban az elmúlt évtizedekben meg-
figyelhető aggasztó folyamatok: a to-
vábbi melegedést csak az ahhoz alkal-
mazkodni tudó, hőtűrő fajok élhetik 
túl. Egy, az Amerikai Tudományos 
Akadémia folyóiratában (PNAS) most 
megjelent tanulmány szerint vannak 
olyan korallfajok, amelyek már geneti-
kailag felkészültek a várható melege-
désre, és ennek köszönhetően képesek 
lesznek annak túlélésére.

„Ha sikerül feltérképeznünk az éghaj-
latváltozáshoz nagy valószínűséggel al-
kalmazkodni képes fajokat, és megfejte-
ni, hogy mi teszi őket alkalmassá erre, az 
nagyban segíthet a korallzátonyok megvé-
désében” – mondta Stephen Palumbi, a 
Stanfordi Hopkins Tengerkutató Állo-
más igazgatója, a cikk egyik szerzője. 

A korallzátonyok több mint egymil-
lió tengeri fajnak biztosítanak életteret, 
közvetlenül vagy közvetve legalább 
egymilliárd ember életét befolyásolják, 

nem csupán a halászat gazdag zsák-
mányterületeként a világ élelmezésé-
ben betöltött szerepe révén, hanem a 
part menti övezetek pusztító viharok-
kal szembeni megóvásában is. A zá-
tonyépítő korallok azonban rendkívül 
érzékenyek a környezeti változásokra: 
a tengervíz hőmérsékletének emelke-
dése, savasodása, a túlzott halászat és a 
környezetszennyezés az elmúlt két év-
tizedben már mintegy felüket elpusz-
tította.

Jóllehet már korábban felfigyeltek 
arra, hogy bizonyos fajok meglepően 
jól tűrik ezeket a változásokat, ennek 
molekuláris, genetikai okai eddig tisz-

tázatlanok voltak. Palumbi és munka-
társai most ezt próbálták kideríteni az 
Ofu-szigetek (Amerikai Szamoa) se-
kély part menti vizeiben élő (ahol a víz-
hőmérséklet csúcsa olykor a 32 Celsius-
fokot is meghaladja), korallzátonyokat 
építő, feltűnően hőtűrő fajok genetikai 
vizsgálatával.

Az innen vett mintákat víztartály-
ba helyezve, a vizet 35 Celsius-fokra 
melegítették, és a legfejlettebb DNS-
szekvenálási technológiával vizsgálták 
a gének kifejeződésében végbemenő 
változásokat. 

Mind a hőtűrő, mind az arra érzéke-
nyebb fajoknál a reagálás hasonló volt: 
több száz gén kifejeződése megválto-
zott vagy bekapcsolt a károsodások 
csökkentése vagy kijavítása érdekében. 
Azonban a hőtűrő fajoknál meglepe-
tésükre azzal szembesültek a kutatók, 
hogy bennük 60, a magasabb hőmér-
séklet elviselésében szerepet játszó gén 
már eleve, a felmelegítés előtt is bekap-
csolt állapotban volt, vagyis ezek már 
korábban „felkészültek” a magasabb 
hőmérséklet elviselésére. „Ez a váratlan 
eredmény, illetve ennek további vizsgálata 
reményeink szerint segíthet abban, hogy a 
ma még felkészületlen fajokat is előkészít-
sük a várható felmelegedésre” – mondta 
Palumbi. 

(ScienceDaily)

között) már néhány száz fős közös-
ség által lakott település volt: az itt 
élő népesség építészetileg meglehe-
tősen fejlett szerkezetű, kövekből és 
iszaptéglákból emelt házakban la-
kott. Agyagszobrocskák a település 
teljes területén, mondhatni minden 
zugában találhatók, a kutatók sze-
rint nemcsak művészi díszítő vagy 

kultikus funkciójuk volt, hanem a 
korabeli társadalom nézeteit és önis-
meretét is kifejezték.

„Bár többségükben nőket ábrázolnak, 
mint az e korban szokásos volt, jócskán 
találtunk férfiakat, sőt ember-madár 
hibrideket mintázó figurákat is” – 
mondta Yannis Hamilakis professzor, 
a feltárási munkálatok vezetője. – A 

leletek alapos vizsgálata és 
elemzése ugyan még java 
részben csak eztán követ-
kezik, de annyi már most 
látható, hogy belőlük tömér-
dek új ismeretet kaphatunk 
majd az itt élt neolitikus 
népesség szokásairól, a kör-
nyezetére és saját nemére, il-
letve közösségére vonatkozó 
ismereteiről.”

