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Kedves Olvasónk!
lyóiratok szerkesztésében, publikációinak száma 
meghaladja a négyszázat. Kutatómunkája főként a 
gazdaság- és társadalomföldrajz, a népesség- és tele-

pülésföldrajz, valamint a regionális 
tudomány területére koncentráló-
dott. Tóth József legfontosabb 
eredményeit az Alföld településhá-
lózatának, térszerkezeti sajátossága-
inak feltárásában, a geográfiai tele-
pülésfogalom újragondolásában, a 
társadalmi gazdasági tér tagolódá-
sának elméleti modelljének kidol-
gozásában, a Kárpát-medence regi-
onális fejlődésének és Magyaror-
szág városhálózatának, urbanizáci-
ójának vizsgálatában érte el. 

Ismeretterjesztőként közvetlen stí-
lusával és szinte mesélően kedves 
előadásmódjával vívta ki hallgatósá-
ga elismerését. Cikkeit a legismer-
tebb lapok közölték, arcát jól ismer-
hette a tudományos műsorok televí-
ziónéző közönsége.

szerkesztősÉg

Korábbi elnöke, Ádám György után 
egykori alelnökétől is búcsúzik a Tu-
dományos Ismeretterjesztő Társulat: 
elhunyt Tóth József, a Pécsi Tudo-
mányegyetem volt rektora, a Pécs-
Baranyai TIT Egyesület elnöke.

A földtudományok nyugalmazott 
professzorát, a Magyar Tudományos 
Akadémia doktorát életének 73. évé-
ben rövid, súlyos betegség után érte a 
halál.

A professzor elévülhetetlen érde-
meket szerzett az egyetemi szintű 
tanárképzés pécsi elindításában, az 
általános társadalomföldrajzi és ur-
banisztikai tanszék, majd a földrajzi 
intézet létrehozásában és a földtudo-
mányi doktori iskola alapításában. 
Pályafutása alatt közreműködött 
szakkönyvek készítésében, szakfo-



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: R
A zöld háromszög csúcsa 
váltakozva felfelé és lefelé 
mutat;
A sárga ovális felfelé 
„lépked”;
A piros háromszögecske a 
zöldre van „ragadva” ezért a 
sárga ovális olykor letakarja.

ERPSÍTÉS

Válasz: A
A belsQ ábrák formája 
ugyanolyan, mint 
amelyekben vannak, csak 
mindegyik az
óramutató járásával 
ellenkezQ irányban, 90 
fokkal van elforgatva.  

HAJRÁ

Válasz: 13 440 BT
Az alacsonyak (A)  6 BT-t
kaptak fejenként. Összesen 
tehát 6A BT-t. A testQrök(T), 
a magasak (M) 40
százaléka ingyen statisztált,  
a többi 10 BT-t kapott. 
A magasaknak fizetett 
összeg tehát 6/10x10M = 
6M BT
Összesen: 
6A + 6M - > 6 (A + M)
Mivel tudjuk, hogy 
M+A=2240, a kifizetett 
összeg 13 440 BT.
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A 9. héten bemutatott 
fejtörQk megoldása:
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pók kéz évszak magyar
igazsághónap

S A R O K

Melyik ábra kerül a szürke négyzet helyére?

A két balodali mérleg egyensúlyban van. Hány alma kell a harmadik mérleg bal 
oldalára, hogy az is egyensúlyban legyen?
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egyértelműen visszakövethető a for-
rásukig. De miként kapcsolódnak a 
kozmikus sugárzás protonjaihoz a 
gamma-sugarak?

