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Kedves Olvasónk!
és munkásságával, valamint hazánk környezet- és ter-
mészetvédelmével 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); F�rgébb a f�rge 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 sor a Kitaibel Pál Középis-
kolai Biológiai és Környezetvé-
delmi Tanulmányi Versenyre.

A pontos versenykiírás az Oktatási 
Közlönyben jelent meg. A versengésben 
hazánk, valamint Szlovákia, Románia, 
Horvátország és Szlovénia magyar tan-

nyelvű középiskoláinak nyelvi előkészítő (nulladik), kilen-
cedik és tizedik osztályos tanulói vehetnek részt. 

A verseny ismeretanyagát az Élet és Tudomány, vala-
mint a TermészetBÚVÁR című folyóiratokban a tanév 
során szeptember elejétől április közepéig megjelenő jel-
zett cikkek adják. A kijelölt cikkek címeit folyóiratunk 
hátsó borítójának belső oldalán tesszük közzé. A verseny 
minden fordulójában szerepelhetnek Kitaibel Pál életével 



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: H
A betűk kártyák neveinek 
kezdőbetűi: Király, Dáma, 
Bubi, Tízes, Kilences, 
Nyolcas, Hetes, Hatos

ERŐSÍTÉS

Válasz: 

HAJRÁ

Válasz: S
A „cseppek” átfolyván 
a „szitán”, keverednek 
annak színével; 
azaz piros + kék = lila; 
valamint sárga + piros = 
narancssárga.
A „szita” megfordul, ám a 
„csepp” színe nem marad 
rajta.
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Hogy néz ki a hiányzó négyzet?

Melyik ábra illik az üres helyre?

C S Ö N D

C S E N G

A  sárostói kempingbe begördült a PRIBÉK (Príma Biciklik Ékes Kormányosai) 
motorkerékpáros klubb teljes tagozata.

Sátor Alfonz, a kemping Qre megkérdezte Tojó Tamást, a klub 
kormánymesterét, hogy hányan vannak.

- Számítsd ki! Rajtunk összesen 370 és 840 közötti tetoválás van. 
Mindegyikünkön annyi, ahányan vagyunk. Mikor elegendQ tagsági kérelem 
jön össze, hogy a megnövekedett létszámmal is méltók legyünk nevünkre, 
akkor mindenki tetováltatja magát az újak emblémájával és az új tagokat is 

feldíszítjük a veteránokéval. 

Idén négy újoncot avattunk.

Hány tagja van a PRIBÉKnek?
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 A világ legforróbb 
anyaga

Az abszolút hőmérsékleti skála 
zéruspontja, az abszolút nulla fok 
(a Kelvin-skálán K=0, a Celsius-
skálán mínusz 273,15 Celsius-fok) 
a termodinamikában tanultak 

szerint olyan hőmérséklet, amely tet-
szőleges pontossággal megközelíthető, 
de el nem érthető. Abszolút nulla fo-
kon az atomok vagy molekulák rende-
zetlen mozgása leáll, a rendszer energi-
ája minimumára csökken (csak a kvan-
tumos viselkedésből adódó nullponti 
energia marad meg). További hőener-
gia a rendszerből már nem nyerhető ki, 
azaz tovább már nem hűthető. 

Ennek fényében első hallásra meg-
hökkentőnek tűnhet az a hír, hogy 
a müncheni Ludwig-Maximilians 
Egyetem és a garchingi Max Planck 
Kvantumoptikai Intézet fizikusainak, 
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Ulrich Schneider és Immanuel 
Bloch vezetésével sikerült la-
boratóriumban ultrahideg ato-
mokból olyan gázt előállítani, 
amelynek abszolút hőmérsék-
lete negatív. Az eredményről a 
Science-ben számoltak be. 

Amikor egy anyagot melegí-
tünk, a hőmérséklet emelke-
désével párhuzamosan a benne 
lévő atomok vagy molekulák a 
mozgási energiája is nő: közülük egyre 
több tesz szert egyre nagyobb sebes-
ségre, illetve energiára. A részecskék 
energiaeloszlása eközben a Boltzmann-
eloszlást követi: alacsonyabb energi-
ájú állapotban sokkal több részecske 
található, mint nagyon magasban. 
A Schneider és Bloch vezette csoport 
most lényegében ennek az állapotnak 
pontosan az ellentettjét állította elő, 
egy „fordított Boltzman-eloszlást”, 
amelyben a részecskék nagyobb része 
van magas energiájú állapotban, és ki-
sebb részük alacsonyabban. Az abszolút 
hőmérsékletnek az entrópia változásá-

ra épülő definíciója alapján nyil-
vánvaló, hogy egy ilyen gáznak az 
abszolút hőmérséklete negatív.

Az entrópia – szemléletes definí-
ciója szerint – a rendszer rendezet-
lenségének mértéke. A hőmérséklet 
függvényében ábrázolva az entró-
pia változása egy monoton növekvő 
görbe: energiahozzáadás (melegí-
tés) hatására az entrópia nő, ener-
gia-elvonásra (hűtésre) csökken. A 
részecskék energiájának eloszlásá-
ban melegítés hatására a magasabb 
energiájú állapotok száma növek-
szik, míg az abszolút nulla fokhoz 
közeledve valamennyi részecske a 
számára lehetséges legalacsonyabb 
energiájú állapot felé tart.

Egy olyan rendszerben azonban, 
amelyben a részecskék energia 
szerinti eloszlása éppen fordítottja 
a megszokott Boltzmann-elosz-
lásnak (azaz a magasabb energia-
szinteken jóval több részecske van, 
mint az alacsonyabbakban), min-
den megfordul: energia hozzáadá-
sa (melegítés) hatására a részecskék 
rendezettsége nő, tehát az entró-
pia csökken, hűtésre viszont nő. 
„Energia hozzáadására vagy elvételé-
re tehát a rendszer entrópiája éppen el-
lentétesen változik a hétköznapi anya-
gokban megszokotthoz képest, mintha 
csak az abszolút hőmérséklete negatív 
volna. Ez azonban nem jelenti azt, 
hogy az állapot az abszolút nulla fok-

nál hidegebb lenne – magyarázta Schnei-
der. – Éppen ellenkezőleg: sokkal forróbb, 
mint bármilyen pozitív hőmérséklet. A 
pozitív abszolút hőmérsékleti skála tehát 
nem ér véget a végtelenben, hanem negatív 
értékekre ugrik át.”

A negatív abszolút hőmérséklet je-
lentése jól szemléltethető egy hegyes-
völgyes területen gördülő golyókkal, 
amelyeknek a potenciális energiája a 
hegycsúcsokon magas, a völgyekben 
alacsony, a sebesebben gördülő golyók 
mozgási energiája pedig nagyobb, mint 
a lassúbbaké. Véges pozitív abszolút 
hőmérsékletből melegítve a rendszert, 
a nagyobb energiájú részecskék száma 
(és a rendszer hőmérséklete) fokozato-
san növekszik. Ha sikerülne végtelenül 
forró hőmérsékletre melegíteni a rend-
szert, egyforma valószínűséggel talál-
hatnánk részecskéket a terep bármely 
részén. Ha még tovább melegítenénk, 
egyre több kapaszkodna fel közülük 
a hegytetőre, az egyre forróbbá váló 
hőmérséklet a pozitív végtelent elérve 
hirtelen negatív végtelenbe váltana, s 
a részecskék energiájának Boltzmann-
eloszlása megfordulna. Innen csökke-
nő abszolút értékű negatív hőmérsék-
leteken keresztül közelítené meg az 
abszolút hőmérséklet az abszolút nullát 
– immár negatív oldalról.

Pozitív abszolút hQmérséklet_ gázban (fent) a 
részecskék energia-eloszlása a Boltzmann-eloszlás 
szerinti, a populációinverzióval létrehozott negatív 

abszolút hQmérsékleten annak fordítottja (lent)

A Boltzmann-eloszlás szemléltetése egy 
hegyes-völgyes tájon guruló golyókkal. 

Véges pozitív abszolút hQmérsékleten (balra) 
a golyók energiájának eloszlása  

a megszokott Boltzmann-eloszlást követi, s 
többségük minimális potenciális energiával a 
völgyekben gy_lik össze, mozgási energiájuk 

is alacsony. Végtelen pozitív abszolút 
hQmérsékleten (középen) a részecskék  

a terep bármely pontján (azaz valamennyi 
lehetséges energiájú állapotban) egyforma 
valószín_séggel fordulhatnak elQ. Negatív 
abszolút hQmérsékleten (jobbra) a golyók 

többsége a hegycsúcsokon ül, teljes 
energiájuk is inkább a maximumhoz közeli. 

Energiaeloszlásuk éppen fordítottja  
a Boltzmann-eloszlásnak.

KÉPEK: LMU/MPG MUNICH
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Bármennyire is furcsán hangzik, 
hogy egy, a végtelennél is forróbb álla-
pot abszolút hőmérséklete negatív vég-
telenbe vált, ez a paradoxon végső so-
ron az abszolút hőmérséklet klasszikus 
statisztikus fizikai definíciójának kö-
vetkezménye: ha történetileg másként 
határozták volna meg, ez a látszólagos 
ellentmondás sem létezne.

Az energiaállapotok betöltöttségnek 
ilyen „fejtetőre állítása” vízben vagy 
más, a természetben létező hétköznapi 
anyagokban nem érhető el, hiszen eh-
hez a rendszernek előbb végtelen nagy 
energiát kellene magába nyelnie, ami 
nyilvánvalóan lehetetlen. Azonban ha 
a részecskék energiája felülről korlátos 
(mint például a hegyes-völgyes terület 
egy véges kiterjedésű régiójában a po-
tenciális energia, amely a hegycsúcso-
kon maximális), akkor a helyzet gyö-
keresen megváltozik.

Kísérletükben a német kutatók elő-
ször egy mintegy százezernyi atom-
ból álló mintát vákuumban néhány 
milliárdod kelvinre hűtöttek, majd 
lézernyalábokkal úgynevezett opti-
kai rácsot hoztak létre, s az atomokat 
annak rácspontjaiba „ültették”. A 
vákuum biztosította a rendszer kör-
nyezettől való hőszigetelését. Az ato-
mok ugyan alagúteffektussal képesek 
voltak a rácson belül vándorolni, ám 
eközben mozgási energiájuk felülről 
korlátolt volt, és ugyanezt sikerült 
elérni mind a potenciális, mind a 
kölcsönhatási energiájuk viszonyla-
tában is. (Az abszolút hőmérséklet 
kialakulásában a részecskék vala-
mennyi szabadsági fokára jutó ener-
giát számításba kell venni.) Az így 
kialakított rendszerben viszont már 
véges energia bevitelével sikerült a 
populációinverziót (vagyis a fordított 
Boltzmann-eloszlást), illetve néhány 
milliárdod kelvines negatív abszolút 
hőmérsékletet létrehozni.

A rendszernek az a maximális ener-
giájú (negatív abszolút hőmérsékletű) 
állapota, amelyben valamennyi atom a 
rácspontok csúcsán ül, rendkívül stabil. 
Mindez a valamennyi szabadsági fokra 
vonatkozó felső energiakorlátnak kö-
szönhető, ugyanis például a csúcsokról 
leguruló golyók helyzeti energiája nem 
tud mozgási energiává alakulni, ha ko-
rábban már az is elérte a maximumot.

A negatív abszolút hőmérséklet lé-
tezésének és kísérleti megvalósítha-
tóságának számos érdekes elméleti és 
feltehetőleg valóságos következménye 
is lehet. Például 100 százalékosnál na-

gyobb hatásfokú hőerőgépek vagy 
a több szempontból hasonlóképpen 
viselkedő sötét energia mibenlétének 
megfejtése – ezek azonban ma még 
csak a kezdetleges spekulációk szintjén 
állnak. A mostani eredmény azonban 
minden bizonnyal új lendületet ad az 
ilyen irányú kutatásoknak.
Forrás: www.mpg.de/6776082/negative_ab so lu te 
_temperature  

 A Világegyetem  
és a modellek

 Egy nemzetkö-
zi csillagászcso-
port tagjai a 
CSIRO Auszt-
ráliai Kom pakt 
r ád ió t ávc ső -
rend szer segít-
ségével megha-

tározták a Világegyetem mai hő-
mérsékletét és egy ősit abból az idő-
szakból, amikor az Univerzum 
életkora a mainak mindössze a fele 
volt. Megállapították, hogy a lehűlés 
mért üteme megfelel a ma általáno-
san elfogadott kozmológiai modell, 
a Nagy Bumm (Ősrobbanás) elméle-
te által jósolt hőmér-
sékletnek. 

„Ez az eddigi legpon-
tosabb mérés, amelyből 
rekonstruálható, ho-
gyan hűlt le a Világ-
egyetem eddigi törté-
netének 13,7 milliárd 
éve során” – értékelte 
az eredményt Robert 
Braun, a CSIRO 
Csillagászati és Űr-
kutatási osztályának 
vezető kutatója.

A fény véges terje-
dési sebessége miatt, 
amikor a csillagá-
szok távolabbi objek-
tumokat vizsgálnak, 
egyúttal a múltba is 
vi sszapi l lantanak: 
olyannak látják a 
vizsgált objektumot, 
amilyen akkor volt, 
amikor a hozzánk 
érkező fény elindult róla. Tehát ha a 
Világegyetem mai életkorának fele 
idejében fennálló állapotot kívánunk 
megvizsgálni, akkor az Univerzum 
mai méretének a feléig terjedő távol-
ságra kell visszatekintenünk. 

De hogyan lehetséges hőmérsékletet 

C
S

IL
L

A
G

Á
S

Z
A

T

mérni ilyen nagy távolságban?
A csillagászok egy tőlünk 7,2 mil-

liárd fényévre levő névtelen (0,89 
vöröseltolódású) galaxisban lévő gázt 
vizsgáltak, amelynek hőmérsékletét 
egyedül a Nagy Bummból visszama-
radt mikrohullámú háttérsugárzás 
tartja fenn.

A névtelen galaxis látóvonalába 
esik egy nála távolabbi kvazár (PKS 
1830–211), amelynek intenzív rádió-
sugárzása a közbeeső galaxisban levő 
gáztömegen keresztül jut el hozzánk: 
eközben a gázmolekulák jellegzetes 
módon elnyelnek bizonyos hullám-
hosszakat: az abszorpciós spektrumból 
meghatározható a rádióhullámokat 
elnyelő gázfelhő hőmérséklete, amely 
ebben az esetben 5,08 kelvinnek (mí-
nusz 267,92 Celsius-foknak) bizo-
nyult: ez ugyan dermesztően alacsony 
hőmérséklet, ám mégis magasabb, 
mint a Világegyetem mai hőmérsék-
lete, ami 2,73 kelvin (mínusz 270,27 
Celsius-fok).

A Nagy Bumm szerint a kozmikus 
mikrohullámú háttérsugárzás hőmér-
séklete a Világegyetem tágulásával 
párhuzamosan az Univerzum mére-
tének monoton csökkenő függvénye. 

„Ennek megfelel a mostani mérés eredmé-
nye: néhány milliárd évvel ezelőtt a Világ-
egyetem néhány fokkal melegebb volt, mint 
jelenleg” – mondta a kutatócsoport ve-
zetője, Sebastien Muller, a svéd Onsala 
Obszervatórium csillagásza. 
Forrás: CSIRO Australia
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 13,7 milliárd éve 7,2 milliárd éve 
most

 kvazár galaxis Föld

hQmérséklet

5,1 K 2,73 K

A távoli kvazárból érkezQ rádiósugárzásnak a közbeesQ gázfelhQn 
való elnyelQdésének jellegzetes spektrumából kiszámítható a 

gázfelhQ hQmérséklete (KÉP: ONSALA SPACE OBSERVATORY)
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Ázsia kontinentális padkájának 
szélén, Japán négy fő szigetétől 
délre-délnyugatra, egészen 

Taj  vanig ezer kilométer hosszan terül el 
a Riukiu-szigetvilág.  A mintegy 140 
sziget változó nagyságú, méretük a 
tengerből épp hogy kiálló sziklától a 

legnagyobb, 100 kilomé-
ter hosszú Okinawáig 
terjed. A negyedívű kör-
ben húzódó gyöngysze-
mek és az ázsiai konti-
nens közötti tengerrész (a 

Kelet-kínai-tenger) átlagos mélysége 
csupán 200 méter. A szigetektől kelet-
re, a nyílt Csendes-óceán vízmélysége 
azonban már 1000 méter, majd nem 
messze, a Mariana-ároknál éri el maxi-
mális mélységét, a 11 ezer métert. Az 
egész terület része a csendes-óceáni tűz-

A  K E L E T- Á Z S I A I  S Z I G E T V I L Á G  Á L L AT V I L Á G A

ÓCEÁN ÉS 
KONTINENS 
HATÁRÁN

Kínától, Koreától keletre, a Csendes-óceán nyuga-

ti peremvidékén húzódik az alig ismert Riukiu-

szigetvilág a maga érdekes földtörténetével és 

elhatárolt élWvilágával, amely különleges szerepet 
tölt be a Távol-Kelet állatföldrajzában.

gyűrűnek nevezett vulkánláncnak, 
amely Új-Zélandtól Chiléig, északon a 
Be ring -szo ro son át aktív tűzhányók 
sorával, gyakori földrengésekkel öleli 
körbe a Csendes-óceánt.

Riukiu szigetvilága hat 
nagyobb szigetcsoport-

ra oszlik, amelyek a földtör-
ténet során különböző mó-
don és ideig voltak földhi-
dakkal összekötve a konti-
nenssel. Mintegy 1,6 millió 
évvel ezelőtt a teljes ív szára-
zon állhatott, majd lassú 
süllyedés következett be, és 
létrejöttek a mai korallszige-
tek. Később, a jégkorszak 
idején, 20–25 ezer évvel ez-
előtt újra összeköttetés kelet-
kezett: délen Tajvan szigetén 
át Kínával, északon pedig 
Japán déli szigetén, Kyushun 
át Koreával.