A Koutroulou Magoula-i 
feltárások 2001 óta foly-
nak, egy most már mint-

Több mint 300 neolitikus 
agyagfigurát  

találtak Görögországban

Görög és brit régészek több mint 
300 agyagszobrocskát tártak fel 

egy görögországi régészeti lelőhe-
lyen: ez az eddig ismert leggazda-
gabb ilyen leletegyüttes a Balkán-
félszigeten.

A Southamptoni Egye-
tem és a Görög Régésze-
ti Szolgálat kutatóiból álló 
feltárócsoport az Athéntól 
mintegy 255 kilométerre 
északra fekvő Koutroulou 
Magoula nevű neolitikus 
kori régészeti lelőhelyen fe-
dezte fel az agyagszobrocs-
kákat.

Koutroulou Magoula a 
neolitikum középső idősza-
kában (Kr. e. 5800 és 5300 

Agyagfigurák  (KÉPEK: UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON)
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 JátéKos ElŐdEINK. Nem is 
gondolnánk, hogy Magyarországon a 
szerencsejáték már milyen régóta köz-
kedvelt szenvedély. Hazánkban a XVIII. 
században jelentek meg az állami enge-
délyezéshez kötött monopolizált szeren-
csejátékok. Vásárok idején például sok-
felé tartottak sorshúzásokat, amelyeken 
tárgynyereményeket lehetett nyerni. A 
monopólium miatt azonban csak megha-
tározott „fazékból” lehetett a sorsjegyet 
kihúzni: például a bécsi porcelánüzem ál-
tal gyártott, vagy ezüstbQl készült fazék-
ból, és a nyeremények is fQként ezüst-, 
tükör- és porcelánáruk voltak. 1770-ben 
engedélyeztek az osztrák örökös tar-
tományokban és Magyarországon egy 
újfajta szerencsejátékot: a sorsjegye-
ket nagy névértékben, darabonként 50 
aranyforintért árulták. A játékban össze-
sen 6000 sorsjegy vett részt, ennek meg-
határozott része, 2000 darab sorsjegy 
biztosan nyerQ volt. A XIX. században 
már 12 krajcárért is lehetett sorsjegyet 
vásárolni Budán, Kassán, Temesváron és 
Nagyszebenben.  TÉVES GYÓGYSZEREZÉS. 
A kórházak ritkán közlik a beteggel 
vagy a családjával, ha rossz gyógy-
szert adtak neki a kezelés során, derül 
ki egy friss amerikai tanulmányból. A 
félregyógyszerezés 110 páciens halálát 
is okozhatta. A vizsgálat eredménye sze-
rint a téves gyógyszeradagolás az esetek 
többségében nem okozott bajt, de azok, 
amelyek ártottak, zömében az intenzív 
osztályokon történtek. Még megdöbben-
tQbb volt, hogy mit tesznek a kórházak, 
ha a hiba kiderül. Úgy találták, hogy az 
esetek többségében semmit, és csak az 
érintett kórházi személyzet egyharma-
da szerez rögtön tudomást arról, hogy 
nem a megfelelQ gyógyszerrel kezelték 
a beteget.  A kutatók 840 ezer téves, 
önkéntesen bejelentett gyógyszerezést 
vizsgáltak. Az 1999 és 2005 közötti idQ-
szakra vonatkozó adatokat 537 amerikai 
kórházból gy_jtötték be. Az esetek 6,6 
százalékáért intenzív osztályok voltak 
felelQsek. A nem kellQképpen megvá-
lasztott gyógyszerek a vizsgált esetek 98 
százalékában nem ártottak a betegnek, 
az intenzív osztályokon azonban a káros 
– köztük végzetesnek bizonyult – követ-
kezmények aránya magasabb, 4 száza-
lékos volt. 

Modern tablettákhoz 
hasonló ókori pirulák

Olasz kutatók egy több mint 
2000 éve elsüllyedt hajó ron-

csainak feltárásából származó fém-
szelencében a mai tablettákhoz 
meg hök ken tő en hasonló pirulákat 
találtak, ame lyeknek kémiai elem-
zése arra enged következtetni, 
hogy azokat szem- vagy bőrbeteg-

ségek kezelésére alkalmazhatták. 
Az eredményről a kutatók a Pro-
ceedings of the National Academy 
of Sciences (PNAS) folyóiratban 
számoltak be.