A protonok közel fénysebességre 
gyorsulásának folyamatát a kutatók 
a szupernóvarobbanásban ledobott 
külső héjak gyorsan táguló lökéshul-
lám-frontjához kapcsolódó mágne-
ses mezővel való kölcsönhatással ma-

gyarázzák. Elméleti fizikusok már az 
1970-es években kimutatták, hogy a 
szupernóvarobbanások lökéshullám-
frontjában olyan mágneses csapdába 
eshetnek az elektromosan töltött ré-

szecskék (protonok), amelynek a hul-
lámfronttal együtt mozgó mágneses 
„falai”, mint mágneses tükrök között 
oda-vissza verődve mindenegyes üt-
közésben impulzusnövekedésre, azaz 
egyre nagyobb sebességre tesznek 
szert. Az így közel fénysebességre 
felgyorsult protonok aztán kiszaba-
dulva és a környező csillagközi anyag 
hozzájuk képest lassan mozgó („álló”) 

protonjaival rugalmatlanul 
ütközve töltött hadronokat 
és semleges pionokat kelte-
nek. Ez utóbbiak rövid idő 
alatt elbomlanak, bomlá-
suk során nagyenergiájú 
gamma-fotonok keletkez-
nek, amelyeket a mágneses 
mezők nem térítenek el, 
így pályájuk visszakövet-
hető a forrásukig. Azt pe-
dig, hogy az űrtávcső által 
észlelt gamma-fotonok 
valóban pionok elbomlásá-
ból származnak, a fotonok 
jellegzetes energiaeloszlása 
árulja el. 

A kutatók a Fermi-
űrtávcsővel most két, 

tőlünk több ezer fényévre levő 
szupernóvamaradványt – a W44 és 
IC 443 jelűt – vizsgálták, amelyekről 
már korábban megállapították, hogy 
intenzív nagyenergiájú gamma-su-

 Szupernóva- 
robbanásokból 
kozmikus sugarak

Most először végre megfigye lé-
sekkel is sikerült igazolni, amit 
a kutatók már régóta sejtettek: a 
Földet a világűrből bombázó koz-

mikus sugárzás nagyener-
giájú részecskéinek java ré-
sze szupernóvarobbanások 
maradványaiban jön létre, 
amelyek óriási részecske-
gyorsítóként közel fény-
sebességre gyorsítják fel a 
töltött részecskéket.

A stanfordi SLAC Nem-
zeti Gyorsító Laboratórium 
Kavli Részecske Asztrofizi-
kai és Kozmológiai Intézeté-
nek munkatársai által veze-
tett kutatócsoport négy tel-
jes éven át figyelt meg két 
szupernóvamaradványt a 
NASA Fermi Gamma-sugár 
űrtávcsövével, míg sikerült 
egyértelmű bizonyítékokat 
találniuk a nagyenergiájú részecskék 
keletkezésére. Az eredményről a Scien-
ce-ben számoltak be.

A Föld légkörébe érkező és ott koz-
mikus részecskezáport keltő kozmi-
kus sugárzás részecskéinek 90 száza-
léka proton. A szakértők már régóta 
gyanítják, hogy e részecskék nagy 
valószínűséggel a Tejútrendszeren be-
lüli szupernóvarobbanásokból, illetve 
más galaxisokban levő fekete lyukak 
környezetéből eredő nagyenergiájú 
anyagcsóvákból ( jetekből) származ-
nak, ám eddig tényleges megfigyelé-
sekkel egyik feltételezést sem sikerült 
alátámasztani.

„A kozmikus sugárzással érkező proto-
nok energiája messze meghaladja a mai 
legnagyobb földi gyorsítókkal elérhetőt – 
mondta Stefan Funk, a Kavli Intézet 
és a Stanford Egyetem asztrofizikusa, 
a kutatócsoport vezetője. – Mivel azon-
ban az elektromosan töltött részecskéket 
minden útjukba eső mágneses mező eltéríti, 
így csak többszörös irányváltás után érkez-
nek el a Földig, ezért pályájukat nem lehet 
a forrásig visszavezetni.”