A jégkorszak végén a sarki jégsapkák 
olvadásával a világtenger szintje emel-
kedni kezdett és a Riukiu-szigetek 
megint izolálódtak, ennek következté-
ben számos bennszülött, egyedülálló ál-
lat- és növényfaj alakult ki. Például 
Iriomote szigetén 1965-ben fedeztek fel 
egy új vadmacskafajt (Prionailurus 
iriomotensis), Oki na wá ról 1981-ben írták 
le a csak ott élő guvatot (Gallirallus 
okinawae), Ama mi szigetén egy külön-
leges, ősi nyúlfaj (Pentalagus furnessi) él. 
A hírekben mostanság sokat emlege-
tett, hovatartozásáról vitatott Sen ka ku-
szigetek egy endemikus va kond faj ról 
(Mogera uchidai) is nevezetesek. Más 
népszerű csoportokból számos új ma-
dár-, gyík-, lepke- és bogárfaj került itt 
található. A sok szigeten szinte érintet-
len, szubtrópusi erdők talajában élő – vi-
lágszerte is alig-alig kutatott – élőlények 
között csak becsülni lehet a még isme-
retlen fajok számát. Ezek közé tartoz-

A Riukiu-szigetvilág az óceán és kontinens határán

A Riukiu-szigetek hat csoportja: az Osumi-, Tokara-, 

Amami-, Okinawa-, Miyako- és Yaeyama-szigetek és a köztük 

húzódó mély tengerárkok

Földtörténeti képsor a szigetek összeköttetéseirQl: a.) 1,6–1,3 millió éve, b.) 1,3–1 millió éve, 
c.) 1 millió–200 ezer éve, d.) 200–40 ezer éve

69235
a. b. c. d.

északi
szigetcsoport

középsQ
szigetcsoport

déli
szigetcsoport

Kerama-árok
Tajvan

Japán

Tokara-
árok

Japán
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összeköttetés, a tenger szintjének fo-
lyamatos változása, a déli szigetek 
korallmészkő alapja, az északi szige-
tek vulkanikus eredete, és természe-
tesen az általánosságban véve szub-
tropikus éghajlat alakította. Hozzá-
járul ezekhez a Kuroshio-áramlás (a 
nyugati Csendes-óceán „Golf-
áramlása”), amely délről, a Fülöp-
szigetek felől hoz folyamatos 
melegvizet a Riukiu-ív belső, nyu-
gati, majd Japán külső, keleti olda-
lán.

A már említett jégkorszak alatti föld-
hidak két helyen megszakadtak: ezek-
ben az árkokban a tenger mélysége eléri 
a külső, óceáni 1000 métert, tehát az 
összeköttetés az eljegesedés alatti 120 
méteres tengerszintsüllyedés idején sem 
jöhetett létre. Ez a két árok, a Tokara- 
és a Kerama-árok osztja a Riukiu-

szigeteket északi, középső és déli cso-
portokra. Az állatvilág jellegzetes mó-
don követi a mintát, a legszebb példát 
talán a habu nevezetű mérgeskígyó-faj-
csoport adja. A Protobothrops genuszba 
tartozó gödörkésarcú viperák csak az 
északi Tokara-ároktól délre fordulnak 
elő: ez már önmagában érdekes, mert a 
Tokara-árok az egy csoportba tartozó 
Tokara-szigetek hét tagját osztja ketté. 
Közülük csak a déli, Takara-jima és 
Kodakara-jima nevű szigeteken él a 
habu, ráadásul egy külön faj, a Tokara-
habu (Protobothrops tokarensis). A picike 
szigetek mindössze 4,8 és 13,8 négyzet-
kilométer területűek. Róluk is látható 
az északabbra fekvő, 12 négyzetkilo-
méteres Akuseki-jima, de ezen már 
nincs mérgeskígyó: a Tokara-árok ezer 
méteres, sötétkék mélysége minden 
szárazföldi kapcsolatot megállít.

Délebbre, a középső Riukiu-szi get-
csoport két nagyobb tagján, az 

Amami-Nagy-szigeten és Oki na wán él 
a sárgászöld habu (Protobothrops fla vo-
vi ridis). Ez – az újabb genetikai vizs-
gálatok szerint – szintén két külön fajba 
tartozik. Továbbhaladva, a Déli-sziget-
csoportban Iriomote és Ishigaki szigetei 
egy újabb fajt, a Protobothrops elegans-t 
mutatják fel. Ez a faj külsejében és gene-
tikai tulajdonságaiban is nagyon hason-
lít, közeli rokonságot mutat a tajvani 
mérgeskígyó (Protobothrops mu cros qua ma-
tus) fajával. A körzet jelenleg ismert 4 
(vagy 5) mérgeskígyófajának fi lo geo-
grá fiai (a törzsfejlődésükkel összefüggő 
elterjedési) viszonyai tehát szépen tükrö-
zik a szigetek földtörténeti kapcsolatát, a 
múltbeli összeköttetéseket.

A hüllők alapján felállított állatföldrajzi 
képet, miszerint a déli szigetek (Yae ya-
ma-csoport) Tajvannal, az északiak (To-
ka ra- és Osumi-csoport) pedig Kyu shu-

nak a helyhez kötött életmódú, vándor-
lásra nem képes, korhadékevő ikerszel-
vényes ízeltlábúak (Diplopoda).

Noha Tajvan területe hazánkénak 
mintegy a harmada, az viszont 3000 
métert meghaladó hegyláncokkal 
tagolt. A Riukiu-szigetvilág tagjai 
közül mindössze 67 szigeten élnek 
emberek − összesen mintegy 1,4 
millió fő, de akad olyan sziget is, 
ahol a lakosság 8–10 fő. Becslések 
szerint a különféle méretű szárazu-
latok közül talán 60 olyan van, ame-
lyen a természetes növénytakaró, az 
erdővegetáció alkalmas őshonos, 
nem ember által behurcolt ikerszel-
vényesek és más talajlakó ízeltlábúak 
eltartására. E szigetek faunájának 
tanulmányozása hozzásegíthet a 
múltbeli geológiai összeköttetések, a 
szigetek izolált élővilágában folyó 
evolúciós, fajképződési folyamatok 
megértéséhez.

A legutóbbi három évben az 
okinawai University of the 

Ryukyus programjával együttmű-
ködésben több mint 50 szigetről si-
került adatokat gyűjteni és az iker-
szelvényesek kezdetben összeállított 
fajlistája (27 szigetről 58 faj) több 
mint 250 új szigetadattal bővült 
(olyan szigetek, amelyekről eddig 
egyáltalán nem volt ikerszelvényes-
adat vagy olyan fajok, amelyek az 
adott szigetről még ismeretlenek 
voltak). Eddig 12, a tudományra 
nézve új faj leírása történt meg, de a 
gyűjtemények feldolgozása még 
számos új felfedezést rejt. Milyen 
kép kezd körvonalazódni mindezek 
alapján a szigetek élővilágáról?

Az elfogadott állatföldrajzi elmélet 
alapján a Riukiu-szi get vi lág élővi-
lágát a szárazfölddel való időszakos 

Sárgászöld habu

A Tokara-habu két színváltozata

A tajvani mérgeskígyó

Okinawai guvat



168   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2013/6

Az 1936-ban egy német kutató által 
találóan a régióról elnevezett Riukiaria 
genusznak jelenleg 28 faját ismerjük, 
nagy részüket a Riukiu-szigetekről, de 
néhányat Tajvanról, a szárazföldi Kíná-
ból és Japán nagy szigeteiről is. Ezek az 
ikerszelvényesek általában viszonylag 
nagyok (5–6 centiméter hosszúak), szí-
nesek és védekezésül erős ciánszagú vá-
ladékot termelnek. Okinawa szigetén 4 
fajuk él, s a többi szárazulaton, az egé-
szen kicsiken is akadnak új fajok. A po-
pulációk genetikai vizsgálata még zaj-
lik, de az előzetes eredmények szerint a 
középső, okinawai fajok Tajvannal 
többször is kapcsolatban állhattak, míg 
az északi és a déli fajok egyértelműen a 
megfelelő szom szédokkal (Tajvannal és 
Kyu shu val) állnak rokonságban. 

val mutatnak hasonlóságot, lényegében 
alátámasztják a talajlakó ízeltlábúakon 
végzett vizsgálatok. Irio mote és Ishigaki 
szigetéről egy új ikers zel vé nyes faj, a 
Nepalmatoiulus yae ya  ma en sis került elő; 
mint a neve is sugallja, ennek a 
genusznak a többi faja a nepáli Himalá-
jából, Kína belső hegyvidékeiről, de a 
trópusi Vietnámból, Thaiföldről is is-
mert. A riukiui fajjal együtt két új faj 
bukkant fel Tajvan szigetéről is: ez tehát 
jól mutatja Tajvan és a Yaeyama-szigetek 
földtörténeti kapcsolatát, de ugyanakkor 
utal arra a – más állatcsoportok, például 
bagolylepkék révén magyar kutatók által 
már fölállított − elméletre is, miszerint 
Tajvan magas hegyei közvetlen földtör-
téneti és élőlényföldrajzi összefüggésben 
állnak a Hi ma lájával!

A déli Riukiu-szigetek más fajokkal 
is igazolhatóan közel állnak Tajvanhoz, 
sőt utóbbin keresztül a szubtrópusi Kí-
nához vagy a trópusi Fülöp-szigetek-
hez. A Spirobolida trópusi iker sze l-
vényesrend nagy, színes, hengeres testű 
ezerlábúi Ishigaki szigetén hatolnak a 
legészakabbra a régióban: egy látvá-
nyos, még elnevezetlen faj honos az ot-
tani erdőkben. Egy másik iker szel vé-
nyes rend (Polydesmida) vak, lapos testű, 
karimás fajai szinte minden szigeten 
más-más fajjal képviseltetik magukat.

A Riukiu-szigetek legnagyobb tagja 
Okinawa szigete, amely egyben a 
Riukiu-királyság középpontja is volt 
450 éven át. Ez az 1429-ben alakult füg-
getlen királyság, lakosságát és termelé-
kenységét tekintve apró birodalom első-
sorban kereskedelemből és politikai kap-
csolataiból, összekötő szerepéből élt és 
kovácsolt előnyt magának. Kína, Korea 
és Japán voltak a fő kereskedő partnerek, 
s ezek kiszolgálására formálódott a társa-
dalom, a kultúra, a zene-, az előadó- és a 
szakácsművészet is. Riukiu királyságát 
1609-ben a terjeszkedő japán sógunátus 
részben maga alá gyűrte, de önálló ke-
reskedelmi szerepe megmaradt. 

1771-ben Benyovszky Móric is járt az 
Amami-szigetek egyikén, Kamcsatká-
ból Madagaszkárra való szökése folya-
mán. Aztán 1879-ben a riukiu királyt 
Japán végleg trónfosztotta, majd a 
Meiji-féle restauráció létrehozta Oki-
nawa tartományt (prefektúrát), és a 
Riukiu Királyság elvesztette függet-
lenségét. 1945-ben itt zajlott a második 
világháború talán legvéresebb csatája. 
Amerikától Japán csak 1972-ben kapta 
vissza egész Okinawa tartományt, de a 
különböző nyelv és a kultúra mindmá-
ig él és erősíti a 47., legkisebb japán tar-
tomány különállóságát.

Egy éjszakai séta Okinawa szigeté-
nek északi részén, a Yanbaru-ős er-

dő ben felejthetetlen élmény. A fák főleg 
örökzöld, bőrlevelű szub tró  pusi lom bos-
fák, néhol tűlevelűekkel vegyítve. A sö-
tétből riukiu kuvik sivítása, repülőku-
tyák szárny su ho gása, békák és tücskök 
szinte egyforma ciripelése hallatszik.

A zseblámpa fényében csillognak az 
esőtől vizes levelek, rajtuk házatlan csi-
gák másznak, óriás százlábúak vára-
koznak zsákmányra lesve. Itt-ott alvó 
agamák, hosszúfarkú gyíkok kapasz-
kodnak a levelekbe, másutt hatalmas 
szöcskék billegetik hosszú csápjukat. A 
földön egy félméteres, kékeszöld földi-
giliszta mászik, és ha lámpánkat átkap-
csoljuk ultraibolya fénycsőre, egyszer 
csak megpillantunk egy élénken fluo-
reszkáló Riukiaria-ikerszelvényest. En-
nek a jelenségnek a szerepét, magyará-
zatát ezeknek a rejtőzködő, növényevő 
és vak állatoknak az életében még nem 
ismeri a tudomány. A szubtrópusi erdő 
még számos felfedeznivalót rejt magá-
ban, és a kis szigetek csak óvatos, kímé-
letes megközelítéssel fedik fel törékeny 
világuk titkát.

KORSÓS ZOLTÁN

A Riukiaria-ikerszelvényesek hihetetlen színváltozatossága

Spirobolus-ikerszelvényesek: a nagyobb 
a tajvani, a kisebb a dél-riukiui rokonfaj, 

mindkettQ leíratlan még (A SZERZP FELVÉTELEI)
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EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG? • EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG? EDUVITAL– ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

Ezek közé soroljuk az egyedfejlő-
dést irányító faktorokat, továbbá 
a külső és belső környezet ténye-

zőit, mint amilyen a stressz, a táplálko-
zás, a sport, a fény, a dohányzás, az alvás-
mennyiség, vagyis az életmód és a 
pszichoszociális környezet. Ezek mind 
módosíthatják a genom működését, 
ezért a kutatók epi ge ne ti kai té-
nyezőknek nevezik őket.

A hisztonfehérjék a kro-
matin szerkezeti elemei, a 
DNS-lánc ezek köré tekere-
dik fel, mintázatuk, módosu-
lásaik (a „hisztonkód”) úgy 
befolyásolják a DNS  műkö-
dését, hogy az erősen spi-
ralizált szakaszokról nem, a 
széttekeredettebb szakaszok-
ról inkább képesek az általuk 
leírt fehérjék szintetizálódni.

A génműködést szabályozza 
például a hiszton-acetiláció, a 
specifikusan mRNS-ek transz-
lációját gátló mikro RNS-ek, a 
transzkripcióra ható cinkujjak elrende-
ződése, a kromatin-át ren de ződés, vala-
mint a génkifejeződés gát lá sá hoz veze-
tő DNS-metiláció.

Ez utóbbi során az örökítőanyag ci-
to zin-guanin párjaihoz egyedi min-
tázatot követve kapcsolódnak a me-
til cso port ok. A metilcsoportok több-
nyire az S-adenozil-metionin mole-
kulából származnak, amely a 
táplálékkal felvett kéntartalmú 
metionin aminosav átalakításával ke-
letkezik. Amikor az  S-ade no zil-
metionin a metilcsoportot a DNS-
nek adja át, a redukcióval S-ade no zil-
homociszteinné alakul, amely ből ho-
mo cisz tein aminosav keletkezhet. Ez 

to váb bi kémiai lépések során, me til-
cso port felvételével újra metioninná 
alakulhat, de a folyamathoz folsavra 
és B12-vitaminra is szükség van. Az 
anyagcserének ezt a részét aktivált 
metilciklusnak nevezik, amelyben te-
hát a táplálékkal felvett molekulákból 
metilcsoportok szabadulhatnak fel, 

majd azok a DNS-hez kötődve befo-
lyásolják a génkifejeződést.

Nagyon izgalmas epigenetikai ténye-
ző a mozgás, a sport. Kiderült például, 
hogy az izomrostokban található 
miozinmolekulát kódoló gén környe-
zetében a fizikai terhelés az oxigénhiá-
nyon keresztül olyan stresszhatást jelent, 
melynek következtében megváltozik a 
hisztonokhoz kötött ace til csoportok 
mennyisége, tehát a táp lálkozáshoz ha-
sonlóan a hisztonkód átrendeződésére 
hat a mozgás is. Ezen kívül a rendszeres 
testmozgás gyul la dás gátló hatású, mi-
vel a vázizomzatban is termelődik 
interleukin-6, amely fokozóan hat a 
cukor és zsírlebontásra. 

Ami a pszichoszociális környezet epi-
ge netikus hatásait illeti, vizsgálták pél-
dául az anyai gondoskodás és a génmű-
ködés összefüggéseit. Egerekben, ha az 
anya nem gondoskodott megfelelően a 
kölykökről, a azokban a glu ko korti-
koid-receptor szintéziséért felelős gén-
szakasz erősebben me ti láló dott, és emi-

att kevesebb receptor keletkezett, 
így kevesebb mellékvesekéreg 
hormon tudott megkötődni, és 
alacsonyabb stressz  tűrő képesség 
alakult ki .

 Embereken végzett megfigye-
lésekből kevés adat áll rendelke-
zésre, de már végeztek vizsgálatot 
például olyan anyákon, akik kró-
nikusan beteg gyereket gondoz-
tak. Bennük aktívabban ment 
végbe a DNS-végeken elhelyez-
kedő telomer-régiók rövidülése, 
amely a megfigyelések szerint az 
öregedési folyamatokért felelős – 
ettől a szakasztól függ ugyanis a 
DNS-lánc stabilitása. A régió jel-

legzetes, guaninban gazdag szakaszát 
egy telomeráz nevű reverz transzkrip-
táz enzim szintetizálja, amely a megfi-
gyelt anyákban alacsonyabb aktivitást 
mutatott a kontrollcsoporthoz képest.

Összefoglalva tehát az epigenetikai 
módosulások olyan kovalens és rever-
zibilis változások, amelyek a génkife-
jeződésre hatnak és módosítják a sejtek 
működését. Egyes epigenetikai hatá-
sok a DNS-struktúra hozzáférhetősé-
gére, mások a telomerek hosszára hat-
nak. Legújabb eredmények a geno-
mon belül jelentős arányban előforduló 
ugráló genetikai elemek aktiválódásá-
ra hatnak.