A fedővel zárható hengeres tégelyt 
(pyxist) egy, a toszkán partoknál 
Kr. e. 140-ben elsüllyedt Relitto del 
Pozzino nevű szállítóhajó roncsaiból 
kiemelt ládikában találták még 1989-
90-ben. A ládika feltehetőleg egy 

orvosé volt, benne az orvosságokat 
tartalmazó tégely mellett egy köpö-
lyözéshez használt csészét, különféle 
üvegcséket és fiolákat találtak még. 
A tégelyben kerek, 4 centiméter 
átmérőjú pirulákat találtak, ame-
lyeknek most elvégzett kémiai elem-
zése feltárta, hogy anyaguk túlnyo-
mórészt (75 százalékban) egy cink-
vegyület volt, a smithsonit (cinkpát, 
cinküveg) nevű ásvány (összetételét 

tekintve cink-karbo-
nát) formájában. To-
vábbi összetevői között 
növényi- és állati zsír-
savakat, fenyőgyan-
tát, és keményítőket 
mutattak ki. A kuta-
tók szerint a pirulákat 
széttörve vízben old-
hatták, s azt kenhették 
a szemre vagy a bőrre. 
(Ilyen, cink tartalmú 
vegyületekkel való 
kezelésről római tör-
ténetírók,  például az 

idősebb Plinius is beszámol.) 
A kutatók szerint a most vegy-

elemzett pirulák egyértelműen alá-
támasztják a történetírók leírásait, 
továbbá kézzelfoghatóan bizonyít-
ják, hogy az ókori etruszk és ró-
mai orvosok nem csak ismerték a 
cinksók gyógyító tulajdonságait, 
hanem előállításuk és alkalmazásuk 
módját is ismerték. 

(Medical Xpress) 

egy négy futballpályányi területen. 
A házak szerkezete meglepően bo-
nyolult, s több rétegben egymásra 
épültek: úgy tűnik, az egymást kö-
vető nemzedékek a korábbi házak 
alapjain építkeztek. 

„A házak jellegzetesen stabil kő ala-
pokra épültek, a falakat rájuk iszaptég-
lákból húzták. Néhány épület esetében 
1 méternél is magasabb kőfalmarad-
ványokat találtunk, ami azt sugallja, 
hogy azok talán teljes egészükben kőből 
épültek, ami szokatlan ebben a korban 
– mondta Hamilakis. – Az itt élő né-
pesség növényeket termesztett és háziál-
latokat tartott, kőeszközöket használt 
és árut cserélt a környező településekkel. 
Az épületek szerkezete és elrendezé-
se azt sugallja, hogy összefogva, közös 
munkával emelték őket, bár arra nem 
találtunk jeleket, hogy ezt  valami köz-
ponti irányítás alatt tették volna.” 

(PhysOrg) 

Koutroulou Magoula feltárási hely

A hajóroncsban talált tégely (pyxis) felnyitás elQtt (a)  
és tartalma (b) KÉP: PNAS

a b
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FAJVÉDELEM – ÓRIÁSGRAFFITIVEL

 A nemzetközi madárvédelmi szervezet, a Birdlife 
bulgáriai tagsága a „Life” program keretében egy 
hatalmas graffitit helyezett el Szófia központjában. 

Hasonló falfestményeknek itthon is lenne elég falfelület.
A 2009-ben indult és idén záruló „Mentsd meg a madarakat” program célja az, 

hogy megvédje a bulgáriai Natura 2000 élőhelyeken a parlagi sast (Aquila heliaca) 
és a kerecsensólymot (Falco cherrug). Mindkét faj állománya csökken az áram-
ütések, az élőhelyük lerombolása, az illegális mérgezés és az orvvadászat miatt. 
A Birdlife bulgáriai programja ennek érdekében a veszélyes villanyoszlopok szi-
getelését, mesterséges fészkek telepítését és a meglevők védelmét, továbbá a téli 

madáretetést kezdeményezte, s ennek kö-
szönhetően már némi növekedés követke-
zett be mindkét faj populációjában.