Azok a nagyenergiájú gamma-suga-
rak azonban, amelyek a Fermi-űrtáv-
cső nagy látómezejű távcsövével (Large 
Area Telescope: LAT) észlelhetők, 
irányváltozás nélkül szelik át a kozmi-
kus mágneses mezőket, ezért eredetük 
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A W44 és IC 443 szupernóvamaradványok elhelyezkedése  

a Fermi-_rtávcsQ gamma-sugárzási égtérképén, illetve kinagyított  
hamis színezés_ képük a betétképeken
KÉP: NASA/DOE/FERMI LAT COLLABORATION

A két szupernóvamaradvány különbözQ hullámhosszakon készült megfigyeléseibQl  
összeállított hamis színezés_ mozaikképe (fent), illetQleg gamma-sugárzásuk mért energia-
spektruma (a mérési hibával együtt jelzett pontok), amely szemmel láthatóan jól illeszkedik  

a pion-bomlás elméletileg jósolt görbéjére (folytonos vonal)
KÉP: NASA/DOE/FERMI LAT COLLABORATION, CHANDRA X-RAY OBSERVATORY, ESA HERSCHEL/XMM-NEWTON
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arra, hogy Kádár János megszabadul-
jon balos ellenzékétől.   
– És a meghallgatók személye? 
– Nógrádi, mint a bizottság tagja ke-
rülhetett pozícióba, annak ellenére, 
hogy a vizsgált időszak vezérkari fő-
nökeként közvetlen résztvevője volt 
a katonai pereknek. 1956 utáni tevé-
kenysége alapján kaphatott bizalmat. 
Aczél György viszont az 50-es évek 
törvénytelenségeit illetően tel-
jesen intakt volt, hiszen többet 
ült börtönben, mint Kádár és 
szabadulása után, 1956 őszéig 
nem kapott/vállalt politikai 
szerepet. Rákosi mindkettő-
jük esetében föl is emlegeti 
érintettségüket. 
– Mire voltak kíváncsiak? 
– Rákosit a koncepciós pe-
rekről és az azokban játszott 
szerepéről kérdezték, illetve 
itthoni kapcsolatait firtatták. 
Gerőnél is próbáltak egy ak-
tuális frakciós vádat kreálni, 
nála is sikertelenül, így került 
azután előtérbe, hogy tagja 
volt a letartóztatásokat elren-
delő „trojká”-nak és 1953-
ban, belügyminiszterként 
szándékosan akadályozta a 
rehabilitáció végrehajtását. 
– Hol és mikor került sor a 
kihallgatásokra? 
– Rákosit 1962 júliusában keresték fel 
Krasznodarban, ahol 1957 óta élt. A 
beszélgetés feltételezhetően valamilyen 
hivatalos helyen folyt, jóval hosszabban, 
mint Gerő esetében, aki családjával ak-
kor már visszaköltözött Budapestre; az 
ő meghallgatására augusztusban került 
sor a Pártközpontban.  
– Tudták, hogy hangfelvétel készül?
– Talán Gerő sejtette. A beszélgetés 
során nem egy olyan kérdést kapott, 
amiből kikövetkeztethette, magán-
életének minden mozzanatát addig is 
figyelték. 
– Beszélgetés volt vagy kihallgatás?  
– Rákosi igen nehezen állt kötélnek. 
Tudta, hogy feje a tét; minimálisan 
kizárás a pártból, maximálisan egyéb 
retorziók is érhetik. Végül is ráállt a 
beszélgetésre és azt a taktikát választ-
ja, hogy vitatkozik; kisebbíti szerepét a 
koncepciós perekben, a felelősségét Pé-
ter Gáborra, Farkas Mihályra, a szovje-
tekre, Kádár Jánosra próbálja hárítani. 
Sőt! Próbálja bizonygatni egyes perek 
megalapozottságát. Hangos kifakadá-
sok, kiabálások hangzanak fel, Aczél 
nehezen viselte Rákosi mindent hárító 

gárzást bocsátanak ki. Most az alapos 
megfigyeléssel meghatározták a su-
gárzások energiaspektrumát, amely 
pontosan megfelelt a semleges pionok 
elbomlásából várhatónak: egyáltalán 
nem tartalmazott a bomlás küszöbér-
tékénél kisebb energiájú komponense-
ket, és változásának görbéje is megfelelt 
pion-bomlásénak. 