FALUS ANDRÁS

EPIGENETIKA, AZ 
ÖRÖKÍTV ANYAG SZOFTVERE
A genetika hagyományos szemlélete szerint  az örökítWanyag, a DNS-lánc bizonyos szakaszairól, a 
génekrWl mintegy tervrajzszereen egy-egy fehérje képzWdik. Egyre több ismeretünk van az eddig 
mesterségesen (didaktikailag?) külön kezelt, bár a tudomány által korábban is figyelembe vett, nem 

a DNS-betesorrendet érintW tényezWk szerepérWl.
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2.
rész

A singerie (szó szerinti fordítás-
ban: „majomság”) festői mű-
faj, amely majmokat ábrázol 

csínytevés közben, általában emberi jel-
mezekben, a XVII. századtól vált nép-
szerűvé, s a XIX. században is jelen van; 
viszont míg az emberi szerepekbe való 
helyezés megmarad, a rokokós, teátrális 
jelleg átalakul. Erre példa Alexandre 
Gabriel Decamps: A festő majom (1833) 
vagy Gabriel Cornelius von Max: Maj-
mok mint műbírálók (1889) című alkotása.

Gabriel Cornelius von Max prágai szü-
letésű müncheni művész, Karl von Piloty 
tanítványa darwinista volt. A korszakra 
egyébként is jellemző, hogy Darwin A 

fajok eredete (1859), valamint Az ember 
származása (1871) című könyve a ma-
jomábrázolások és az ehhez fűződő kari-
katúrák robbanását okozta. Ezáltal ismét 
bővült a majomszimbolika: a majom, 
mint az ember helyettesítője, annak ko-
rábbi, primitívebb változataként.

A kritikai reakciók mellett – melyek 
legfőbb megnyilvánulási terepei az élcla-
pok voltak – a majmok és az emberek 
evolúciós kapcsolatba hozása a tudomá-
nyos vizsgálódásoknak is újabb lendüle-
tet adott. Darwin elméletéhez szorosan 
kapcsolódik az összehasonlító anatómia 
tudománya, mely a különböző élőlények 
testfelépítését, arányrendszerét, csont-

szerkezetét és egyéb tulajdonságait veti 
össze hasonlóságokat és eltéréseket ke-
resve, majd a kutatások alapján rendszer-
be foglalja őket. Jóval Darwin előtt már 
Edward Tyson (1651–1708) angol tudós, 
orvos is kijelentette, hogy a csimpánzok 
tulajdonképpen közelebb állnak az em-
berhez, mint más majomfélékhez.

Az összehasonlító anatómia eszközévé 
az elsősorban elemző szándékkal készült 
ábrák váltak, melyek a tudományos 
megalapozottság mellett gyakran ki-
emelkedő művészi érteket is képvisel-
nek. A precíz, pontos, ugyanakkor esz-
tétikus rajzok egyaránt megkövetelték a 
művész tudományos és szakmai kép-

zettségét a kivitelezés során. Szép példa 
erre a lipcsei születésű Carl Gustav Carus, 
a német romantikus festészet és a fizioló-
gia kitűnő alakja.

Az evolúciós elmélet egyik ellenzője, a 
francia természettudós és zoológus, 
Georges Cuvier (1769-1832) is foglalko-
zott összehasonlító anatómiával. Írásai-
hoz tanítványa, Charles Léopold 
Laurillard (1783-1853) készítette a művé-
szileg is magas színvonalú rajzokat. A 
különböző izmokat jelzésekkel látta el, 
majd ezek megfelelőjét a vizsgált majom 
ábráján kívül olyan állatoknál is bejelölte, 
mint „a denevér”, „a fóka”, a mezei 
nyúl, vagy „a repülő mókus”.

A XIX. században a fotográfia óriási 
fejlődésének köszönhetően lehetőség 

nyílt arra, hogy felépítésük mellett moz-
gásuk alapján is további analógiákat fe-
dezzenek fel a különböző fajok között. 
Eadweard Muybridge művészgeneráci-
ókat inspiráló fényképsorozatain, melye-
ken az ember és különböző állatok moz-
gásával foglalkozik, ugyancsak helyet 
kapnak a majmok. Képeinek célja, hogy 
elemeire bontsa a valóságban pillanatok 
alatt lezajló mozgásfolyamatokat, mint 
például a futást, a sétát, vagy a fáramá-
szást. Muybridge híres fotósorozatai így 
a mozgókép korai előfutárainak is te-
kinthetőek.

A majmok és az ember csontvázát, 
izomzatát és mozgását összehasonlító 

képek, illetve a kiemelten állatok ábrázo-
lásával és anatómiájával foglalkozó mű-
vészek munkássága máig alapvető forrá-
sai az akadémikus keretek között okta-
tott művészetnek is. A német Gottfried 
Bammes Nagy állatanatómia című 
könyvében frontális és oldalnézeti ábrá-
kon  illusztrálja a gorillák és az ember 
bordakosarának és medencéjének for-
mai különbségeit, a láb magasságánál, 
vagy a lapockák elhelyezkedésénél ta-
pasztalható eltéréseket, valamint a ma-
jom- és emberkoponya alapvető töme-

M A J M O K  A  F E S T É S Z E T B E N

FEHÉR GORILLA TOLÓSZÉKBEN
A majom, mint az ember játékos, intelligens, ugyanakkor a test érzékei börtönében szenvedW altere-

gója évszázadok óta szereplWje a különféle mevészeti ábrázolásoknak. A festészettörténet klasszi-
kus és modernnek tartott korszakaiban egyaránt megihlette az alkotókat.

Alexandre Gabriel Decamps: 

A festQ majom (1833)

Carl Gustav Carus tanulmányának saját 

készítés_ illutsztrációja (1882)

The Hornet c. élclap 

karikatúrája Darwinról (1871)
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gének geometrikus szerkezetét. (Hazai 
művészek közül Szunyoghy András és 
Kőnig Frigyes foglalkozott hasonló 
szempontok szerint az állatok művészeti 
anatómiájával.)

A majmok természeti megfigyelését 
kapcsolja össze Georges Seurat az 1880-
as évek Párizsának sajátos köznyelvi 
szimbolikájával. Seurat vázlatfüzeteiben 
többször is megjelenik a majom alakja. 
Lakóhelyéhez közel volt egy állatkert és 

azon belül egy majomház. Rajzaira ha-ajzaira ha-
tással voltak Pisanello majomrajzai is. A 
Louvre már 1856-ban megvásárolta a 
Vallardi-gyűjtemény részét képző 
Pisanello-rajzokat, bár sokáig Leonar-
dónak tulajdonították őket. Az 1870-es 
évek közepe felé a mű vé szet tör té net 
elkezdte a rajzokat Pisanello munkáiként 
értelmezni, és 1877–1883 között nagy 
hangsúly helyeződött Pisanello mun-
kássá gá nak kutatására. Eugene Müntz, 
az Ecole-des-Beaux-Arts könyvtárosa 
abban az évben, amikor Seurat beiratko-
zott 1878-ban, adta ki az első részét a 
Cours des Papiers-nek, amiben a művész 
San Giovanni in Lateranóban töltött 
idejéről eredeti dokumentumokat pub-

likált. Raj zai nak könnyedsége, ki fe je ző-
sé ge, mégis tömör rajzossága tetszhetett 
Seurat-nak.

A posztimpresszionizmustól kezdődő-
en újra előkerült a majom és a szexualitás 
fogalmának összekapcsolódása. Az 
1880-as években a „singesse” (=nőstény 
majom) francia szleng volt a prostituált-
ra, mivel a majmokra úgy tekintettek, 
mint a szexuális vágy megtestesítői. 
Seurat is a Vasárnap Délután Grand Jatte 

szigetén (1884) cí-
mű képe előteré-
be helyezte a maj-
mot, hogy a néző 
számára elkerül-
hetetlen legyen ez 
az asszociáció. A 
festményen a majom tulajdonosa egy 
„cocotte”, akiknek általában három-
négy szeretőjük volt és közülük valame-
lyik tartotta el őket. Fontos volt számuk-
ra, hogy divatosak legyenek, ezért na-
gyon drága kiegészítőik voltak, mint 
például a képen látható kis öleb, valamint 
a majom is állandó társuk volt. Maga-
mutogatásuk, viselkedésük gyakran 
közfelháborodás tárgya volt. A majom 

itt a divat alapvetően utánzó jellegére is 
utalhat. 

A szintén posztimpresszionista Gau-
guin a gyarmatok világában próbált ma-
gának megnyugvást keresni, elmene-
külni saját mindennapi problémái elől és 
a romlatlanságot, az őskultúrát megta-
lálni. A tahiti nők testesítik meg képein 
azt a paradicsomi állapotot, amit láttatni 
törekedett. A lányok – merész módon – 
mégis inkább a majomhoz hasonló eg-
zotikumként, sőt érzéki, vonzó, szexuá-
lis tárgyként jelennek meg – az európai 
gyarmatosító szemszöge igencsak érez-
hető a képeken.  

A Jávai Anna (1893) című képen különös 
kettősség mutatkozik: a bronzbarna lányt 
istennőként magasztalja fel, trónusra ülte-
ti, ugyanakkor lábához majmot fest, mely 
Darwin óta a primitivizmus, állatiasság 
egyértelmű jele, illetve a szexu alitás szim-
bóluma. A kihívó, meztelen testet, az eg-
zotikus nőképet így szakralizálja Gau-
guin, miközben meglehetősen kötötten 
szemléli, talán némi iróniával és kívülál-
lással, távolságtartással.

A majom mint utalás az erotikára, a 

magyar Benczúr Gyulánál is megjelenik 
a XV. Lajos és Mme Dubarry című fest-
ményén, ahol az elaléló hölgy lábainál je-
lenik meg a virgoncan ugrándozó maj-
mocska.

A XIX–XX. század fordulóján voltak 
olyan különleges művészszemélyiségek, 
akik egészen egyéni szimbólumrend-
szert alakítottak ki festészetükben. Pablo 
Picasso rózsaszín korszakából való az Ak-

Georges Cuvier tanulmányának Léopold 

Laurillard-illusztrációja
Pisanello: Majmok és egyéb állatok  

a Vallardi-albumból

Georges Seurat: Vasárnap délután a Grand Jatte szigetén (1884)

Eadweard Muybridge: Négykézláb sétáló pávián
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A mexikói születésű Frida Kahlo (1907-
1954) nehézségekkel teli életútja rányo-
mta bélyegét a festészetére is. Sokan 
Kahlót szürrealistának tekintik, de míg 
a szürrealisták az álmok homályos értel-
mű jelképeit használták festményeiken, s 
olykor teljesen elszakadtak a valóságtól, 
Kahlo szimbólumai általában könnyen 
megfejthetők, s utalnak a művész életé-
nek azon szakaszára, amelyben a mű 
született. A maja mitológiában a majmo-A maja mitológiában a majmo-
kat egyrészt a bűnösséggel, bujasággal 
kötik össze, másrészt a majáknál a bő gő-
ma jom is ten a művészetek istensége. A 
Fulang-Chang és én (1937) című képen az 
állat egyike Frida és férje, Diego számos 
házikedvencként tartott pók maj má nak. 
Fridának és Diegó nak nem lehetett 
gyermeke – így a majmok va ló szí nűl eg 

robatacsalád majommal  (1905) című kép. 
Itt a játékos cirkuszi majom melankoli-
kusan szemléli a szent család tradicionális 
kompozíciójában megjelenített pihenő 
párt. A korabeli különc festőegyéniségek 
az izmusoktól függetlenül alkottak, ma-
gánmitológiákat hoztak létre. Henri 
Rousseau-t a naiv művészek közé szok-
ták sorolni, aki rendszeres művészeti ok-
tatásban nem részesült, így megőrizte sa-
játos látásmódját, ösztönösségét. Rous-
seau és Picasso ismerték egymást, Rous-
seau gyakran mondogatta, hogy ők 
ketten a festészet legnagyobb alakjai. 
Rousseau sosem járt dzsungelben, ezen 
szavai  azonban megmagyarázzák téma-
választását: „Amikor bemegyek egy 
üvegházba és látom az egzotikus orszá-
gok furcsa növényeit, olyan érzésem lesz, 
mintha egy álomba léptem volna.” 
Dzsungelein a majmok és a többi trópusi 
élőlény a néző számára egoztikumként 
jelenik meg, képeinek különös, paradi-
csomi hangulatú, háborítatlan világában 
viszont őslakosok.

amolyan „pótgyerekek”. Erre utal, hogy 
a kép követi a reneszánsz Madonna 
gyermekével képtípust. Ezen kívül hu-
moros módon a majom és a saját arc-
vonásai közötti hasonlóságokra is felhív-
ja a figyelmet, illetve a szőrt is hang-
súlyozza mindkettőjük képmásán.

Francis Bacon Tanulmány egy páviánról 
(1953) című festményét az egyik ked-
venc könyvéből (a Marius Maxwell 
1925-ben írt Stalking Big Game with a 
Camera in Equatorial Africájából) vett 
fénykép alapján festette. Bacon élete 
során többször is volt Afrikában, mivel 
az édesanyja Dél-Afrikában élt, és lesúj-
totta a helyi parkokban ketrecbe zárt ál-
latok és a szabadban élő állatok közötti 
egyenlőtlenség. Ezen a festményen a 
kerítésben testesül meg ez a feszültség, 
ami olyan, mintha egyszerre lenne az 
előtérben lévő fa előtt és mögött is. Ba-
con vad ecsetvonásai előhívnak a 
nézőben egyfajta agresszív erőt, ami Ba-
con számára a szépség szinonimája volt. 
„Szeretném egy napon az életet a maga 
teljes erőszakosságában, szépségében 
megragadni.” – mondta. „Ez lenne szá-
momra a végső festmény.”

Bacon barátja, Lucian Freud szintén fo-
glalkozott a majom témájával. E képein 

Henri Rousseau: Egzotikus tájkép  

játszó majmokkal

Benczúr Gyula:  

XV. Lajos és Mme Dubarry (1874)

Paul Gauguin: Jávai Anna (1893)

Fénykép majommal 

(fotó Frida Kahlóról)

Frida Kahlo: Fulang-
Chang és én (1937)

Francis Bacon: Tanulmány  

egy páviánról (1953)
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megmutatkozik a nagy ap já tól, Sigmund 
Freudtól örökölt zoo lógiai érdeklődése. 
A majmokat jól ismert portréihoz és ak-
tjaihoz mér hető koncentráltsággal, 
részletességgel, mélységgel formálja 
meg, eset len és kiszolgáltatott pózokban, 
szituációkban.

Míg Freud Herbert Read szerint az 
„egzisztencializmus Ingres-je”, tehát a 
magasművészethez kötődik, a múltba 
tekint, addig Banksy a jelen kritikáján 
ügyködik, művészetét a reflexió hatá-
rozza meg. Annak a fogyasztóivá váló 
társadalomnak a fokozatos szellemi deg-
radálódásához, leépüléséhez mutat tük-
röt, amin egyre inkább az állatiasság 
uralkodik el. A majom így a kortárs 
szimbolikában az emberiség társadalmi 
és kulturális bukását is szimbolizálja, azt 
a bukást, ami végül egy kultúra teljes el-
törléséhez vezet, aminek a romjain egy 
újabb, popkultúra éled, ahol már a festő 
majom is teddyhengerrel dolgozik. En-
nek a tulajdonképpen romantikus esz-
ménynek az előzménye megtalálható a 
romantikus festészetben is, például Hu-
bert Robert képein, ahol a római romok 
között felbukkan az új kultúra, mely a 

régiek építményeiben megtalálja a fensé-
gesség egyszerre vérfagyasztó és feleme-
lő látványát. Gyakorlatilag ennek a jelen-
ségnek a parafrázisa a Majmok bolygója 
című film is, aminek negatív utópiájá-
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Daniel Richter: Nerdon (2004)

Lucian Freud: Halott majom (1950)
Banksy majmos graffity-je.

Annibale Carracci: Férfi Daniel Richter: Zurberes 

majommal (1590–91) (2000)

ban az emberi kultúra romba 
dőlése után a majmoké lesz a 
Föld. Erre utal Banksy is a 
street art keretein belül.

Annibale Carracci Férfi ma-
jommal című festménye 
(1590–91), az azon látható 
egyedi motívum nagy hatás-
sal lehetett Daniel Richterre, 
aki Zurberes című képén 
(2000) ugyanezt, a majmot 
vállán cipelő figurát ábrázol-
ta, ráadásul a festő cirkuszi jel-
mezbe öltöztette a rémült ál-
latot, ami még erősebb utalás 
a művész világnak való ki-
tettségére, aki mintha épp 
menekülőre fogta volna. 
Richter egy másik képén a 
festészetben egy korábban 
még sosem ábrázolt jelenség, 
egy fehér gorilla jelenik meg. 
Richter egy interjúban arra a 
kérdésre, hogy mit szimboli-
zál a fehér majom a tolószék-
ben a Nerdon (2004) című ké-
pen – a primitív állat szimbó-
luma-e, vagy talán a bölcses-
ség megtestesülése – így felelt: 
„A melankóliát szimbolizálja, 

azt, ami az egyetlen valaha befogott fe-
hér gorillára, Nievére volt jellemző, aki 
akkor pusztult el, mikor a Nerdon cí-
mű képet festettem, melyen a majom 
Paul Klee anyjának tolószékében ül.” 
Tömören pedig így foglalta össze a kép 
üzenetét: „A történelem szkeptikus tu-
dása”.

Vető orsolya lia
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gozatra jártam és Tóth Attila tanár úr-
tól a matematika lényegét tudtuk meg-
tanulni, de irodalom, történelem, fran-
cia nyelv tárgyakból is csodálatos 
tanáraink voltak (Horváth Jánosné, 
Virágh Ferenc, Egri Jánosné), a fizika 

és kémia mellett, ahol Holics László, 
Varga Ernő és Pfeiffer Ádám tanított 
minket. A sokoldalú műveltség nagy-
ban segíti az innovatív gondolkodást, a 
mai nagymérvű specializáció mellett is.
– Milyen jellegű kutatásokkal foglal-

kozik molekuláris biológusként?
– Ez a szakterület óriási változáson 
ment át az utóbbi másfél évtizedben. 
Az adatgyűjtési és adatfeldolgozási 
módszereinket forradalmasította az 
informatika ugrásszerű fejlődése. 