A cselekvés azonban ezzel nem zárult le. 
Négy önkéntes művész felajánlotta, hogy 
támogatja a programot egy 20 méteres 
falfestménnyel, amelyen a világszerte ve-
szélyeztetett fajnak számító parlagi sast áb-
rázolják. A Szófia központjában, a progra-
mot szintén támogató állami iskola egyik 
falán elhelyezett óriás graffitit minden 

arra járó láthatja. A graffiti készítéséről egy kisfilm is készült, hogy megörökítse 
és másokkal is megossza a bulgáriai természetvédelmi szakemberek és a művé-
szek közötti együttműködés érdekes pillanatait. Az innovatív kommunikációs 
eszközök és a kortárs művészet felhasználásával a Birdlife célja az, hogy eljusson 
a fiatalokhoz és maradandó emléket állítson az 5 éven át folyó madárvédelmi 
programjának.

(www.greenfo.hu)

PEKINg fUlladozIK. A kínai fQvá-
rosban nem ritkák az olyan idQszakok, amikor a 
látótávolság a minimálisra csökken, a lakosság 
pedig szinte fuldoklik, olyan szennyezett a leve-
gQ. Ennek néha természeti okai vannak: nya-
ranta a sivatag felQl, északnyugatról fújó szelek 
porral terítik be a várost, melyben ráadásul az 
utóbbi egy-két évtizedben megtöbbszörözQdött 
az autók száma. Január elsQ hétvégéjén olyan 
szmog telepedett a városra, amilyet eddig még 
nemigen tapasztaltak. A szálló korom mennyi-
sége eddig sosem mért magasságba emelke-
dett. A város egyes részein a koromrészecskék 
aránya az ajánlott határérték harmincszorosát 
is átlépte. Az egészségügyi problémákon túl a 
korom jelentQs hatással lehet az éghajlatválto-
zásra is. MelegítQ hatása közel kétszerese az 
IPCC becsléseinek, mellyel a korom a szén-
dioxid után a második helyre léphetne elQre a 
kockázati tényezQk sorában.ElŐhívott szíNEK. Egy új eljá-
rás alapján több száz éves csonttöredékek-
bQl is megállapítható, hogy milyen volt az 
elhunytak szem- és hajszíne. A DNS-vizs-
gálati módszert a krakkói Jagelló Egyetem 
és a rotterdami Erasmus Egyetem tudósai 
a közelmúltban fejlesztették ki az igazság-
ügyi orvosszakértQk számára. A rendszer 24 
olyan, természetesen elQforduló genetikai 
variációt elemez, amelyek meghatározzák 
a szemek és a haj színét. Mint kiderült, az 
eljárás akár 800 éves minták esetében is 
hatékony. Még olyan középkori mintákból is 
sikerült megállapítani az elhunytak szem- és 
hajszínét, ahol erQsen roncsolódott a DNS.ÚJ szIgEtE vaN Né mEt or
szág NaK. A természet idQnként ad, idQn-
ként elvesz. Az emberi történelem során is 
sokszor elQfordult, hogy a tenger fogyasztotta, 
vagy éppen növelte egyes szárazföldek terüle-
tét. A területgyarapodás gyakran tenger alatti, 
vagy partközeli vulkáni m_ködés eredménye, 
vagy éppen hordalék-lerakódásoké. Az Észa-
ki-tengerbQl is kiemelkedett egy homokzátony, 
persze, nem egyik napról a másikra, hanem 
immár egy évtizede képzQdik. Területe 13 
hektár, és 26 kilométerre van Schleswig-Hol-
stein tartomány tengerpartjától. Fiatalsága el-
lenére máris félszáz növényfajtának és jó pár 
tengeri madárnak ad otthont. Homokzátonyok 
rendre kialakulnak a német partok közelében 
a sekély vizekben, ám nemigen élik túl a téli 
viharokat, a vad szelek elsöprik Qket. Az új szi-
get azonban életképesnek bizonyul, 4 méter 
magas pontjai is vannak, a növényzet pedig 
gyökérzetével akadályozza a talajeróziót.
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Collegiumi tehetségtábor 

Az ELTE Eötvös Collegium össze-
tett szakmai és szabadidős prog-

ram keretében olyan 12. évfolyamos 
középiskolás diákokat hívott meg egy-
hetes „táborozásra”, akik az OKTV és 
az egyéb szakirányú versenyeken ki-
emelkedő helyezést értek el, illetve aki-
ket a szakok szerint szerveződő tanári 
egyesületek és tanár kollégák ajánlot-
tak. Az Eötvös Collegium műhelyei-
nek megfelelő 17 szakterület szerint 
(angol, biológia, fizika, földrajz, fran-
cia, informatika, kémia, latin, magyar 
nyelv- és irodalom, matematika, né-
met, olasz, orosz, spanyol, történelem) 
közel 50 középiskolás diák táborozott.