Funk szerint a kutatás további lépései 
a gyorsítási mechanizmus pontos rész-
leteinek tisztázására és megértésére, il-
letőleg a szupernóvamaradványok által 
elérhető maximális energia meghatáro-
zására irányulhatnak.
Forrás: www6.slac.stanford.edu/news/2013-02-14-
fermi-cosmic-rays.aspx 

 Lehallgatott kihallgatások

Könyvújdonság a Lehallgatott 
kihallgatások – Rákosi és Gerő 
pártvizsgálatának titkos hangsza-
lagjai című kötet, amelyről a két 
szerkesztőt, Feitl Istvánt és Baráth 
Magdolnát kérdezte lapunk. Gerő 
Ernő a hazai sztálinizmus kulcs-
figurája. Rákosi mögött ő volt 
a rendszer irányítója, bár szerepe 
nem volt annyira nyilvánvaló, 
mint a korszak nevét adó MDP 

főtitkáré. Az ország vezetését kezében 
tartó „trojka” harmadik tagját, Farkas 
Mihályt, aki a katonai perekben vállalt 
nem kis szerepet, már 1956 előtt hivata-
losan elítélték. A vezetés negyedik tag-
ja, Révai József, aki magyar kulturális 
élet teljhatalmú és könyörtelen irányítója 
volt, ekkor már nem élt. 
– Mi indokolta a vizsgálatot? 
– A motiváció azt volt, hogy az 
SZKP XXII. (úgynevezett második 
desztalinizációs) Kongresszusán Hrus-
csov ismét előveszi a témát és így az 
MSZMP is napirendre tűzi az ötvenes 
évek törvénytelenségeinek vizsgálatát, 
a felelősség megállapítását, az áldozatok 
számbavételét. Az úgynevezett Biszku-
bizottság feladata volt, hogy a párt Po-
litikai Bizottsága számára előterjesztést 
készítsen.
– Nem lett volna egyszerűbb bírósági 
tárgyalást tartani?
– Akkor óhatatlanul felvetődött volna 
Kádár János szerepe, s ezt nyilván nem 
akarták. Olyannyira nem, hogy amikor 
Rákosi „társtettesként” nevezi meg Ká-
dárt, a beszélgetők határozottan rendre 
utasítják; az MSZMP első titkáráról be-
szél. És általában kerülik azokat a témá-
kat, amelyekben Kádár is érintett lehet. 
A vizsgálat egyébként jó apropó volt 
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gondolatmenetét. Gerő viszont, akit 
elvtársnak is szólítottak, igen együtt-
működő volt. Nem vonta kétségbe a 
megbízottak jogosítványát. Bizonyos 
dolgokban elismerte felelősségét, ám 
amit lehetett, megpróbálta ő is hárítani: 
Rákosi mániákus volt, Farkas Mihály 
erőszakos és vele szemben intrikus, va-
lamint az akkoriban sokat emlegetett 
nemzetközi helyzet is kényszerítően 

hatott. Mindezek mellett valóban nem 
volt olyan mértékben részese az eljá-
rásoknak, mint Rákosi Mátyás, noha 
tisztában volt azzal, mi történik az 
ÁVH-ban.  
– Nehéz kutatómunka volt?   
– A szalagok létezéséről egy ideje már 
tudtunk, ám hiányoztak az anyagi fel-
tételek a szöveg digitalizációjához. A 
feldolgozásban nem is annyira a régi 
technika okozta a gondot, bár elkép-
zelhető, hogy egy ötven éves hang-
szalag miként szól, itt nem riportok 
készültek. Főleg a Rákosi-anyagban 
vannak nehezen érthető részek, gyak-
ran beszéltek-kiabáltak egyszerre, hal-
latszik minden: széknyikorgás, ajtócsa-
pódás, utcai zajok. Gerő nem írt visz-
szaemlékezéseket, véleménye azért is 
érdekes. A hang és az írott szöveg így 
együtt sokkal jobban visszaadja a ki-
hallgatás során keletkezett indulatokat, 
a légkört, az egykor elmondhatatlan 
hatalommal rendelkező vezetők habi-
tusát. Ez az első alkalom, hogy magyar 
könyvkiadó lehallgatási hanganyagot 
tesz közzé.  