Olyannyira így van ez, hogy 
az adatokkal foglalkozó ku-
tatási irányoknak már össze-
foglaló nevük is van: az 
„omikák”, mint például a fe-
hérjékkel foglalkozó pro teo-
mika vagy a genomika ren-
geteg új eredményt hoztak. 
A legismertebb ezek közül az 
emberi genom teljes feltérké-
pezése. Az adatgyűjtés és 
adatfeldolgozás azonban ön-
magában még nem világít rá 
a működésre, a funkciók mi-
benlétére. A biológiai kutatá-
sokban tehát ma már nem-
csak biológusi, hanem mate-
matikai, informatikai szak-
értelemre is szükség van, a 

különféle szakterületek kutatóinak 
együttműködése nélkül elképzelhe-
tetlen a munkánk. A mi kutatócso-
portunk főként vegyészekből és bio-
lógusokból áll, a többi szakértelmet 
együttműködő partnereink biztosít-

– A díjátadó után kiderült, hogy a 
Nők a Tudományért díj 2012-es ki-
tüntetettjei valamennyien ugyanabba 
a középiskolába jártak. Ennyire meg-
határozóak lennének a középiskolás 
évek a kutatói karrier szempontjából?
– Valóban, nemcsak én, ha-
nem Szabó Dóra és Mátyus 
Edit is az ELTE Apáczai Csere 
János Gyakorlógimnáziumá-
ban érettségiztek. Biztosan 
nem véletlen, hogy ez így van: 
egy jó középiskola alapvetően 
gondolkodni tanít, amire sok-
féle pályán szüksége van az 
embernek. A hipotézisvezérelt 
felfedező kutatás, amivel mi 
valamennyien foglalkozunk, 
elképzelhetetlen a kutatói kí-
váncsiság, a téma iránti elköte-
lezettség, igényesség és a gon-
dolkodás nyitottsága nélkül. 
Mindezeken a területeken na-
gyon jó alapokat kaptunk az 
Apáczaiban olyan felkészült 
pedagógusoktól, mint például az én bi-
ológiatanárom, Borhidi Attiláné, akit a 
közelmúltban Rácz Tanár Úr Díjjal 
tüntettek ki. Az Apáczai Gimnázium 
további érdeme, hogy széleskörűen ki-
váló képzést nyújt. Én matematikai ta-
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HOGYAN JAVÍTHATÓK 
A DNS HIBÁI?

Vértessy Beáta fW érdeklWdési területe az örökítWanyag, a 
DNS hibáinak javító mechanizmusával kapcsolatos. 
Kutatási eredményei egyes rákbetegségek kezelésére 
alkalmas új hatóanyagok kifejlesztéséhez vezethetnek el. 
Munkáját 2012-ben UNESCO-L’Oréal „NWk a Tudományért” 
díjjal ismerték el. A Magyar Tudományos Akadémia Ter-
mészet tu do mányi Kutatóközpont Enzimológiai Intézetének 
ku  ta tó csoportvezetWje és a Buda pesti Meszaki és Gaz da-
ság tu do mányi Egyetem Alkalmazott Biotechnológia és 

Élel mi szer tudományi Tanszékének egyetemi tanára.

A DNS-t felépítQ bázisok kicserélQdése

G-C → A- UDezaminált citozin = mutagén uracil

Dezaminálódás

guanin (G)                  citozin (C)

adenin (A)                timin (T)              adenin                   uracil

vagyis: 5-metil-uracil

DNS-szintézis

uracil
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amelyben a timin-urcil csere nem hi-
baként jelentkezik, hanem egy fejlő-
dési fázist jelez vagy jellemez. Kide-
rült, hogy az ecetmuslica lárvájának 
DNS-e nagy mennyiségű uracilt tar-
talmaz, ami a lárva teljes átalakulása 
során egy masszív sejthalál-mecha-
nizmus (apop tózis) révén lebomlik. A 
kifejlődött ecetmuslicában pedig a 
megszokott timint találjuk. Ennek a 
folyamatnak a tanulmányozása izgal-
mas kihívás, hiszen az uracilt tartal-
mazó hibás sejtek tömeges pusztulásá-
nak mechanizmusát megértve, ezt  
esetleg felhasználhatjuk más szerve-
zetekben is. Továbbá, a patogén mik-
roorganizmusokat (malária, sárgaláz 
kórokozók) terjesztő teljes átalakulás-

sal fejlődő szúnyogok elleni védeke-
zésben is szerephez juthat esetleg ezen 
mechanizmus kiaknázása. 
– Mit jelent az Ön számára az 
UNESCO-L’Oréal elismerése?
– Ez a díj olyan elismerés, ami nem-
csak nekem szól, hanem a sok tehetsé-
ges fiatal diákból és kutatóból álló cso-
portomnak (http://vertessy.enzim.hu, 
www.biostruct.org), akik  kel együtt 
értük el eredményeinket, továbbá 
munkahelyeimnek, az MTA TTK 
Enzimológiai Intézetének és a BME 
Alkalmazott Biotechnológiai Tanszé-
kének. Számomra a kutatói életpálya 
rendkívül izgalmas, mert szabad és 
független gondolkodásmódot igényel. 
Díjazottként arra szeretném fölhívni a 
hasonló pályát választó fiatalok figyel-
mét, hogy ha nem állítunk önmagunk 
elé korlátokat, akkor azok nem biztos, 
hogy valóban ott vannak.

SZILÁGYI ZSUZSA

is, a DNS-beli uracilt a legtöbb eset-
ben hibaként kezelik a sejtek, valószí-
nűleg azért, mert citozinból is gyak-
ran képződik uracil, ami egyértelmű-
en mutagenezishez vezet. A javítás 
egy kivágási folyamat, melynek során 
általában a DNS-be timin helyett be-
épülő uracil is kivágásra kerül. A javí-
tórendszer „alapjáraton” jól működik, 
de ha túl sok uracil kerül a DNS-be, 
mert a sejtben felborul a DNS építő-
köveinek aránya, akkor a javítóme-
chanizmus végletesen túlhajszolódik, 
ami a sejt halálához vezethet. Ezen fo-
lyamat elkerülésében, a genom integ-
ritásának megőrzésében játszik kulcs-
szerepet a dUTPáz-enzim, ami haté-
konyan őrködik a sejtbeli építőkövek 

helyes arányán. Ennek az enzimnek a 
szerkezetvizsgálata révén rájöhetünk 
arra, hogy milyen módon tudjuk eset-
leg befolyásolni a DNS integritását 
egészséges, illetve rákos vagy TBC-
baktériummal fertőzött sejtben. Ha 
sikerül ezeket a folyamatokat megér-
tenünk, akkor képesek lehetünk olyan 
sejtspecifikus gátlómechanizmusok 
kialakítására, amelyek a rákos vagy 
TBC-s sejtben megakadályozzák a ja-
vítómechanizmus működését, vagyis 
képesek leszünk meggátolni ezeknek 
a beteg sejteknek a túlélését és a hibás 
örökítőanyag átadását. A kutatásaink 
során atomi szintű szerkezetvizsgála-
tot végzünk, meghatározzuk az uracil 
tartalmú nukleotid pontos kötődési 
helyét az enzim aktív centrumában. 
Ez lehet majd egy új, személyre sza-
bott terápia alapja a rák kezelésében. 
Az uracillal kapcsolatos vizsgálódása-
ik során tettünk még egy izgalmas 
felfedezést: van olyan szervezet, 

ják, többek között a szintén Apácza-
is öregdiák Grolmusz Vince mate-
matikus csoportja. Különösen izgal-
mas számunkra a DNS-javító me-
chanizmusainak feltárása.
– Miért van szükség javító mechaniz-
musokra?
– Azt gondolhatnánk, hogy az 
örökítőanyag, a DNS nagyon stabil, 
hiszen tudjuk, hogy ez a kettős spirál 
szerkezetű lánc felel a genetikai in-
formáció továbbításáért, megőrzésé-
ért. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy 
a DNS egy olyan kémiai makromo-
lekula, amelyben számos reaktív cso-
port található. A sejtbeli vizes és oxi-
génvegyületekben gazdag környezet 
pedig kémiailag szintén reaktív, még 
a különböző külső rákkeltő vegyüle-
tek távollétében, egy egészséges nor-
mális élettani állapotú sejt esetén is. 
Így elkerülhetetlenek azon kémiai 
módosulások, melyek a DNS infor-
mációtartalmának megváltozásához 
vezetnek. Valójában a DNS-nek ez a 
képessége fontos az evolúcióban is: a 
létrejövő egyes „hibák”, változások 
sikeresnek bizonyulhatnak és fenn-
maradhatnak, az utódokban tovább-
öröklődhetnek. A változások nagy 
része azonban nem jár evolúciós 
előnnyel, hanem funkcióvesztéshez, 
rossz működéshez, másként fogal-
mazva betegséghez, a sejt halálához 
is vezethetnek. Ezen DNS-hibák ja-
vítása fontos képessége a szervezet-
nek. A hibajavító mechanizmusok 
megértése pedig elvezethet bennün-
ket akár új gyógyszer-hatóanyagok 
kialakításához is. Minket ezen a fo-
lyamaton belül elsősorban az alapku-
tatás érdekel.
– A kutatásaikban kiemelt figyelmet 
szentelnek a DNS-ben megjelenő 
uracilnak. Miért izgalmas ez?
– A DNS-t tankönyvi ismereteink 
szerint négy bázis alkotja: adenin, 
timin, citozin és guanin. Előfordul 
azonban, hogy a négy építőelem egyi-
ke egy hiba folytán lecserélődik. Az 
uracil-timin báziscsere a DNS-lánc-
ban viszonylag könnyen előadódhat, 
mivel az uracil mindössze egy 
metilcsoporttal tartalmaz kevesebbet, 
mint a timin, így a legtöbb DNS-
polimeráz nem tesz különbséget az 
uracil és a timin között. Az uracil az 
adeninnel való bázispárosodásra 
ugyan úgy képes, mint a timin. Még-

A dUTPáz-enzim szerkezete. Szimmetrikus homotrimer: három alegység,  
zöld, sárga, kék, (szalagmodell), három aktív centrum, ahol a szubsztrát kötQdik (golyómodell). 

Jobbra: közelkép az aktív centrumról.
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Mindkét lap Hymen címmel jelent meg, az egyik 
1874-ben, a másik 1881-ben. A párkeresés lehetősé-
gei mellett irodalmi fórumként kulturális szerepet 

is vállaltak, illetve megjelenítették a színházi eseményeket is. 
Szintén közös volt bennük, hogy az év elején, januárban a 
farsangi idény kezdetekor indultak, s csupán négy-öt hóna-
pig éltek, majd áprilisban, májusban megszűntek. Rövid éle-
tük jelzi, hogy bár volt rájuk igény, de mégsem jelentett ak-
kora keresletet, amely fennmaradásukhoz elég lett volna. 

Ösmeretség hiányában 
A korábbi újság szerkesztője és kiadója ugyanaz volt: a bécsi 
Josef Anton Massanetz, aki vállalkozásához Bécsben és Pes-
ten is működtetett irodát. A német nyelvű lapban magyar 
nyelvű hirdetések is megjelentek. A későbbi, magyar nyelvű 
lap tulajdonosa egy újságíró-testvérpár volt: Szentirmai Géza 
és Szentirmai József, akik kizárólag pesti szerkesztőséggel 
rendelkeztek, azonban az egész monarchiából fogadtak 
megkereséseket. 

A házassági hirdetések rovatában nemcsak házasságra szóló 
felhívások jelentek meg, éppúgy akadtak benne szerelmi ka-
landra, kitartotti létre szólóak, mint induló vagy megrekedt 
vállalkozások megsegítését keresőek. A hirdetők tényszerű-
en ismertették vagyoni helyzetüket, amely meghatározta 
anyagi elvárásaikat. 

A  X I X .  S Z Á Z A D  P Á R K E R E S É S E I N E K  V Á LTO Z Á S A I

MIKÉNT VOLT SZÉP 
PÁROSAN AZ ÉLET? 

A dualizmus kori sajtótörténettel foglalkozó kuta-

tó elWbb-utóbb találkozik két kifejezetten párke-

resésre, házassági hirdetésre szakosodott újság-

gal. Ezek rendkívül érdekes történeti források, 

hiszen hasábjaikon fennmaradtak eleink ismer-

kedési szokásai, elképzelései. A két különbözW 
idWpontban közreadott folyóirat arra is alkalmat 
nyújt, hogy a vizsgált jelenséget történeti válto-

zásában lehessen megragadni. 

1874-ben hasonló szövegezésűek voltak a hirdetések, mint 
1881-ben. Az urak a következőképpen szólították meg az 
áhított célszemélyeket: „Ez már komoly. Egy első rangú vidéki 
városban, 800 forint évi fizetéssel kinevezett, nyugdíjképes állam-
hivatalnok, 35 éves, magános, senki iránt lekötelezve, adósságokkal 
terhelve, csinos nejét bálványozni is képes lenne, óhajtana ösmeretség 
hiányában ez úton, három vagy legfeljebb négy hó alatt történhető 
házasság céljából egy szende, művelt, a házi teendőkben szakava-
tott, és megfelelő készpénz vagyonnal bíró leány, vagy gyermektelen 
özveggyel, ki bármely felekezetű és nemzetiségű lehet, tekintet nél-
k�l magára az arc szépségére, levél általi ösmeretséget kezdeni. – A 
legmélyebb titoktartást, becs�letszó mellett ígérvén, fényképpel fel-
szerelt ajánlatok e cím alatt ki keres, az talál 266. sz. a. e lap szer-
kesztőséghez Pesten, hol fényképem előleges megtekintése mellett, 
bővebb felvilágosítás szereztethetik, intézendők”.

A hölgyeknél gyakrabban előfordult a tőkehiány: „Egy egye-
d�l álló fiatal nő szép de vagyontalan, ki szabadságát megunva 
Ámor rabszolganőjévé kíván lenni, e célú előkészítésre komoly 
szándékú férfiúval levelezésbe óhajtana lépni. Ajánlkozások »Cu-
pido« név alatt”. A hirdetést feladó szépség népszerű lehetett, 
mert újabb közleményhez kellett folyamodnia: „Mindazok-

A hirdetési célok megoszlása (%)

Indulás elQtt – a Keleti pályaudvarról

– Mondja csak kalauz úr, van még annyi idQm, hogy elbúcsúzhatom a 
feleségemtQl?
– Az attól függ mióta nQs uraságod.

(KAKAS MÁRTON, 1904. MÁJUS 29.)
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része eltekintett az ismétléstől, a kétszeri publikálást is alig 
egyötöde kérte, míg a 3-, 4-, 5-szöri közlést csupán egy-két 
megrendelő fizette meg. 

Szelekciós szempontok
A hirdetési célok arányaiban jelentős eltérés mutatkozik a két 
időszakban. 1874-ben a feladóknak több mint háromnegye-

de (77%), az 1881-eseknek csak alig kétharmada (57%) ké-
szült házasságra. A korábbi periódusban bő másféltizednyien 
vállalkoztak partneri viszonyra (18%), levelezésre (16%), míg 
később ez az arány az egyharmadot is meghaladóan emelke-
dett (34-39%).

A társkeresések rendkívül fontos szempontja volt a vagyoni 
helyzet, mégis változás tapasztalható a két időszak között. A 
korábbi hirdetőknek jó négyötöde (80,32%) utalt valamilyen 

formában jövedelemre (rendelkezett vele vagy 
számított rá stb.), míg később csak alig kéthar-
maduk (59,65%) élt ezzel a lehetőséggel. 1874-
ben a férfiak és nők vagyoni adottságai és el-
várásai sokkal kiegyenlítettebbek egymáshoz 
képest, mint 1881-ben, amikor a hölgyek sze-
rényebbek az uraknál – kiszolgáltatottságuk 
szembetűnőbb. Az előző korszak vagyonra 
utaló urainak több mint négyötöde (86%) ren-
delkezett saját vagyonnal, hasonló arányban 
(81%) számítottak jövedelemre, s körülbelül 
feleannyian jelölték meg összegszerűen saját 
anyagi helyzetüket (55%), illetve elvárt jöve-

nak, kik ajánlkozásaikkal engem szerencséltettek, szíves értés�l 
adom, hogy már választottam”. 

A hevesen udvarló, türelmetlen társkereső ifjakat akár 
rendre is utasíthatták, mint az egykori 24 év körüli Buday 
Kálmán nevezetű keresztény 1300-1400 Ft éves fizetésű hi-
vatalnokot, aki 17-20 év közötti leányok után érdeklődött: 
„B–y K– Budapest »Lassan járj tovább érsz!« Amit ön remél, lehe-
tetlen –, mert én egy 23 éves férjt választani nem fogok? »Régóta 
keres már feleséget… s.a.t.« Tehát ily ifjú ember már »régóta« s.a.t. 
– Ne siessen!! – T.”.

Házasság, partner, levelezWtárs
Az elemezhetőség szempontjából a hirdetéseket – mindkét 
időszakban – három jól elkülöníthető céllal adták fel: házas-
sági szándékkal; más egyéb partneri kapcsolatteremtéssel; le-
velezőtárs keresésével. Az első klasszikus törvényes élettársi 
viszonyt jelentett; a második minden más, az előbbitől eltérő 
kapcsolatot tartalmazhatott (szerelmi viszonyt, közös szóra-
kozást, ismerkedést, vállalkozások elindítását, felvirágoztatá-
sát, szorult anyagi helyzet megoldását, szeretői státust); a har-
madik általában az alaposabb tájékozódást segítette elő, vagy 
egyszerűen csak távolsági szellemi, érzelmi társ iránti szük-
ségletet fejezett ki. 