A diákok választott szakjaik szerint 
szemináriumi foglalkozásokon vettek 
részt a Collegiumban. A kiscsopor-
tos foglalkozásokat nagyelőadások és 
szabadidős programok keretezik. A 
nagyelőadások is részben tematikus 
egységek szerint szerveződnek. Ízelí-
tőül: A tehetségek ösztönzése. Tapaszta-
latok és javaslatok – OKTV ügyvezető 
elnökök előadásai a szakterületükhöz 
kötődő tehetséggondozásról: Dóka 
Dezső Kálmán (német); Sztrés Er-

zsébet (orosz), Zsigri Ferenc (fizika), 
Zoltán Márta (spanyol), Kerner Anna 
(filozófia), Bartha Gabriella (francia), 
Ruzsinszkiné Lukácsy Margit (ma-
tematika), Bán Sándor (a biológiai di-
ákolimpiai csapat vezetője). Régi és mai 
collegisták, oktatás, kutatás és diákélet az 
Eötvös Collegiumban: Ritoók Zsig-
mond, Keszthelyi Lajos, Kiss Jenő aka-
démikusok, Horváth László igazgató. 
Előadást tartott  még Havas László 
professor emeritus (Tehetség a tudo-
mányban és a közéletben – Brusznyai Ár-
pád, a tudós tanár mindmáig élő áldozata), 
Borsodi Csaba oktatási rektorhelyettes 
(Tanulni és kutatni az ország első egyete-
mén, az ELTE-n) és Antoni Györgyi 
az ELTE Pályázati és Innovációs Köz-
pont igazgatója. Kuriózum a Collegi-
umban Feld-Knapp Ilona vezetésével 
működő „tanárakadémia”, a Cathedra 
Magistrorum előadások nemcsak a tu-
dósi, hanem a kutató tanári tevékeny-
ség rejtelmeibe is bevezetik a hallgató-
ságot. A Collegium abból a meggyő-
ződésből szervezte táborát, hogy a te-
hetséges fiatalok száma nem csökken, 
csak egyre nehezebb megnyerni őket 
a piaci kihívásokkal szemben a tudo-
mánynak és a tanári hivatásnak. 
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Angol és német
nyelvbQl már
felsõfokú (C1)
nyelvvizsga is!

Pintymese

A legkisebb fiú a népmesék hőse. Eszének, ügyességének 
és jó szívének köszönhetően ő az, aki megfelel minden 
próbán, és  elnyeri a király leányának kezét, vele fele ki-
rályságát. Úgy tűnik, a mesének mély evolúciós gyökerei 
vannak: nemcsak az embereknél, hanem a zebrapintyek-
nél is a legkisebb testvér a leginkább kalandvágyó. 

A zebrapinty fészekalja rendszerint öt tojásból áll, és a 
tojó az első tojásnál megkezdi a kotlást. Így aztán a leg-
nagyobb és legkisebb fióka kikelése között négy nap te-
lik el. Ez jelentős hátrányt jelent a legkisebb számára, 
hiszen nála jóval nagyobb testvéreivel kellene küzdenie 
a szülők által hordott táplálékért. A nagyok magasabbra 
nyúlnak, nagyobbra tátják a szájukat, és ezért többet is 
ehetnek, gyorsabban növekednek, mint a kicsik. 

Egy brit vizsgálatból kiderült, hogy az első néhány 
nap egyenlőtlen felállása meghatározó a pintyek fel-
nőttkori viselkedésére is. Több mint száz madár közül 
ugyanis a fészekaljak utolsóiként kelt egyedei visel-
kedtek legkíváncsibban egy számukra ismeretlen 
röpdében. Körülbelül tízszer olyan gyakran látogatták 
meg az etetőket az első fél óra alatt, mint társaik.  Ké-
zenfekvő lenne azt gondolnunk, hogy ezek a mada-
rak, legkisebbként, annyit küzdöttek testvéreikkel az 
élelemért, hogy ez mindörökre beléjük ivódott. De a 
helyzet nem ennyire egyszerű.