HAY ANDRÁS 
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„Magam gondolatit, és ujjomból szopott dolgokat nem 
írok […] lopva semmit sem vettem […] mert valaki írá-
sában valami jót találok, enyim” – írta Pázmány Péter 
1636-ban megjelent prédikációskötetének előszavában. 
Nem ő volt az egyetlen, aki ezt a gyakor-
latot követte. Stankovátsi Leopold így fo-
galmazott: „Ami a dolognak mivoltát il-

leti, semmi újsággal nem 
szolgálok, melyet már ez 
előtt sok buzgó lelki tanítók 
ki nem prédikálottak volna: 
sőt magam is azoknak 
könyvökből szedtem öszve 

munkámat; csak a beszédek egybeállítása 
az én dolgom; melyben azt sem szégyenlem 
megvallani, hogy ahol feltett célomhoz il-
lett, szóról szóra is sokat kiírtam, főkép-
pen amaz örök emlékezetre méltó Páz-
mány Péter kárdinálisnak, jeles prédikáci-
óiból, mert nem akartam megváltoztatni vagy az ő szép 
magyarságát, vagy bölcs árgumentomit. Nem is félek, 
hogy ezért lopással vádoltassam: mert nem lopjuk azt, 
amit örökségül vettünk a mi régi atyáinktól”.

A tanítás tisztasága
A fenti két szerzőt – számos XVIII. századi hitszónokkal 
együtt – nem csupán az öncélú hagyománytisztelet ve-
zette a szövegátvételek tekintetében. Legalább ilyen fon-
tos lehetett számukra a tanítás tisztaságának megőrzése 
is: nem lehetett mindegy egy bonyolultabb gondolatme-
netre épülő teológiai okfejtés esetében, hogy megbot-
lik-e a hitszónok nyelve, avagy sem, netán mond-e 
olyasmit, ami eretnekségnek, vagy más felekezet tételé-
nek bizonyul. 

M A G YA R O R S Z Á G I  KO M P I L Á C I Ó S  H A G YO M Á N Y

Bizonyos esetekben a képzettebb, gyakorlottabb hit-
szónokoknak is problémát jelenthetett olykor az ötlette-
lenség, vagy az ihlet hiánya. Az sem elképzelhetetlen, 
hogy olykor egész egyszerűen nem volt ideje a papnak 

saját kútfőből új beszédet fogalmazni. 
Ilyen esetekben is megbízható segítséget 
jelenthettek az elődök prédikációskötetei. 
Ebből adódott aztán, hogy sorra-rendre 
láttak nyomtatásban is napvilágot az 
olyan beszédgyűjtemények, amelyekben 
egy-egy nagyobb tekintélyű személy (leg-
több esetben Pázmány Péter) mondatai 
voltak megtalálhatók – más szerző neve 
alatt.

Az ilyenfajta, szó szerinti, forrásmegje-
lölés nélküli szövegátvételeket, illetve ma-
gát a szerkesztői eljárást, amellyel az ilyen 
szöveg készül, a régi irodalom kutatói 
kompilációnak nevezik a latin compilo 

(összeszed, összelop jelentésű) igéből. 