E három közös célt hasonló szempontok szerint mégis elté-
rő feltételekkel és hangsúlyokkal keresték a férfiak és a nők. 
Mindkét nemre jellemző szelekciós kritérium volt az életkor, 
a vallás, a lakóhely, a gyermek, a vagyoni helyzet, a megjele-
nés, a műveltség, főbb életszemléletbeli, jellembeli tulajdonsá-
gok. 

A XIX. század második felében a férfiak kenyérkereseti, 
oktatási, művelődési lehetőségei egyértelműen kedvezőbbek 
voltak a nőkénél, akiknek minderre csupán korlátozottan 
volt módjuk. A létesítendő kapcsolatok valamennyi formájá-
ban a gazdasági, képzettségbeli, kulturális fölény minden-
képp a férfiaknál volt. Míg a nők olyan adottságokkal tud-
tak csak fellépni, amelyek mindezt kiegészíthették, vagy 
emelhették kötendő ismeretségük társadalmi státusát, presz-
tízsét (például szépség, zenei műveltség), illetve kényelmeseb-
bé tehették a hétköznapokat (például házias nevelés).

Mindkét lap januárban indult, az 1874-es április közepéig, 
az 1881-es májusig jelent meg. Az előbbiben 244 hirdetést ad-
tak közre, az utóbbiban 518-at. Tehát hét év múltán több 
mint kétszer annyian vették igénybe a társkeresésnek ezt a 
formáját. Azonban a korábbi lap hirdetői sokkal kitartóbbak 
voltak, hiszen jóval többen gondolták a 2-, 3-, 4-, 5-szöri is-
métlést célravezetőbbnek, sőt volt olyan, aki 13-szori megje-
lenést is megrendelt. A későbbi folyóirat társkeresőinek nagy 

A közölt tulajdonságok megoszlása (%)

Szezon-kép – Anna-bál után

– Feleség, te nagyon is felt_nQen viselted magadat a bálban.
– Jaj, Józsi! Bocsáss meg! Csak annyit mondj, hogy nem haragszol.
– Hm. Csak annyit? Miért mondjak éppen csak annyit?

(ÜSTÖKÖS, 1901. AUGUSZTUS 4.)
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Bár a vizsgált két időszak között csupán hét év telt el, az 
1867-es kiegyezés után zajló társadalmi átalakulás, a (nagy)
városiasodás hatására jelentős változások tapasztalhatóak. 

A korábbi periódus 2-3 évvel idősebb hirdetői feleannyian 
voltak, ám jóval kitartóbban próbálkoztak, mint később. 
Szándékaikban túlnyomórészt a házasságot célozták meg. 
Ezzel magyarázható, hogy ekkor kétszer annyian közölték 
vallási, felekezeti hovatartozásukat. A későbbi periódus társ-
keresői viszont nyitottabbak voltak a házasságon kívül más 
kapcsolatra is, és szívesebben ismerkedtek (hosszabb) levelezés 
útján, amelyekhez kevésbé volt szükséges a vallási, vagy fele-
kezeti azonosság. Az 1874-es párkeresők nagy része legalább 
utalást tett vagyoni, jövedelmi helyzetére, reményeire, míg 
az 1881-eseknél ezt valamivel kevesebben közölték, hiszen 
arányaiban valamivel többen mellőzték a törvényes együtt-
élést. Az egyéb tulajdonságok tekintetében nagy eltérések 
nincsenek, a korábbi korszak hirdetői közül kicsit többen tar-
tották magukat műveltnek, mintha jobban ügyeltek volna 
leendő partnerük szépségére és megbízhatóságára, s talán bi-
zakodóbban tekintettek volna a jövőbe. 

A hirdetésekben a férfidominancia érvényesült. Bár a ne-
mek megoszlása szerint a korábbiakban arányaiban valami-
vel több hölgy adott fel hirdetést, mint férfi, azonban a férfi-
ak – nőkéhez képest nagyobb – szabadsága, magabiztossága 
a kezdeményezőkészségükben, megnyilvánulásaikban az el-
ső nagyobb bontásokban is kétségtelen. A családi állapotot 
1874-ben valamivel többen jelölték meg, e téren mindkét al-
kalommal mindenképpen közlékenyebbek voltak a hölgyek, 
míg a férfiak ezt abban az esetben tették meg, ha özvegyek 
vagy elváltak voltak. Azaz a társkereső férfinál természetes-
nek vélték, hogy a partnerkeresés (törvényi) szabadságával 
biztosan rendelkezett, míg a nőknek – mindkét periódusban 
– legalább kétharmada egyértelműsítette helyzetét. Mivel 
korábban a házasságszerzés volt a legfőbb cél, arányaiban 
több özvegy úr kereste új feleségét. A férfiak határozottab-
ban nevezték meg azt a konkrét pénzösszeget, amelyre sze-
rintük szükségük volt, míg a nők sokkal szerényebbek, bá-
tortalanabbak voltak. 

Végül, de nem utolsósorban a kutatás adatai nyilvánvalóvá 
teszik, hogy a házasság, mint – az akkor még legfőbb – meg-
élhetési forma, illetve életközösség változásnak indult, s sze-
repet kaptak egyéb partnerkapcsolatok is. A kapott eredmé-
nyeket érdemes lenne nyomon követni, ahol lehet, a korabeli 
hírességek naplóiban, levelezéseiben, illetve az egyes irodal-
mi művekben. FABÓ EDIT

delmi feltételeiket (46%). A hölgyeknél 
nagyjából ez tapasztalható, azzal az elté-
réssel, hogy mindössze alig egytizedük 
(8%) számszerűsítette reményeit. A kö-
vetkező korszak anyagiakat említő ura-
inak alig kétharmada (59%) állította, 
hogy rendezett a pénzügyi háttere, és 
kért valamilyen jövedelmet, illetve az 
egyharmadot sem érték el azok, akik 
számszerűsítették vagyoni adottságai-
kat (28%) és szükségleteiket (30%). A jö-
vedelmet érintő hölgyeknek kicsit több 
mint másféltizede (17%) bírt biztos anya-
giakkal és várt ugyanerre leendő társá-

nál, illetve alig egytizedük (9%) összegszerűsítette vagyoni 
helyzetét, s csak töredékrészük (2%) konkretizálta reményeit.

A szelekciós szempontok egyéb – az anyagi adottságokat 
kompenzáló, vagy kiegészítő – tulajdonságokra is kiterjedtek. 
A két periódus jelentkezői hasonló (25-24%) arányban állítot-
ták magukról, hogy előnyös külsejűek és várták el ugyanezt 
majdani partnerüktől, illetve a későbbiekben egy kicsit igénye-
sebbekké (28%) váltak e téren. Az 1874-es hirdetők egyötöde 
(20%) tartotta magát műveltnek, míg később csupán másfélti-
zednyien (15%) nyilvánítottak magukról ilyen véleményt, illet-
ve majd’ egyharmaduk (29-27%) támasztott ilyen jellegű felté-
telt. A korábbi időszakban az egytizedet is meghaladta a pozi-
tív életszemléletet (14%) és a megbízhatóságot jelentő szolid jel-
lemet (12%) említők aránya, amelyek később az optimizmus 
tekintetében még pont eléri az egytizedes (10%) értéket, s a szo-
lidságnál már az alá esik (7%).

A vagyont említQk jellemzQi nemenkénti megoszlásban (%)

A hosszú élet titka

– De azt csak elismeri kapitány úr, hogy a feleséges emberek hosszabb 
élet_ek, mint az agglegények?
–Téved asszonyom. A feleséges emberek csak hosszabbnak találják 
az életet.

(KAKAS MÁRTON, 1905. AUGUSZTUS 6.)

Rendelkezik saját  
jövedelemmel

Összegszer_sített
vagyoni állás
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De menjünk egy kicsit vissza az 
időben! A radioaktív izotó-
pok sugárterápiás alkalmazá-

sa már az elmúlt századelőn megkez-
dődött. Az első megjelent közlemény 
1905-ből, magyar szerzőktől szár-
mazik, Justus Jenő rádiummal kezel-
te a rosszindulatú daganattól szenve-
dő betegeket. Eleinte csak tapasztala-
ti úton nyert információk alapján vé-
gezték ezeket a kezeléseket, mert 
akkoriban kevés elméleti ismeret állt 
rendelkezésre. Az elmúlt évtizedben 
azonban elérhetővé váltak különbö-
ző metszetképalkotó eljárások. CT: 
számítógépes rétegvizsgálat (Computed 
Tomography), MRI: magmágneses rezo-
nanciás képalkotás (Magnetic Resonance 
Imaging), UH: ultrahang és PET: pozit-
ron emissziós tomográfia (Pozitron 
Emission Tomography). Ezek (és ezek 
különböző fúziói) nagymértékben 
növelték a sugárterápiás kezelések 
minőségét, mert segítségükkel a be-
sugárzás megtervezése a betegről 
nyert teljes háromdimenziós anató-
miai információn alapult. Így ponto-
sabbá vált annak a térfogatnak a 
meghatározása, amelyet a kezelés so-
rán megfelelő sugárdózissal kell besu-
garaznunk (ez az úgynevezett céltér-
fogat), és egyértelműbb lett azoknak 
a szerveknek a kijelölése is, amelye-

ket a besugárzástól minél jobban véde-
nünk kell. Mindezek lehetővé tették a 
konformális besugárzások megvalósí-
tását, melynek során a céltérfogat 
megfelelő dózissal történő besugárzása 
a környező ép szövetek és szervek mi-
nimális dózisterhelése mellett történik.

A sugárforrás bennünk van
A sugárterápiának két fő fajtája van, a 
külső besugárzás, más néven teleterápia 
és a belső sugárkezelés, a brachyterápia 
(BT). Teleterápia során a sugárzás for-
rása a páciens testén kívül helyezkedik 
el. Ez általában lineáris gyorsító (amely 

R A D I OA K T Í V  I Z O T Ó P O K  A  T E S T Ü N K B E N 

A PROSZTATA
BELSV SUGÁRKEZELÉSE
A legtöbb embernek a háta is borsódzik, ha arra gon-

dol, hogy sugárzó anyaggal kell kapcsolatba lépnie. 

Ennél is bizarrabbnak tenhet, ha azt testünkbe akarják 
juttatni, kiváltképp, ha életünk végéig bent is hagyják 
azt. Pedig a sugárterápia egyik formája, az úgyneve-
zett brachyterápia során pontosan ez történik, mégpe-

dig gyógyulásunk érdekében. Az ionizáló sugárzás az 

épp osztódási fázisban lévW sejteket károsítja a legjob-
ban, a daganatsejteknek pedig éppen az elszabadult 

osztódás a legfWbb jellemzWje. A sugárforrások beültetése a prosztatába szúrt t_kön keresztül 
a prosztata „seed”-terápiája során

foton- vagy elektronsugárzást bocsát 
ki) vagy régebben kobaltágyú, de nap-
jainkban a technikai megvalósításnak 
széles palettájával találkozhatunk (pl. 
egész test-besugárzás, „CyberKnife”, 
Gamma-kés,  sztereotaxia, „had ron-
terápia” protonnal, neutronnal, 
pionnal, szén-ionnal). BT-s kezelések-
nél a sugárforrást a daganatos szerv 
üregébe (pl. méhbe, nyelőcsőbe) vagy 
annak szövetébe (pl. emlő, prosztata) 
helyezzük el. A módszer nagy előnye, 
hogy egy kisebb térfogatra nagy dózis 
szolgáltatható ki, miközben az ép szö-
vetek viszonylag kis dózisterhelést kap-
nak (a forrás körüli nagy dózisgradiens 
következtében). Hátránya azonban a 
teleterápiához képest kevésbé egyenle-
tes dóziseloszlás (szintén a nagy 
dózisgradiens miatt), a nagy dózissal 
besugárzott térfogatokban pedig kü-
lönböző szövetkárosodások alakulhat-
nak ki.

A szövetközi BT-t magyarul egysze-
rűen tűzdelésnek hívjuk, alkalmazási 
területe az agy-, fej-nyak-, lágyrész-, 
emlő-, nőgyógyászati- és prosztatada-
ganatok sugárterápiás kezelése. Az Or-
szágos Onkológiai Intézetben emlő-, 
prosztata-, fej-nyak-, agy- és lágy rész-
daga na tok tűzdelésével vannak tapasz-
talataink, ezek közül most a prosztata-
tűzdelésről lesz szó.

51 beültetett „seed” egy RTG-képen, 
felettük a húgyhólyagba vezetett katéter 

kontrasztanyaggal feltöltött ballonja
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Prosztatatezdelések
A prosztatadaganatok előfordulása vi-
lágszerte igen gyakori, hazánkban 
férfiaknál a 4. daganatos halálok. 
Kezelése lehet műtét, sugár- (tele- 
vagy brachyterápia) vagy hormonte-
rápia, illetve ezek kombinációja (eset-
leg csak megfigyelés). Prosztatakeze-
léseknél kétfajta BT-t használunk: a 
kis dózisteljesítményű úgynevezett 
„seed”-ekkel (125I vagy 103Pd izotóp) 
végzett permanens, illetve a nagy dó-
zisteljesítményű (High Dose Rate, 
HDR) 192Ir izotóppal végzett tűzde-
lést. Lényeges különbség a dózisteljesít-
mény mellett, hogy míg a radioaktív 
„seed”-ek véglegesen bent maradnak 
a betegben, HDR kezelésnél a beszúrt 
tűkön keresztül bejuttatott sugárforrás 
csak ideiglenesen tartózkodik a beteg-
ben.

A sugárterápiát egyébként is jellemző 
csapatmunka prosztata BT-nál kiemel-
kedő jelentőségű, hiszen a műtőben a 
fizikus és az orvos szoros együttműkö-
dése elengedhetetlen feltétele a minő-
ségi kezelésnek. Az orvos készíti az ult-
rahang-felvételeket, majd jelöli be raj-
tuk a be su ga ra zan dó térfogatot és a 
környező kímélendő szerveket. Ezután 
a fizikus tervezi meg a beszúrandó tűk 
(és izotópok) számát és pozícióját, ami 
alapján az orvos helyezi be a tűket a be-
tegbe. A beavatkozás során valósidejű 
ultrahangon követik nyomon valódi 
helyzetüket, így az könnyen módosít-
ható, ha szükséges. A fizikus elkészíti a 
besugárzási tervet, és ha megfelelő, ak-
kor végrehajtja a kezelést (távvezérlés-

sel). A beavatkozás végeztével RTG-
felvételen ellenőrizzük a beültetés 
eredményét.

Tudományos tervezés
Kutatásaink főként arra irányulnak, 
hogy bizonyos paraméterek megváltoz-
tatása milyen hatással van azokra a mi-
nőségi mutatókra amelyek a dóziselosz-
lás legfontosabb tulajdonságairól adnak 
információt, illetve arra, hogy milyen 
paraméterekkel lehet a legjobban leírni a 
kímélendő szerveket besugárzott dózist.

Dozimetriai vizsgálataink alapján el-
mondhatjuk, hogy mindkét általunk 
használt prosztatatűzdelési technika 
megfelelő dóziseloszlást eredményez a 
dózislefedettség, a -homogenitás és a 
-konformalitás szempontjából, emel-
lett a védendő szervek dózisa is a meg-

engedett értékek alatt marad. Ezek 
alapján ajánlást adtunk a védendő szer-
vek dózisát legjobban jellemző térfo-
gati dózisparaméterekre és a beszúrt 
tűk optimális számára a kezelt proszta-
ta méretétől függően.

Megvizsgáltuk, hogy a valóságban 
kissé egyenetlen tűelrendezés okozta 
dózis-inhomogenitásokat milyen opti-
malizáló eljárás tudja a legjobban ki-
egyenlíteni.

Érdekes eredmény, hogy inverz ter-
vezéssel a legfontosabb minőségi muta-
tó, a céltérfogat dózislefedettsége kicsit 
kedvezőtlenebb, mint hagyományos 
módszerrel, de a különbség klinikailag 
nem jelentős. Viszont konformálisabb 
az inverz terv, és a húgycső is kisebb su-
gárdózist kap ebben az esetben.

 „Seed”-technika használatakor a 

Izotóp-elrendezés prosztata nagy dózisteljesítmény_ (a) és permanens (b) brachyterápiája esetén.
A prosztatába (piros) szúrt t_kön (sárga) keresztül juttatjuk be a sugárforrást. Az ábrán a piros 
pöttyök a forrás egyes megállási pozíciói, melyekben – a besugárzási tervnek megfelelQen – 

különbözQ idQtartamokat tölt. A sárga szerv a húgycsQ, a zöld a végbél fala, a háttérben pedig egy 
ultrahang-szelet látható. A prosztatába (piros háló) véglegesen beültetett „seed”-ek (kis piros rudak). 

A védendQ szervek a prosztatán átívelQ húgycsQ (sárga) és a végbél fala (kék).

Relatív dóziseloszlás egy beszúrt t_kre merQleges UH-szeleten nagy dózisteljesítmény_ (a) és permanens (b) prosztatat_zdeléskor
A prosztata (piros) kontúrjára jól illeszkedik az elQírt dózisnak megfelelQ izodózisvonal (bordó), a húgycsövet (citromsárga) elkerüli a toleranciadózisát 

reprezentáló görbe (citromsárga), a végbél falát (zöld) pedig szintén nem éri el az általa maximálisan elszenvedhetQ dózis (kék). A kis sárga körök a 
beszúrt t_k metszetei. A színezés hasonló, mint az (a) ábrán, kivéve a végbélfal kék színét. A kis sárga körök itt pedig 1-1 „seed”-nek felelnek meg.

a b

a b



ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2013/6  181

céltérfogat lefedettsége kisebb, a nagy 
dózist kapott térfogatok nagyobbak és 
a dóziseloszlás kevésbé homogén, mint 
HDR tűzdeléseknél, illetve nagyobb 
relatív dózist eredményez a végbélben. 
Itt azonban figyelembe kell vennünk 
sugárbiológiai megfontolásokat is, ne-
vezetesen azt, hogy a véglegesen beül-
tetett kis dózisteljesítményű sugárfor-
rások hosszú idő (hónapok) alatt sugá-
rozzák be környezetüket az általunk 
kiszámított dózissal, míg a nagy dózis-
teljesítményű izotóp csak 10-15 percet 
tölt a beteg testében, ennyi idő alatt 
alakul ki a számított dóziseloszlás. A 
védendő szervek pedig jobban tolerál-
ják a lassabban kiszolgáltatott besugár-
zást. Azt is hozzá kell tennünk, hogy a 
kétféle technikát alapvetően két külön-
böző betegcsoport esetében alkalmaz-
zuk. A „seed”-terápia a kis és közepes 
kockázatú betegek, a nagy dózistelje-
sítményű technika pedig a közepes és 
nagy kockázatú betegek esetében al-
kalmazandó. Tehát valójában a köze-
pes kockázatú betegek esetében kell 
döntenünk, hogy melyik kezeléstípus-
nak várható nagyobb haszna.