Egy korábban végzett kísérlet eredménye szerint az 
eltérő korösszetételű fészekaljak legkisebbjei, hiába kap-
nak kevesebb táplálékot, ugyanúgy fejlődnek, mint a 
kutatók által kialakított fészekaljban élő azonos korú-
ak. Ennek az az oka, hogy az egyidős, egyforma mére-
tű fiókák összességében sokkal több energiát használ-
nak el a táplálékért való tülekedésre. A méretkülönbség 
viszont mintha tudatosítaná a később kikelt, aprócska 
fiókában, hogy a küzdésnek nincs értelme, ő úgyis csak 
akkor kap enni, ha a többiek már jóllaktak. Jobban te-
szi, ha a megszerzett energiát nem sipítozásra, hanem 
növekedésre fordítja. A mesékben is megvárja a legki-
sebb fiú, amíg testvérei dolguk végezetlenül visszatér-
nek, és csak azután indul szerencsét próbálni. 

KUBINYI ENIKŐ

ÉT-ETOLÓGIA
SAKKFANTÁZIA

Bakcsi György rovata

A 12. feladvány 
megfejtése

F. A. Hollway négylépéses 
szabadmattja a The Ameri-
can Chess Magazine-ban 
je lent meg 1897-ben. A ké -
sQbb igen népszer_vé vált 
„kéthuszáros mattot” mutatja 
be. A mattképhez szükség 
van a sötét király közeledésé-
re és a világos bábok átren-
dezésére. Finom a lépéssor-
rend meghatározása: 1. d5 Kc6 2. Kd4 Hb1 3. Kc4 Ha2 4. d4 Hd2 matt. 
Mint sokan tudják, a szabadmatt késQbbi óriási fejlQdésében vezérszerepet 
töltöttek be a magyar sakkszerzQk.

A 12. sakkfeladványunk megfejtQi közül az Élet és Tudomány negyed-
éves elQfi zetését nyerte: Fehér Zoltán (Törtel); Kovács József (Ede-
lény); dr. Morvay Miklós (Budapest) és Németh Csaba (Babót). Az 
elQfi zetések 2013. április 1-étQl érvényesek.

Azok között az Olvasóink között, akik mind a tizenkét feladványt helye-
sen oldották meg, kisorsoltuk 2012. évi összesített versenyünk fQdíjait. 
Az Élet és Tudomány éves elQfi zetését nyerte: Gács Endre (Budapest). 
Az Élet és Tudomány negyedéves elQfi zetését nyerte: Balogh Béla 
(Szolnok); Izsó István (Szín); Katona Antal (Budapest); Kovács János 
(Priszentpéter); Mikola Béla (Ózd); Molnár A. József (Budapest); Né-
meth Tihamér (GyQr); Szunyoghy László (Budapest); Tilai István 
(GyQr); Tóth István (Miskolc). Az elQfi zetések 2013. április 1-étQl érvé-
nyesek.



zott. Lennart Meri finnugor filmenciklopédiáját 2009-ben 
digitalizált formában újra kiadták. Jaak Lõhmus 2011-ben 
készült filmje, a Táncok a Tejútnak adta az ötletet, hogy a 
filmes expedíciók során keletkezett gazdag fotóanyag 
nyomtatott formában is megjelenjen. A tárlat március 31-
ig várja az érdeklődőket.

Hetven évvel ezelőtt, 1943. január 
12-én érte a Don-folyónál védelmi 
állásokba húzódott 2. magyar had-
sereget az első nagyarányú szovjet 
támadás, melyet néhány napon be-
lül újabb csapások követtek. A rosz-

szul ellátott, gyengén fölszerelt magyar csapatok csak egy-
két napig tudtak szervezetten ellenállni a tankokkal támadó 
szovjet rohamoknak. A következő két hétben a 2. magyar 
hadsereg súlyos veszteségeket szenvedett, hadrendje fel-
bomlott, több egységét bekerítették és felmorzsolták, mi-
közben a hadsereg zöme a nehézfegyverzetet hátrahagyva 
próbált kiszabadulni a gyűrűből. A doni katasztrófa az 
egyik legsúlyosabb vereségként vonult be a magyar hadtör-
ténetbe, és a második világháború magyar történetének 
meghatározó elemévé lett a történelmi emlékezetben. 

A Don – Egy tragédia és annak utóéletei című kiállí-
tás a budapesti Centrális Galériában korabeli dokumentu-
mok, a fronton készült fotóanyag, korabeli magyar és szov-
jet filmhíradók, sajtótudósítások, rádiós hangfelvételek, pla-
kátok, röplapok, naplók és memoárok segítségével igyek-
szik bemutatni a 2. magyar hadsereg történetét a hadsereg 
kiküldésétől 1943 áprilisáig, a hadsereg maradékainak haza-
szállításáig. A hadjárat hivatalos korabeli bemutatásán túl a 
kiállításon kiemelt hangsúlyt kapnak magáncélú fotódoku-
mentumok is, többek között id. Konok Tamás, a haditudó-
sító századtiszt fölvételei is, amelyek nemcsak a katonai tör-
ténéseket dokumentálták. A dokumentumok március 
3-ig tekinthetők meg.

Tennivaló címmel nyílt meg 
a budapesti Deák Erika Galé-
riában Barakonyi Szabolcs fo-
tóiból az a kiállítás, amely az 
úgynevezett nyughatatlan fér-
fitársadalmi jelenségét mutatja 

be két éven át készült fotósorozatában. 
Habár látszólagos tunyaságuk néha megtévesztő, a férfiak 

igenis tevékeny lények: fát vágnak, fúrnak, fűrészelnek, lo-
csolnak. A fotós képeivel azt próbálja meg szemléltetni, 
hogy milyen zajos tud lenni egy dolgos hétvége a családi bir-
tokon. A megörökített munkálkodó háztulajdonosok hasz-
nos tevékenységében ugyanakkor megjelennek a saját ma-
gukkal és másokkal szemben is fennálló hátulütők. A kom-
pozíciók pontosak, a szerkezet klasszikus – az alkotó képein 
nem véletlenül látjuk azt, amit látunk. A kiállítás február 
9-ig tart nyitva.

Kolostorok kincsei címmel 
nyílt interaktív régészeti kiál-
lítás a kecskeméti Cifrapalotá-
ban. A tárlat az egykori buga-
ci kolostor működésének ide-
jébe, a XII. századba, illetve a 
XIII. század elejére próbálja 
visszarepíteni a látogatókat. 

Ha az okleveles említéseket nézzük, alig maradt emléke 
Péter és Pál monostorának, amelyek a mai Bugac határában 
álltak. Annyi bizonyos, hogy a legkorábban, 1219-ben emlí-
tett Péteri a Becse-Gergely nemzetség monostora volt. Nem 
nyert bizonyítást, hogy a kolostor mely szerzetesrendhez tar-
tozott, a jelenlegi elképzelések szerint a bencés vagy az 
ágostonos rend tűnik legvalószínűbb. Pé ter mo nos tora jelen-
leg is tartó régészeti feltárása szerint a monumentális, há-
romhajós apátsági templom és a tőle északra elhelyezkedő 
kolostor felépítésére valamikor 1140-50 körül került sor. A 
monostor gazdagságáról árulkodnak a század végéről szár-
mazó igényes kivitelezésű kőfaragványok és a XIII. század 
első felében kiemelt népszerűségnek örvendő aranyozott, 
limoges-i típusú kegytárgyak is. 

A június 30-ig látható kiállítás különlegessége a látványos 
digitális installációval felszerelt enteriőr, mely igazi XXI. 
századi arculatba kívánja öltöztetni a bemutatásra kerülő kö-
zépkori anyagot. A tárlathoz kapcsolódóan, heti egy alka-
lommal szakmai előadások, valamint a kiállítás időtartama 
alatt folyamatosan múzeumpedagógiai programok várják 
az érdeklődőket.

A Néprajzi Múzeumban január 
26-tól látható Lennart Meri 
vándorútjai kamerával című 
tárlata, mely a volt észt köztársasá-
gi elnök, Lennart Meri fotóiból 
válogat, aki még filmes kutató-

ként 1969-1988 között a finnugor népeknél folytatott expe-
díciókat és a finnugor népek változatos kultúráját kutatta.

Lennart Meri nagy észt államférfi és népszerű köztársasági 
elnök volt 1992-2001 között, emellett író és filmrendező is, 
aki a küldetésének tartotta, hogy elmesélje az észtek és 
nyelvrokon népeik ősi történetét, választ keresve a kérdésre: 
kik vagyunk, honnan jöttünk és merre tartunk. A filmek 
anyagának felvételéhez 1969-1988 között több ízben expedí-
ciót szerveztek a finnugor népek lakóterületeire; a forgató-
csoport munkájában etnográfusok, folkloristák, művészek, 
írók is részt vettek. A távolabbi vándorutak a szibériai han-
tikhoz, manysikhoz és nganaszanokhoz, a Volga menti ma-
ri és erza falvakba, illetve Komiföldre vezettek, ahol a fil-
mes stáb az ott élők vadászkultúrájával ismerkedett. Termé-
szetesen a magyar nyelvrokonokhoz is ellátogattak.  Lennart 
Meri nyitottságának, kíváncsiságának és ragyogó egyénisé-
gének köszönhetően a távoli vidékek hamarosan „otthonos-
ra járt világgá” váltak, ahogy a filmek rendezője fogalma-
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ÉT-IRÁNYTd Bánsághy Nóra rovata