„Seed”-kezelések esetében a beülte-
tett sugárforrások elmozdulhatnak a 
prosztatában, ezért elterjedt egy más-
fajta beültetési technika is, az úgyne-
vezett kötött „seed”-es. Ilyenkor az 
izotópokat egy vékony huzallal előre 
egymáshoz rögzítik. A technika hát-
ránya azonban az általunk használt 
szabad „seed”-es módszerrel szemben, 
hogy ilyenkor az izotópok közötti tá-
volság állandó. Nem egyenletes elren-
dezés (az általunk korábban használt 
szabad „seed”-es technika esetében) 
használata növeli a céltérfogat dózisle-
fedettségét és homogenitását, jelentő-
sen csökkenti a húgycső dózisát, de nö-
veli a végbelet besugárzott dózist az 
egyenletes „seed”-elrendezésű (kötött 
„seed”-ek) tűzdelésekhez képest. Az 
új módszer bevezetésre került intéze-
tünkben, így a két módszer klinikai 
eredményei is hamarosan összehason-
líthatók lesznek.

Azt is figyelembe kell azonban ven-
nünk, hogy a permanens beültetést kö-
vetően a prosztatában ödéma, vérzés 
keletkezhet a besugárzás és a beültetés 
következtében, ami kismértékben 
megváltoztathatja az izotópok helyze-
tét. Ezért 4 héttel a beültetés után újabb, 
úgynevezett utóterv készítése és érté-
kelése is szükséges. Ezt azonban nagy-

mértékben megnehezíti, hogy jelenleg 
nincs olyan képalkotó modalitás, 
amelynek képein egyidejűleg látható-
ak a beültetett sugárforrások és a pon-
tos anatómia. A nemzetközi ajánlások 
szerint négy héttel a beültetés után 
CT-vizsgálat alapján kell utótervet ké-
szíteni. A CT-képeken a „seed”-ek 
könnyen azonosíthatók, de a prosztata 
kontúrja nehezen határozható meg, és 
a berajzolt térfogat is általában jelentő-
sen nagyobb a tényleges, utra hang ké-
peken kapott méretnél. MR-képeken 
viszont jól kontúrozható a prosztata és 
a védendő szervek, viszont a beültetett 
„seed”-ek nem látszanak. Ezért 4 hét-
tel a beültetés után CT-MR képfúzió 
alapú utótervezést végzünk. Ez a terv 
adja meg a végleges dóziseloszlást az 
izotópok végső helyzetének és a prosz-
tata ödéma utáni térfogatának figye-
lembevételével. Ilyenkor a dóziselosz-
lás mindig „romlik”, hiszen a ponto-
san megtervezett izotóppozíciók 
meg változnak, a sugárforrások kicsit 
elmozdulnak. Azonban ez az elmoz-
dulás nem jelentős a prosztata méreté-
hez képest, a besugárzási terv szükség-
szerű romlását pedig már a dózisterve-
zéskor figyelembe tudjuk venni úgy, 
hogy szigorúbb dózisfeltételeket sza-
bunk meg, tehát a használt térfogati 
dózisparaméterek és minőségi inde-
xek magasabb értékeinél fogadjuk 
csak el a besugárzási tervet végleges-
nek.

Bármilyen metszetképalkotó eljárást 
is használunk, a besugárzás-tervezés 
és a terv kiértékelése is 3D-ben törté-
nik. A dóziseloszlások szeletenkénti 
megtekintésén kívül dózis-térfogat 
paraméterek és minőségi indexek al-
kalmazásával a tervek kvantitatív 
módon is értékelhetők, összehasonlít-
hatók. A számított paraméterek és in-
dexek tekintetében még nincs min-
denben nemzetközi megállapodás 
(ezért tettünk mi is ajánlásokat bizo-
nyos paraméterekre), de rohamosan 
fejlődő tudományterület lévén, a pub-
likált paraméterek száma egyre több, 
így az elért eredmények szélesebb 
körben is összevethetők. Hazai ered-
ményeink a nemzetközi irodalomban 
is megállják a helyüket, így akinek – 
gyógyulása érdekében – a testébe ra-
dioaktív izotópot akarnak elhelyezni, 
akár véglegesen is, nincs oka aggoda-
lomra!

FRÖHLICH GEORGINA

SegítWkutyák  
cukorbetegeknek

A cukorbetegséget évszázadokon ke-
resztül a vizelet megkóstolásával diag-
nosztizálták: az édes íz azt jelzi, hogy a 
beteg szervezetének sejtjei nem képesek 
cukrot felvenni a vérből, és éheznek. A 
betegség inzulin megfelelő adagolásával 
kezelhető – ez segít felvenni a sejteknek 
a vércukrot –, de ha hiba csúszik a szá-
mításba, a vércukorszint vészesen le-
csökkenhet. Ennek kezdeti jeleit nem 
mindenki érzi, különösen alvás közben, 
és így egyik pillanatról a másikra akár 
kómába is eshet a beteg. Bizonyos mű-
szerek képesek a vércukor folyamatos 
mérésére, de képzett kutyák gyorsabban 
és pontosabban jelzik a közelgő veszélyt. 

Az ebek kiképzése ugyanúgy zajlik, 
mint például a kábítószerkereső kutyáké. 
Náluk azonban nem egy drog megtalá-
lását jutalmazzák a kiképzők, hanem 
azt, ha több minta közül sikeresen kivá-
lasztják azt, amelyik egy alacsony vércu-
korszintű beteg lélegzetét tartalmazza. A 
kutatók még nem tudják, mi az a ve-
gyület, amit a kutya felismer, de bíznak 
benne, hogy hamarosan kiderül, és így 
sikerül egy újabb mérőműszert is kifej-
leszteniük. A kiképzett kutya azután a 
cukorbeteg gazdához kerül, akivel egy 
szobában alszik. Ha a gazda vércukor-
szintje zuhanni kezd, a kutya jelez a hoz-
zátartozóknak, akik így gyorsan segíte-
ni tudnak a betegen. Van olyan páciens, 
aki a kutya beszerzését megelőző két 
hétben hatszor vesztette el az eszméletét 
az alacsony vércukorszint miatt, és 
mindannyiszor orvosi ellátásra volt szük-
sége. Mióta megvan a kutyája, három 
hónap alatt csak egyszer vesztette el az 
eszméletét, de orvosi beavatkozásra nem 
volt szüksége. A kutyák nemcsak a cu-
korbetegek, hanem az epilepsziások élet-
minőségét is jelentősen javíthatják. Az 
epileszia-roham jelzésére ugyan nem le-
het kiképezni a kutyákat, mert nem is-
meretes, mik a roham előjelei, de némely 
kutya mégis csalhatatlanul megérzi, 
hogy a gazdája hamarosan bajba kerül, 
és a viselkedésével jelzi számára, hogy te-
gye meg a szükséges óvintézkedéseket.

kubinyi enikő

ÉT-ETOLÓGIA
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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

E rdőjárók képeiből válogat-
tam. A gyalogosnak ritkán 

van hóakadály, s a táj téli ruha-
tárából bemutatózik ilyenkor a 
könnyű otthonkától az exkluzív 
estélyiig. Csodákra ott mindig 
lehet számítani, de arra igazán 
nem, hogy bepillantást kapunk, 
miként rendezik el lépeik köz-
falait egy faodúban a vadmé-
hek. Elég baj szegényeknek ez a 
véletlen látogatás, de hát nem 
minden fa hal meg állva, és nem 
volt mindegy, ki talált rájuk.

H. J.

1. Csárdi László (Budapest, szamarkut@

gmail.com) – A Fekete völgy fehérben – 

Szívesen járom, járjuk a természetet. Észak-

Börzsönyben készült a kép néhány hete. Vidám 

arcát mutatta a tél.

2-3. Szántó Veronika Zsuzsanna (frolllo@

freemail.hu) – Várjuk a tavaszt – Édesapám, 

Szántó Béla László Budakeszin, azon belül 

Makkosmárián lakik, az erdQ mellett. Így 
fordulhatott elQ, hogy erdQjáró ember lévén, 

amikor jött hazafele, észrevette, hogy a 

turistaútra rádQlt egy hatalmas öreg csertölgy. 
Szólt az erdésznek, aki nekiállt motoros 

f_résszel feldarabolni a fát. Egyszer csak 

egy üregbe vágott bele a lánc, amelyben, 

meglepetésükre vadméhek laktak. (ElQzQleg  
egy kismadár odúja lehetett ott, mert annak a 

pihéit is látni lehetett.) Azóta bedeszkázták, és 

biztos helyre vitték a tuskót, hátha megmarad a 

család. A képeket édesapám készítette. Mindig 

is sejtette, hogy van vadméh a Budakeszi 

erdQben. Eddig nem látott ehhez hasonlót, 
pedig közel 50 éve arra él.  

4. Tardos Zoltán (tz.tyh@t-online.hu) – Három 

nemzedék – Nemrég a Gerecsében túráztunk, 

és épp a napnyugta utáni kék órában álltunk 

meg pihenni-enni egyet ezen a gyönyör_ 
tisztáson.

2

4
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Az alábbi tevékenységek valósulnak meg a projekt keretében:

Utazó fizika
Félévente megújuló tartalommal ismeretterjesztQ elQadásokat tartunk az  
Atomkiban folyó kutatási tevékenységekrQl megérthetQ, elérhetQ formában a 
Debrecen környéki, az észak-alföldi régióbeli  – különös tekintettel a hátrányos 
helyzet_ kistérségek – iskoláiban. Számítunk az általános iskolák felsQ tagozataira, a középiskolás diákok és minden, ter-

mészettudomány iránt érdeklQdQ vagy egyszer_en kíváncsi laikus megjelenésére.

Atomki-kiadványok
Az Atomki az intézetet bemutató kiadványokat készíttet, angol és magyar nyelven melyek a széles célközönség minden szint-
je számára kielégítQ és emészthetQ formában mutatják be az itt folyó kutatásokat és a legfontosabb eredményeket.

Interaktív multimédia
Ezen tevékenység keretében egy interaktív ilmet hozunk létre, amely kalandos nyomozás formájában ismerteti meg a 
célközönséget az Atomkiban folyó kutatásokkal és lehetQséget ad a nézQnek arra, hogy a izika különbözQ területeit, töb-

bek között az analitikai módszereket megismerhesse. 

Weblap
Az Atomki már meglévQ honlapja Fizika mindenkinek  aloldalának megújulását, kibQvítését és informatikai akadálymen-
tesítését tervezzük megvalósítani. Ugyancsak az Atomki honlapjához kapcsolódva kívánjuk elkészíteni az ezen pályázat 
keretébe tartozó tevékenységek bemutatását. A honlap különleges eleme lesz egy virtuális séta az Atomki laborjaiban, 

mely elQre felvett videók és fényképek segítségével interaktív 
jelleggel mutatja be intézetünk kutatási helyiségeit, berendezé-

seit és a laikusok számára legérdekesebb tevékenységeit. 

Nemzetközi konferencia
Az Atomki szervezésében megrendezésre kerülQ 2014-es 
Nucleiin Cosmos cím_ nemzetközi konferencia elQtti héten a 
résztvevQ egyetemi és PhD-hallgatók számára felkészítést tar-
tunk, mely során áttekintik és kibQvítik azokat az ismereteket, 

melyek szükségesek az elQadások megértéséhez. 

Interdiszciplináris workshop: Átjárás a fizika és más tudományok között
Ezen tevékenység keretében az Atomki évente két alkalommal rendez egynapos interdiszciplináris workshopot a pályázat 
ideje alatt, mely megmutatja a izika és más tudományterületek közötti átjárhatóságot, azaz hogy milyen eredményekkel, 
mérésekkel tud az Atomki választ adni pl. a környezetizika, környezetvédelem, a régészet területén felmerülQ kérdésekre.

A programjaink iránt érdeklQdQk látogassanak el honlapunkra (www.atomki.mta.hu), ahol folyamatosan közzé tesszük 
a projekt aktualitásait.

ATOMKI (X)

AZ ATOMKI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEINEK NÉPSZERdSÍTÉSE

MEGÉRTHETV-
ELÉRHETV FIZIKA

A Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0057 azonosító-

számmal uniós támogatást nyert az Új Széchenyi Terv keretében. A támogatás összege: 99 190 200 Ft.
A pályázat megvalósítása 2013. január 1-jén kezdWdött és 2015. február 28-án ér véget. 

A huszonhat hónap alatt célunk elérhetW közelségbe hozni a fizikát, elsWsorban az ifjúság számára.
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A pillecukor-teszt

Köztudott, hogy a kisgyerekeknek az önuralom – fino-
man szólva – nem a legerősebb oldaluk. Nehezükre esik, 
hogy lemondjanak egy azonnal elérhető jó dologról an-
nak érdekében, hogy később valami még jobb lehessen 
az övék; viselkedésük gyakran a „jobb ma egy veréb, 
mint holnap egy túzok” elvet követi. A gyerekek „ön-
uralmát” egy nagyon egyszerű, játékos teszttel szokták 
mérni. A pszichológus letesz az óvodás gyermek elé egy 
pillecukrot, és azt mondja, hogy ezt akár most is mege-
heti, de ha vár a finomság elfogyasztásával addig, amíg 
ő visszajön – mert most egy kis időre el kell mennie –, 
akkor egy helyett két pillecukrot kap. Ezzel a pszicholó-
gus kimegy, és majd csak 15-20 perc múlva tér vissza. A 
gyermekek viselkedését eközben természetesen figyelik, 
és pontosan feljegyzik, megették-e a pillecukrot, s ha 
igen, mikor. Az óvodások átlagosan öt és fél–hat perc 
után döntenek úgy, hogy inkább megeszik az egy szem 
pillecukrot, de ebben jelentős egyéni különbségek ta-
pasztalhatók; néhányan képesek kivárni a felnőtt vissza-
térését is.

Sokáig úgy tűnt, hogy ez a teszt valami nagyon fontos 
személyiségvonást mér. Megállapították ugyanis, hogy 
akik óvodáskorukban hosszabb ideig voltak képesek 
várni, azok később jóval sikeresebbek lettek az életben. 
Egy 1988-as vizsgálat során tíz évvel a pillecukor-teszt 
után felmérték az akkor már kamasz gyerekek fejlődé-
sét, és megállapították, hogy akik 4 vagy 5 évesen na-
gyobb „önuralomról” tettek tanúbizonyságot, azok ké-
sőbb jobban tanultak, fejlettebb társas kapcsolatokat ala-
kítottak ki, gördülékenyebben fogalmaztak, ésszerűb-
ben cselekedtek és terveztek, sőt jobban viselték a 
stresszt.

Egy vadonatúj kísérlet azonban erősen megkérdőjelezi, 
hogy a pillecukor-teszt valóban csupán az önuralmat 
méri-e. Celeste Kidd amerikai pszichológus és két mun-
katársa a Cognition című folyóiratban számolt be arról a 
kutatásról, amelybe 28 óvodás korú gyermeket vontak 
be. A gyerekek egyesével érkeztek a laboratóriumba, 
ahol először arra kérték őket, hogy rajzoljanak egy ké-
pet. Ennek a feladatnak a során a kísérlet vezetője előa-
dott egy kis „színjátékot”: az esetek felében azt sugallta, 
hogy ő egy megbízhatatlan ember. Megígérte, hogy a 
régi, használt ceruzák helyett mindjárt hoz egy új kész-
letet, ám néhány perc múlva azzal tért vissza, hogy téve-
dett, nincsenek másik színesei. Ugyanezt eljátszotta 
matricákkal is, mondván, hogy a már ott levő egyetlen 

kis matrica helyett hoz még szebbeket, s a gyerek majd 
választhat, hogy melyiket ragasztja fel a képre – majd 
később azt mondta, sajnos mégsem tud új matricákat ad-
ni. A „megbízható felnőtt” szerepében viszont – az ese-
tek másik felében – mindkét ígéretét híven teljesítette.

Ezután következett a pillecukor-teszt, amelyből kide-
rült, hogy a felnőtt megbízható vagy megbízhatatlan 
emberként való bemutatkozásának óriási jelentősége 
volt. A 14 óvodás közül, aki megbízhatatlannak ismerte 
meg a felnőttet, mindössze egyetlenegy várta ki, míg ti-
zenöt perc múlva visszatért, a többiek pedig átlagosan 3 
perc 2 másodperc után megették a pillecukrot. Viszont 
azoknak a gyerekeknek a körében, akik megbízható fel-
nőttel találkoztak, 14-ből kilencen megvárták, amíg a 
kísérletvezető visszatér, és akik mégis előbb megették az 
édességet, átlagosan 12 perc 2 másodpercig vártak.

Ezek a meghökkentő eredmények azt sugallják, hogy 
az eddigi nézettel ellentétben a pillecukor-teszt nem 
annyira egy stabil személyiségvonást mér, hanem azt, 
hogy egy gyerek mennyire bízik a felnőttekben. A ha-
gyományos pillecukor-tesztben azok a gyerekek várnak 
türelmesen, akik azt szokták meg, hogy a felnőttekre 
számítani lehet. S nem csoda, hogy akik ilyen környe-
zetben nőnek fel, kiegyensúlyozottabbak és sikeresebbek 
lesznek, mint a kevésbé szerencsés gyerekek.