Bugac monostora

Finnugor emlékek

Féri munka

Don – képekben
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY

A Megújult Hulladék-
gazdálkodási Törvény
„Ó nincs a földön oly silány anyag, 
mely így vagy úgy ne szolgálná ja-
vad. / De nincs oly jó, melyben ne 
volna vész, ha balga módra véle 
visszaélsz!” – William Shakespeare.

A befektetési kockázat 
mérése
A kockázatkezelés „intézményesí-
tése” iránti igényt a pénzügyi vál-
tozóknak az 1970-es évek elejétől 
felerősödő ingadozása, növekvő 
volatilitása váltotta ki. A származ-
tatott termékek megjelenése, majd 
piacának rohamos fejlődése lökést 
adott a kockázatkezelési igény nö-
vekedésének. 

A világ legforróbb anyaga
Az abszolút hőmérsékleti skála zé-
ruspontja, az abszolút nullafok olyan 
hőmérséklet, amely tetszőleges pon-
tossággal megközelíthető, de el nem 
érthető. Abszolút nulla fokon az ato-
mok vagy molekulák rendezetlen 
mozgása leáll, a rendszer energiája 
minimumára csökken. 

KÖVETKEZV SZÁMUNKBÓL

A hátlapon
Hévíz

A világ egyik legnagyobb, természetes 
tőzegmedrű gyógytavát már a római-
ak is élvezhették, legalábbis erre utal-
nak a medréből előkerült pénzérmék 
és a tó környékén talált oltárkő. Első 
írásos említése egy 1328-as oklevélben 
található, amelyben a települést locus 
vulgarites Hewyz dictusként (közna-
pian Hewyznek/Melegvíznek mon-
dott helyként) említik.

Egészen a XIX. századig semmi nem 
utal arra, hogy felismerték volna gyó-
gyító hatását. Az első tanulmányt a tó-
ról Szláby Ferenc jelentette meg 1769-
ben. 

A tófürdő kiépítése is erre az időre te-
hető. Festetics György a XVIII. szá-
zadban hozta létre az úgynevezett 
Ótelepet, amely néhány átöltözésre al-
kalmas fabódéból állt, de már felfoga-
dott „szakembereket”, akik főként az 
akkoriban az orvoslásban általánosan 
elterjedt köpölyözést, érvágást alkal-
maztak. A gróf halála után azonban 
feledésbe merült a gyógytó, és nem is 
igen látogatták egészen a XIX. század 
második feléig, amikor Festetics II. 
György újra felfedezte. Fatelepítésbe, 
parkosításba kezdett, fürdőkamrákat, 
fürdőházat, és a vendégek elszállásolá-
sára alkalmas épületeket emelt, majd 
néhány évvel később egy férfi és női 
részből álló tükörfürdőt alakíttatott ki. 

A XX. század elején Reischl Vencel 
keszthelyi sörgyáros 35 évre haszon-
bérbe vette, és az egész területet átala-
kította, az épületeket elbontatta, és 
korszerűbbeket emeltetett kávézóval, 
terasszal. Fürdőházat, szanatóriumot és 
szállodát is építtetett, és ekkor készült 
el a két tornyos főbejárat is. 

A II. világháború után szovjet hadi-
kórházként működött, majd állami 
igazgatás alá került. 

Kép és szöveg: 
JUHARI ZSUZSANNA

Az Élet és Tudomány a Nemzeti Kulturális Alap, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, 
az OTKA és az OTP Bank Nyrt. támogatásával jelenik meg.
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 KITAIBEL   
E számunknak a Kitaibel Pál középiskolai biológiai 

tanulmányi verseny anyagát adó cikkei: Pintymese.

Múlt heti számunkból kijelöljük az Egyedi alkaklmazkodás 
az élettérhez; Ittas  muslicák cím_ cikkeinket.
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