MANNHARDT ANDRÁS

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

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

ElQfizetési ár 2013-ra belföldre: 1/4 évre 3000 Ft, 1/2 évre 6000 Ft, 1 évre 12 000 Ft
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Baktériumok  
a troposzférában

Amerikai kutatók élő baktériumo-
kat fedeztek fel a troposzféra kö-

zépső és felső (a légkörnek a Föld fel-
színétől 7–11 kilométeres magasság-
ban húzódó) rétegeiben. Azt, hogy a 
baktériumoknak ez állandó élőhe-
lyük-e, vagy netán egy erőteljes lég-
áramlat dobta fel őket ilyen magasra, 
egyelőre nem tudni. Mivel jelenlétük 
befolyásolhatja a jégszemcsék képző-
dését, ezen keresztül hatással lehet az 
időjárási és éghajlati változásokra, to-
vábbá kórokozók esetleges előfordu-
lása köztük szerepet játszhat a fertőző 
betegségek nagy távolságokra való 
terjedésében – írják a kutatók a 
Proceedings of the National Academy of 
Sciences (PNAS) szakfolyóiratban 
megjelent cikkükben.

A mikroorganizmusokat a NASA 
trópusi viharokat tanulmányozó 
GRIP-programjának keretében 
a troposzférában vett levegőmin-
tákban fedezték fel, amelyeket egy 
DC-8-as repülőgép gyűjtött a Kari-
bi-tenger és részben az atlanti-óceá-
ni térség szárazföldjei és vizei fölött 
2010-ben két nagy trópusi hurrikán, 
az Earl és a Karl előtt, közben és 
után.

A repülőgép fedélzetén 
egy a Georgia Műszaki 
Egyetem (GaTech) kutatói 
által tervezett szűrőrend-
szeren keresztül kerültek 
be a levegőminták, amely 
genomikai módszerek-
kel (például polimeráz-
láncreakcióval/PCR-rel és 
gén-szekvenálással) a min-
tákban lévő mikroorganiz-
musok közvetlen kimu-
tatására és mennyiségük 
becslésére a hagyományos 
sejttenyésztéses eljárás nél-
kül is alkalmas volt.

A víztömegek fölött gyűjtött 
mintákban főként tengeri, a szá-
razföldek fölöttiekben többségében 
szárazföldi baktériumokat észlel-
tek, a népességszám változásai szo-
ros kapcsolatban álltak a hurriká-
nok terjedésével. A baktériumok 
mennyisége a mintákban legalább 
egy nagyságrenddel múlta felül a 
gombákét.

A levegőmintákban található 0,25 
és 1 mikron közti átmérőjű részecs-
kéknek mintegy 20 százaléka volt 
életképes baktérium, amelyek rend-
szertanilag 17 csoportba voltak ren-
dezhetők: közülük néhány alkalmas 
a légkörben mindenütt megtalálható 

szénvegyületek – például oxálsav – 
feldolgozására. 

Athanasios Nenes, a Georgia Tech 
légkörfizikus professzora szerint a 
megfelelő méretű baktériumok a 
porszemcsékhez hasonlóan alkal-
masak a jégkristályok képződésének 
magjaként szolgálni, így viszonylag 
nagy részarányuk miatt észrevehe-
tően befolyásolhatják a felhőképző-
dést és az időjárást.

További vizsgálatokat igényel an-
nak kiderítése, vajon a légkörben ta-
lálható szerves anyagokat feldolgoz-
ni képes baktériumok megélhetnek 
és szaporodhatnak-e huzamosabb 
időn át ezekben a magasságokban – 
tette hozzá Konstantinidis.

oldható és olcsón tömeggyártható 
grafén-oxidból készült atomnyi vas-
tag, mikroszkopikus méretű pelyhek 
bámulatos hatékonysággal gyűjtik 
össze az oldatokban lebegő termé-
szetes és mesterséges eredetű radio-
aktív szennyeződéseket, amelyekkel 
aztán szilárd csapadékot képezve 
kicsapódnak: a szilárd csapadék-
szemcsék szűréssel vagy egyéb eljá-
rásokkal összegyűjthetők és eltávo-
líthatók. 

A felfedezés Tour szerint valóságos 
áldásként hathat olyan redioaktivitással 
szennyezett területek megtisztításá-
ban, amilyen például a 2011-ben föld-

Csodaszivacs radioaktív 
szennyezWdések ellen

Amerikai és orosz kutatók a ko-
rábban már „csodaszűrőként” 

elhíresült grafén-oxid újabb kivéte-
les tulajdonságát fedezték fel: az 
anyag bámulatos gyorsasággal képes 
megkötni a sugárszennyezett vizek-
ben (folyadékokban) lebegő radioak-
tív anyagokat: alkalmazása ezért új 
távlatokat nyithat nemcsak a kör-
nyezetvédelemben, hanem az olaj- 
és gázmezők feltárásában, illetve a 
ritka földfémek bányászatában is. 
Az eredményről a kutatók a Royal 
Society of Chemistry egyik szakfolyó-
iratában számoltak be.

A Rice Egyetem James Tour és a 
moszkvai Lomonoszov Egyetem 
Stepan Kalmykov vezette laborató-
riumaiban lefolytatott kísérletek-
ben megállapították, hogy a vízben 

A troposzférában vett mintából agar táptalajon tenyésztett 

baktériumok (KÉP: GEORGIA TECH/GARY MEEK)

Tiszta grafén-oxidos oldat (balra), amelyet 

radioaktív szennyezQdéseket tartalmazó 
oldathoz keverve a szennyezQdések szilárd 

csapadékként kiválnak (jobbra)

KÉP: ANNA YU. ROMANCHUK/LOMONOSOV 

MOSCOW STATE UNIVERSITY
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 ÁZSIAI NOBEL-DÍJ. A tajvani milli-
árdos által alapított, kétévenként kiosztásra 
kerülQ Tang-díj olyan, Nobel-díjban nem 
részesült tudósokat díjaz, akik a természet- 
és társadalomtudományok négy területén 
alkottak kiválót. A Tang-dinasztiáról (618-
907) elnevezett díjat kezelQ, több mint 100 
millió dollár kezdQtQkével induló alapítványt 
Samuel Yin hozta létre. Az elismerést 2014-
tQl adják biogyógyszerészet, fenntartható 
fejlQdés, Kína-tanulmányok és jogállamiság 
témakörben. A díjat az Academia Sinicának, 
Tajvan legtekintélyesebb kutatóintézetének 
a különbizottságai ítélik majd oda, az azzal 
járó pénzösszeg 1,7 millió dollár (2012-ben 
a Nobel-díjjal 1,2 millió dollár járt). Samuel 
Yin Tajvan hetedik leggazdagabb embere. 
 OKOS hűtő. Az új h_tQ különbözQ 
alkalmazások révén segít tulajdonosának 
a receptkeresésben, a bevásárlólista ösz-bevásárlólista ösz-
szeállításában és a h_tQben tárolt termé-
kek lejárati dátumának megjegyzésében. A 
Samsung által piacra dobott készüléken 25 
centiméteres érintQképernyQn barangolhat-
nak a felhasználók az olyan alkalmazások 
között mint az Epicurious, amely akár a h_-
tQben lévQ élelmiszerekbQl is segít össze-
ütni valami ínyenc fogást, és az Evernote, 
amelyen rövid jegyzetek, de akár terjedel-
mes bevásárlólisták is készíthetQk. Az intel-
ligens konyhai eszköz révén a felhasználók 
saját h_tQajtajukról értesülhetnek a legfris-
sebb hírekrQl, az idQjárásról és a Twitter 
mikroblog-portálon megosztott események-álon megosztott események- megosztott események-
rQl. A h_tQ a hagyományos naptárak helyét 
is átveheti a rajta keresztül elérhetQ Google 
Calendar szolgáltatásnak köszönhetQen.
 Villámlás okozhat fejfá-
jást. Egy új kutatás szerint villámokkal 
kísért viharok környékén 25 százalékkal 
megemelkedhet a fejfájásra panaszkodók 
száma. Vincent Martin, a Cincinnati Egye-
tem professzora és orvostanhallgató fia ön-
kénteseket kért arra, hogy fejfájásaikról 3-6 
hónapon át vezessenek naplót. A feljegyzé-
seket azután összevetették az adott terület 
idQjárási krónikájával és arra jutottak, hogy 
egy villámok kísérte vihar 40 kilométeres 
sugarú körzetben megemelheti a fejfájós 
emberek számát az adott napon. A fejfá-
jást okozhatja vagy erQsítheti a légnyomás 
változása vagy a páratartalom is - jegyez-
te meg Martin, hozzátéve, hogy mindezek 
ellenére a villámlás - különösen a negatív 
töltés_ - mutatkozik a legerQsebbnek a fej-
fájást okozó idQjárási jelenségek közül.

Életrevaló exo-holdak?

CSillagászok eddig összesen mint-
egy 3600 Naprendszeren kívüli 

(exo)bolygót, illetve –jelöltet fedeztek 
fel, közülük azonban egyelőre egyik-
ről sem állítható teljes bizonyossággal, 
hogy rajta a földihez hasonló élet ki-
alakulásának valamennyi feltétele tel-
jesülne. Közöttük azonban több mint 
150 olyan, a Jupiterhez hasonló gázóri-
ás is található, amely anyacsillagának 
lakható zónájába esik, azaz, ha egyál-
talán lenne szilárd felszínük, azon a 
víz folyékony halmazállapotban is lé-
tezhetne. Másfelől viszont ezeknek az 
óriásbolygóknak lehetnek olyan, a 
Földhöz hasonló kőzetholdjaik, ame-
lyek „életrevalók” lehetnek.

René Heller, a potsdami Leibniz Aszt-
rofizikai Intézet és Rory Barnes, a Wa-
shingtoni Egyetem csillagásza most 
sorra vették azokat a tényezőket, ame-
lyek az exoholdak élhetősége szem-
pontjából számba jöhetnek. A kérdés 
vizsgálatát bonyolítja, hogy a holdak 
esetében mind az anyacsillag, mind az 
óriási anyabolygó hatásait figyelembe 
kell venni.

Ezek közül a kutatók szerint talán 
a legmeghatározóbb a hold mérete, 
amelynek nagyjából meg kell közelíte-
nie a Föld méretét ahhoz, hogy meg-
tarthassa légkörét és olyan mágneses 
mező alakulhasson ki körülötte, amely 
pajzsként védi a gyilkos sugárzásoktól. 
Ez a követelmény meglehetősen szi-

gorúnak bizonyulhat, ha felidézzük, 
hogy Naprendszerünk legnagyobb 
holdjának, a Jupiter Ganimédeszének 
a tömege mindössze 2 százaléka a Föl-
dének.

Mindazonáltal a csillagászok szerint 
van esély ilyen nagy tömegű holdak 
létezésére, mégpedig a bolygórendszer 
kialakulása során úgy, hogy egy óriás-
bolygó gravitációs ereje befog egy nála 
jóval kisebb Föld-szerű bolygót. 

Heller és Barnes azt is megbecsülték, 
legalább mekkora távolságra kell egy 
ilyen holdnak keringenie óriási anya-
bolygójától, hogy az árapályerők fűtő 
hatása ne sterilizálja a holdat. 

David Kipping, a Harvard-Smith so-
nian Asztrofizikai Központ csillagásza 
szerint a kapott feltételek szűkíthetik 
az exoholdak keresésének feltételeit. A 
kutató a Kepler-űrtávcső által felfede-
zett hét exobolygó(jelölt) körül már ke-
resett holdakat – eddig sikertelenül. S 
bár folytatja a kutatást, úgy véli, tény-
legesen csak a tervek szerint 2018-ban 
felbocsátandó James Webb-űrtávcsőtől 
remélhető áttörés e téren. 

(Science News)

rengés és cunami sújtotta fukusimai 
atomerőmű környezete, de új távlato-
kat nyithat a hidraulikus törés alkal-
mazásával feltárt olaj- és gázmezők 
nyersanyagainak kinyerésében, illetve 
segíthet újraindítani az USA ritka-
földfém-bányászatát is.

„A grafén-oxid nagy felülete miatt 
a megkötő-képessége önmagában nem 
volt meglepő számunkra – mondta 
Kalmykov. – Bámulatra méltó volt 
viszont a reakció végbemenetelének 
gyorsasága, ami kulcsfontosságúnak bi-
zonyult.”

Az együttműködés során a Rice 
Egyetem laboratóriumában állí-
tották elő a kísérletekben használt 
grafén-oxidot, amelyet aztán a 
moszkvai laboratóriumban különfé-
le radioaktív szennyeződéseket (pél-
dául plutóniumot, uránt) tartalmazó 
oldatokhoz adagoltak. Azt is vizs-
gálták, milyen hatása van a tisztítás 

hatékonyságára egyéb fémszennye-
ződések (például nátrium vagy kalci-
um) jelenléte, illetőleg az oldat kém-
hatása (pH-értéke). Összehasonlító 
mérésekkel azt is megállapították, 
hogy a grafén-oxidos eljárás messze 
hatékonyabb a korábban hagyomá-
nyosan alkalmazott egyéb abszor-
bensek (például betonitagyagok, il-
letve granulált aktív szén) hatásánál.

A szilárd csapadékként összegyűjt-
hető radioaktív szennyeződésekkel 
természetesen továbbra is elővigyá-
zatosan kell bánni, de ebben a for-
mában már jóval kisebb térfogatot 
foglalnak el és könnyebben kezelhe-
tők. „Elégetve a grafén-oxid gyorsan el-
illan belőle, s visszamarad egy radioaktív 
pogácsa, amelynek anyaga legalább rész-
ben újra felhasználható, végső hulladé-
ka pedig megfelelően sugárzás-szigetelt 
tárolókba szállítható” – mondta Tour. 

(Physorg.com)

Jupiter-szer_ gázóriásoknak lehetnek  
a Földhöz hasonló, életre alkalmas holdjai  

(fantáziakép) KÉP: R. HELLER/AIP
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VÉDETT LETT 

A FÖLDIKUTYA OTTHONA

 Védetté nyilvánítottak a 2 128 hektár kiterje-
désű, a Körös-ér mentén és a Dorozsma–Majsai-

homokhát déli részén elhelyezkedő természeti területet. A Bács-Kiskun és 
Csongrád megyében, Kelebia, Ásotthalom, Mórahalom és Öttömös köz-
igazgatási területén lévő tájvédelmi körzet kialakítása világviszonylatban is 
egyedülálló természeti értékek megőrzését segíti elő a szomszédos 90 hek-
tárnyi ásotthalmi lápréttel.

A tájvédelmi körzet olyan különleges növényfajoknak ad otthont, mint pél-
dául az egyhajú virág, a tartós szegfű, a homoki kikerics, a tarka sáfrány, a pók-
bangó. A térség állatvilága is egyedülálló: a nagy tűzlepkétől a vöröshasú un-

káig, a bölömbikától a cigányrécéig számos vé-
dett és fokozottan védett faj él ezeken a tájakon.  
A Körös-éri Tájvédelmi Körzet létesítésével a 
délvidéki földikutya [Nannospalax (leucodon) 
montanosyrmiensis] élőhelyeinek jelentős ré-
sze is kiemelt természetvédelmi oltalom alá 
került. A kritikusan veszélyeztetett, mára a 
kihalás szélére sodródott fajnak mindössze 
300 körüli egyede él az egész világon, ebből 
mintegy 200 példány található Magyarorszá-
gon. A terület védetté nyilvánítása nagyban 

elősegíti a Szerbiával történő természetvédelmi együttműködést, különö-
sen a délvidéki földikutya védelme terén. A tervezett Körös-éri Tájvédelmi 
Körzethez közeli, a határ túloldalán található Szelebényi-puszta és a Sza-
badkai-erdő szintén a délvidéki földikutya élőhelye, e területek a szerbiai 
természetvédelmi szervek intézkedésének köszönhetően már kiemelt ter-
mészetvédelmi oltalmat élveztek. A délvidéki földikutya védelme csak a két 
ország természetvédelmi szerveinek határon átnyúló együttműködésével 
valósítható meg eredményesen. 

Magyarország Alaptörvénye kimondja, hogy a természeti erőforrások, kü-
lönösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, ezen 
belül is a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet 
közös örökségét képezik. Magyarországon legutóbb 2009-ben létesült tájvé-
delmi körzet a Mecsek nyugati részén. 

(www.greenfo.hu)

 a szegedi Vadaspark bő-
Vítené mentőközpontját. A 
Szegedi Vadaspark idén természetvédel-
mi mentQközpontjának bQvítésére fordítja 
a személyi jövedelemadó-felajánlásokból 
befolyó támogatásokat. A szegedi állatkert 
alapításától fogva nem pusztán kikapcso-
lódást, igényes szórakozást nyújt, hanem 
az ország egyik legjelentQsebb természet-
védelmi mentQközpontjaként is m_ködik. 
Évente akár ezernél is több sérült vagy 
elárvult, többnyire védett vagy éppen ritka, 
nemzetközi védelem alatt álló egzotikus 
állatot fogadnak. A Vadasparkban folyó 
szakmai tevékenység hatékonyságát jelzi, 
hogy a befogadott mentett állatok 50-60 
százalékát felépülésük, felnevelésük után 
vissza tudják ereszteni a természetbe. E 
természetvédelmi munkához az állatkert 
nem kap támogatást, a mentQközpont 
évente 4-5 millió forintos m_ködési költ-
ségét saját látogatói bevételeibQl, illetve 
a Szegedi Vadasparkért Alapítványhoz 
érkezQ felajánlásokból fedezi. Azoknak az 
állatoknak, amelyek szabadon engedésre 
nem, de állatkerti továbbtartásra alkal-
masak, például az elkobzott egzotikus 
állatoknak szintén helyet kell biztosítani, 
ennek pedig állandó lakhelyként jóval tá-
gasabbnak kell lennie, mint egy ideiglenes 
menedéknek. 
 jaguárfolyosó. Guyana a 
Panthera természetvédelmi csoporttal 
együtt igyekszik védelmet nyújtani az 
amerikai földrész legnagyobb szárazföldi 
ragadozójának számító jaguároknak. Az 
együttm_ködés célja egy olyan „jaguárfo-
lyosó” kialakítása, amely összeköttetést 
biztosítana a ragadozó szétszórt állomá-
nyai között Észak-Argentínától egészen 
Mexikóig. A megállapodás részeként Gu-
yana kilátásba helyezte, hogy intézkedé-
seket tesz jaguárjai védelmére: az ország 
nemzeti állatának számító nagymacskák 
ugyanis lassan már veszélyeztetett faj-
nak számítanak. A dél-amerikai nemzet 
büszkélkedhet a régió néhány legérintet-
lenebb vadonjával. Az erdQségekben és 
hatalmas füves területeken elhelyezett, 
mozgásérzékelQkkel felszerelt kamerák 
egyedülálló bepillantást engednek a ja-
guárok életébe. Az állatok természetes 
élQhelyét fokozatosan felemésztQ bányá-
szat és mezQgazdasági termelés azon-
ban egyre komolyabb fenyegetést jelent 
a jaguárokra. 
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mellett, főleg viselettörténeti szempontból 
jelentenek további izgalmas kutatási le-
hetőséget. 

Az első nyilvános bemutatással még 
várni kell; előbb a dombóvári múzeum 
jövője és sorsának kell, rendeződnie, de 
a kincsek addig is jó helyen, védett tre-
zorban nyertek biztonságos elhelyezést.

kriston Vízi józsef

Ezüstveretek – ajándékba

Jó fajta vert ezüstpénzekből készült 
21 darab díszes kabátgombbal aján-

dékozta meg az új esztendő első napja-új esztendő első napja- első napja-
iban a Dombóvári Helytörténeti Múzeu-
mot egyik, immár rendszeres adomá-
nyozója. Németh Richárd lokálpatrióta 
és múzeumbarát ezúttal az 1717 és 1790 
közötti időszakból származó nemesfém 
10 és 20 krajcárosokból, valamint fél és 
egész tallérokból – feltehetőleg, később 
nemesi viseletdarabhoz – készült mű-
tárgyakkal lepte meg a nyugat-tolnai 
város közgyűjteményét. A múlt év 
novemberében a helyi múzeum meg-
mentésére segítő estet is szervező férfi 
révén Bajor Miksa, II. József és II. 
Leopold arcmására kész�lt, egyúttal fizető-kész�lt, egyúttal fizető-
eszközként is használatos ez�stveretek, 
valamint további, éremmintás 
óngombok numizmatikai érdekességük 

(NÉMETH ATTILA FELVÉTELE)
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Az Élet és Tudomány 2012. I. félévi részletes 
tartalomjegyzéke megrendelhetQ az 
eltud@eletestudomany.hu címen. 

Az érdeklQdQk számára elektronikus 
formában, térítésmentesen elküldjük! 

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

www.telc.hu

A Cser Kiadó jelentette meg A madárvonulás atlaszát, s ebbQl kérjük 4 madár-
csoport nevét. (vízszintes 1. és 21., illetve függQleges 1. és 8.). A megfejtQk között 
a kötet öt példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést kívánunk!

Beküldési határidR: a lapszám megjele-
nését követR hét csütörtöke, 2013. feb-
ruár 14-e. Beküldési cím: Élet és Tudo-
mány, Keresztrejtvény, 1428 Budapest, 
Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu).

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy 
bekeretezett négyzetet. A rejtvényciklus vé-
gére e bet_k – helyes sorrendbe állítva – 
egy 130 éve született, Kossuth-díjas botani-
kus, akadémikus nevét adják. E név bekül-
dQi között értékes nyereményeket sorso-
lunk ki.

VÍZSZINTES: 1. Az elsR madárcsoport. 
11. Minden esztendQben. 12. Egyik jelképe 
az olajág. 13. Beethoven szülQvárosa. 14. 
FöntrQl. 16. Iratkapocs. 17. Figyelmeztet. 18. 
Savanykás gyümölcsital. 20. A szén és a 
jód vegyjele. 21. A második madárcsoport. 22. A levesestálból szedQ. 23. A 
biztonsági bányalámpa feltalálója (Sir, Humphry). 25. Akkád mitológiai eposz. 
27. Olimpiai bajnok portugál maratoni futó (Carlos). 28. Csavart szarvú antilop. 
29. Szelídgesztenye. 30. Kódexmásoló apáca (Lea). 32. Komárom-Esztergom 
megye, röv. 33. Lápi ...; mocsári halfaj. 34. Hajvégek! 36. Atommag! 37. Kossuth-
díjas ornitológus, író.

FÜGGPLEGES: 1. A harmadik madárcsoport. 2. Az „... hattyú”; alias William 
Shakespeare. 3. Alul. 4. Az Anna angol megfelelQje. 5. A meitnerium vegyjele. 6. 
Puskával a közepébe talál. 7. Félig éber! 8. A negyedik madárcsoport. 9. Fa-
tuskót feszít. 10. Vörösmarty balladája Hunyadi János katonájáról. 15. Határozat-
lan névelQ. 18. Az Aranykoporsó írója (Ferenc). 19. Pince elQtere. 21. Nem (rend-
szertani kategória), latinul. 22. FQ m_ve Az ember tragédiája (Imre). 24. Észak-
olaszországi körzet, székhelye Velence. 26. Egykori vármegyénk. 27. Francia 

komponista, a Love Story fi lmzenéjéért Os-
car-díjat kapott (Francis). 29. A jövQben. 31. A 
görög ábécé 22. bet_je. 33. Postscriptum 
(utóirat), röv. 35. KintrQl.

Az 1. számunkban megjelent rejtvény meg-
fejtése: Csakis a gondolataink vannak hatal-
munkban. A megoldást beküldök között a 
Typotex Kiadó különbözQ kiadványait nyerte: 
dr. Gáll Márton (Budapest), Józsi Mihály 
(Nagykanizsa), Racsmány Máté (Jánoshal-
ma), Szántói Zoltán (Sümeg) és Törzsök 
Ágnes (Márianosztra). A könyveket postán 
küldjük el. 

Az 1. számunkban egyúttal véget ért 12 he-
tes rejtvénysorozatunk. A bekeretezett be-
t_kbQl a HORVÁTH CSABA nevet kellett ki-
rakni. A megfejtést beküldQk közül az Élet és 
Tudomány negyedéves elQfi zetését nyerte: 

Battyányi Györgyi (Budapest), Buday Mihály (Zalaszentgyörgy), Bús Mária 
(Veszprém), Dániel Gyula (Nagymaros), Ertl Tibor (Fót), Halmai István (Jász-
kisér), Kiss Tamás Ferenc (Szerencs), Kovács Vilmosné (Lébény), Lamp At-
tila (PetQháza) és Oravecz Zoltánné (GödöllQ). Az elQfi zetések 2013. április 
1-étQl érvényesek. Akinek ez az idQpont nem felel meg, kérjük, mielQbb jelezze, 
melyik késQbbi idQponttól kéri azt. 

KERESZTREJTVÉNY

A TELC 19 országban ismert 

nemzetközi nyelvvizsgái, ANGOL és 

NÉMET nyelvbQl Magyarországon 
államilag elismertek. 

TELC – A sikeres választás!
Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat – TELC Nyelvvizsgaközpont
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
Tel.: 06-1-483-2543 • E-mail: telc@telc.hu

KövetkezQ vizsgaidQpontunk 2012-ben: 

• 2013. április 13.
 (Jelentkezési határidQ: 
 2013. március 11.)

82 vizsgahely az ország egész 
területén. Olasz, orosz és francia 
nemzetközi nyelvvizsga.
Vizsgáinkról, vizsgára felkészítQ  
tanfolyamainkról érdeklQdjön a 
www.telc.hu honlapon.

 

Angol és német
nyelvbQl már
felsõfokú (C1)
nyelvvizsga is!

SAKKFANTÁZIA
Bakcsi György rovata

2. feladvány – 
Samuel Loyd

Matt 2 lépésben

Világos:  Kh7 Ve1 Bc6 Bf1 
Hf6 Hg4 (6)
Sötét: Kg5 Hc3 Hd6 h3 (4)

BeküldendQ: a kulcslépés, 
amely után sötét minden 
lépésére mattot tudunk 
adni.

Beküldési határidQ (a 
postabélyegzQ legkésQbbi dátuma): 2013. február 21-e, csütörtök 
(Élet és Tudomány, Sakkfantázia, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@
eletestudomany.hu). 



Kunkovács László fotó-
művész, néprajzkutató ké-
peiből nyílt kiállítás február 
elején a budapesti Forrás 
Galériában. Az idei év első 
tárlata, mely február 22-ig 
látható, az egykori magyar 
pásztori kultúra sokszínűsé-

gébe, valamint a halászemberek csendes világába kalau-
zolja el az érdeklődőket. Magyarország akkori sajátságos 
kultúrája – amely ma már letűntnek mondható – élén-
ken rajzolódik ki ezeken a kordokumentumokon. Kun-
kovács László kutatási módszerét, mesterségét vizuális 
antropológiának nevezhetjük. Fényképezőgépével te-
matikusan megörökítette a vidéki Magyarország egy-
szerű embereit, pásztorait, halászait, gazdálkodóit, falu-
járásai során értékmentőként lencsevégre kapta múlófél-
ben lévő kultúránk utolsó követőit, a falvak, tanyák vi-
lágát. A fényképekről átsejlő örök értékek láthatatlanul 
hálózzák be mindennapjainkat, segítenek saját népünk 
történelmének, szokásainak megismerésében. 

A színek poétája, Joan Miró 
grafikai munkáiból nyílt kiállí-
tás a szegedi REÖK-Palotában. 
A regensburgi Kontakt Verlag 
szervezésében bemutatásra ke-
rülő anyag német magángyűj-
teményből származik. 

A XX. század egyik legje-
lentősebb spanyol festője, szobrásza és grafikusa sokkal in-
kább hasonlított egy derék hivatalnokra, mintsem egy bo-
hém, egzaltált művészre. A francia író, André Breton, Miró 
műveit kezdetben gyermekinek tartotta, később azonban a 
barátjaként tisztelt katalán származású mesterről úgy nyilat-
kozott, hogy ő az, aki valamennyiük közül a legszürrealistább.

Mirót semmilyen sablonba nem lehet kényszeríteni, ellen-
kezőleg, művészetével minden hagyományt megszegett. 
Mottójául választotta: „meg akarom gyilkolni a festésze-
tet“, amely törekvése festővásznak égetésében csúcsosodott 
ki. Miró elragadtatással nyilatkozott a papírra készített mű-
vészeti alkotásokról. Úgy vélte, a papír szabadságot nyújt a 
művésznek, megengedi a spontaneitást, amely a vásznon 
elveszne. Szürrealista képeivel – amelyek egyszerre voltak 
groteszkek, látványosak vagy éppen formabontók – azon-
ban épp az ellenkezőjét érte el. Ez egy további oka volt an-
nak, hogy az emberek rajonganak a festészetért.

A Szegeden látható több mint százdarabos grafikai vá-
logatás tudatosan tereli a szemlélő figyelmét az irodal-
mi-lírai Miró munkásságára, amely a kiállításnak egy 
különleges árnyalatot ad. Miró grafikai munkáiban 
megtalálhatók költőbarátainak versei alapján készült in-
terpretációi éppúgy, mint a művész saját ihletésű mun-
kái. A gyűjtemény május 5-ig tekinthető meg.

A jó nevű dombóvári műbú-
torasztalos családból szár-
mazó Bernát János (1910-
1964) képzőművészi pálya-
futását több fontos állomás 
határozta meg. Ezek egy ré-
sze Európában Berlinhez, 

Firenzéhez és Rómához köthető, ahol 1931 és 1938 kö-
zött töltött rövidebb vagy hosszabb tanulmányi időket. 
Itthon a budapesti Iparművészeti Főiskolán bútorterve-
zést, majd díszítő festészetet tanult. Egyik kiváló meste-
re Haranghy Jenő volt. Első önálló munkája az 
újdombóvári katolikus templom belsejének dekoratív 
megfestése volt.

1941-ben szobrász-keramikus felesé-
gével, Martha Miligannel (1912-2007) 
Észak-Amerikába költözött, ahol elő-
ször Toledóban, majd Mansfieldben 
(Ohio Állam) élt s alkotott. Utóbbi he-
lyen megalapítója volt a Fine Arts 
Guild nevű csoportosulásnak. Egyre 
súlyosbodó tüdőbetegsége miatt azon-
ban a kaliforniai Duarte gyógyászati 
központjának közelébe költözött, ahol 
haláláig anatómiai illusztrátorként dolgozott, s ezt a klasszi-
kus műfajt is művészi tökélyre fejlesztette.

Az elmúlt évtizedekben végleg hazaszármazott alko-
tásaiból nyílt most kiállítás a Simonytornyai Vármúze-
umban Arc-Test-Lélek – Felnyitott örökség cím-
mel. A különböző tematikájú festmények mellett számos 
vázlatot és az ismeretlen grafikáit előtérbe állítva, össze-
sen 66 db eredeti művét láthatják az érdeklődők. A tárlat 
március 3-ig várja a látogatókat.

Január végén nyílt meg az Országos 
Széchényi Könyvtár legújabb állan-
dó kiállítása, Bolgár Imre 
minikönyvgyűjteménye címmel. 

A minikönyv-kiadás napjainkban 
kevésbé divatos, mint a múlt század 
70-es és 80-as éveiben, de a kiadvá-
nyok az idő múlásával egyre értéke-
sebbek lesznek. Különösen a számo-

zott, dedikált, különleges díszítésű vagy kötésű bibliofil 
darabok, melyek nagy számban fordulnak elő a gyűjte-
ményben. Bolgár Imre gyűjtői érdeklődése valószínűleg 
közismert volt a nyomdaigazgatók körében, így gyak-
ran kapott különleges miniatűr kiadványt külföldről is, 
ráadásul a számozott kiadványok gyakorta a széria első 
darabjai közül valók, melyek kis sorszámot viselnek. Az 
anyag könyvkiadás-történeti érdekessége és esztétikuma 
mellett szintén fontos tényező, hogy a gyűjtemény befo-
gadásával mintegy 260 hazai kiadványt tudott pótolni a 
könyvtár.
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ÉT-IRÁNYTd Bánsághy Nóra rovata

Hazatért alkotások Pásztorok, halászok

Minikönyvek

A legszürrealistább
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY

Az afáziáról
A betegség tünetei sokfélék lehetnek. 
Van olyan beteg, aki nem tudja meg-
fogalmazni gondolatait, panaszait, kí-
vánságait; egy másik pedig rosszul ér-
ti, amit mondanak neki. Gondot 
okozhat az olvasás, írás. 

Egy magyar vitéz
Egy magyar hősnek, – hihetőleg Bene 
vitéznek, – ki még a’ tizedik század’ 
elején, Solt fejedelemmel, I. Berengár 
császárnak diadalmas védelmében 
Olaszországban jelen volt, újonnan 
felfedezett tetemeiről, ’s öltözetének 
ékességeiről – ezzel a tanulmánnyal 
kezdődött meg a honfoglaláskor régé-
szeti kutatása. 

Azonosíthatók vagyunk az 
erbWl?
Az akció-, valamint bűnügyi filmek 
már-már elmaradhatatlan kelléke lett 
a keresett személyek műholdfelvételek 
segítségével történő lokalizálása. Érde-
kes, amiként a tulajdonképpen titko-
san kezelt kémműholdak megihletik a 
forgatókönyv írókat. Ideje, hogy tisz-
tába tegyük a tévhiteket.

KÖVETKEZV SZÁMUNKBÓL

A hátlapon
Antilop-kanyon

Az Egyesült Államok délnyugati ho-
mokkő-vidékein, főként Utah és Arizo-
na államokban számos keskeny kanyon 
(angolul slot canyon) jött létre, melyek jel-
legzetessége, hogy a mélységük többszö-
röse a szélességüknek. Helyenként a ka-
nyon két, akár 30 méter magas fala között 
1 méternél is kevesebb a távolság az aljától 
egészen a tetejéig. A különleges formáci-
ókat erős vízfolyások alakították ki.

Az egyik legnépszerűbb közülük a 
navajo indiánok földjén található Anti-
lop-kanyon. A beszűrődő napfény a ka-
nyon mélyén sokszínű, izgalmas forma-
világot varázsol a szemünk elé. Az 
egyébként egyhangú, világosbarna ho-
mokkő a vörös, a narancs és a szürke kü-
lönböző árnyalataiban pompázik, s ha 
szerencsénk van, egy-egy keskeny fény-
oszlop is fokozhatja a látványt. 

A keskeny kanyonok árvízveszélyesek. 
Látogatásuk előtt fontos jól tájékozódni 
az időjárás-előrejelzésről még akkor is, 
ha látszólag nem várható eső. Egy olyan 
száraz vidéken, mint az Antilop-kanyon 
környezete, ahol egy-egy vihar hirtelen 
lezúduló nagy csapadékát a föld nem 
tudja elvezetni, a hasadékokat gyorsan 
elönti az ár (angolul flash flood). A ka-
nyonban tartózkodóknak esélyük sincs a 
váratlanul, nagy erővel érkező vízzel 
szemben.

A világ más tájain is láthatóak hasonló-
an szűk kanyonok. Az egyik leghíresebb 
a jordániai Petra romvárosába vezető 
Szik-szurdok, mely egyes helyeken 
mindössze 2-3 méter széles, és falai 100 
méternél is magasabbak.

Kép és szöveg: LENKEI NÓRA

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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tanulmányi verseny anyagát adó cikkei: 
Védett lett a földikutya otthona



Antilop-kanyon


	161.pdf
	162
	163
	164-165
	166-168
	169
	170-173
	174-175
	176-178
	179-181
	182-183
	184
	185
	186-188
	189-191
	192