Kezdeti segítségtWl névcseréig
A kompilált szövegek számos eljárással készülhettek. 
Voltak olyan szerzők (például Egyed Joákim), akik csak 
„kezdeti segítséget” vettek igénybe: fogtak két-három 
Pázmány-mondatot (figyelem, egy-egy Pázmány-mon-
dat olykor három-négy sornyi terjedelmű!), majd tovább 
folytatták saját szájuk íze szerint. Akadtak, akik csak 
egy-egy bonyolultabb, vagy teológiai szempontból lé-
nyegesebb szövegrészt vettek át Pázmánytól, mint 
Csúzy Zsigmond. Voltak azonban olyanok is, akik csak-
nem egész beszédgyűjteményüket Pázmány szavaira 
építették. Közéjük tartozik Stankovátsi Leopold, aki rö-
vidítve közölt egy-egy beszédet a nagy jezsuita elődtől 

K-101571

Miként vélekedtek az írásról, a szerzWi önál-
lóságról, az új mevek létrehozásáról a 

XVII–XVIII. századi Magyarországon? 
Gyökeresen mást, mint amit manap-
ság, az 1821-es Iliász-pör  – amikor is 
Kölcsey Ferenc megdöbbenve vette 
tudomásul, hogy Vályi Nagy Ferenc 
Iliász-fordításában az W szövegei is 

megtalálhatók – és az 1921-es szerzWi 
jogi törvény után gondolunk. A romanti-

ka idWszaka elWtt kisebb szerepe volt 
ugyanis az eredetiségnek, az egyházi iroda-

lomban pedig kimondottan erénynek számított 
a szövegátvételeken alapuló hagyománykövetés.

SZÓORZÁS

Kelemen Didák
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ségről ki bocsáttatott prédikációjok által, arra céloznak, 
hogy eláltatván tanítványinkat, magok után vonják. 
Csel. 20:30. Azért is lett, hogy prédikációjokat ezek kö-
zött hintegették. Az Első, Sz. Ferenc Szerzetiből való Mi-
norita Barát: ki Bátor Városa piacán el mondotta prédi-
kációját, és Nyomtatásba ki adta 1721.edik esztendőbe: 
hová maga nevét fel nem tette, jóllehet, az, sokaknál, 
talám nálam is tudva vagyon; mellyel, mivel maga el 
hallgatott, én is róla hallgatók. Másodikat prédikállatta, 
és nyomtatásba ki bocsátotta 1735. ödik esztendőbe Tu-
dós Bernárd Pál. Úgy látszik prédikációjok meg fontolá-
sából, hogy ezek egy más kezére játszottak: mert a mit 
az első rövidebben ellenünk ki-adott, a Második azt ki 
szélesétette, és az elsőnek, szavait, többire, igéről igére 
leírta. Éles elmének jelét találtam ugyan a prédikációk-
ba; mind az által a kettöt egybe vetvén, azonnal 
gyanúskodtam, hogy vagy az elsőből írta le a második 
az egy formájú szókat; vagy pedig mind kettő más tudós 
ember munkájából. Nem is csalatkoztam meg ez gondo-
latomba. Mert mikor már ez prédikációkra; nevezetes-
ben a bővétéssel valóra készéttetett Feleletemnek vége 
felé közelétettem volna, jöve kezemhez egy jóakaróm-
tól, ama széles tudományú és nagy elméjő kardinál Páz-
mány Péternek Kalaúzos Irása, melynek XI edik Köny-
vébe, mindkét prédikációnak, többire, minden szavait 
igéről igére fel találtam”.

Konklúzióját pedig így fogalmazta meg a feldühödött 
Helmeczi: „meg esmértem, hogy mind két prédikáló az 
emlétett papi fejedelemnek elméjével bölcselkedvén, és 
annak régi munkáját, újnak és maga munkájának tettet-
vén, akar hírre és dicséretre kapni; az ilyen ember ne-
veztetik a tudósoktól Plagiarius Librorum”.

…enyim csak a foldozás
A korabeli filológusi felvértezettségű református püspök 
meglátásai helyesek voltak ugyan, de korántsem teljesek. 
A kiegészítést a közelmúltban végeztem el. A két szöveg 
valóban összefügg egymással, mégpedig a következő-
képpen: a Bernárd-beszéd tulajdonképpen nem más, 
mint az 1721-es Kelemen Didák-prédikáció, összeol-
vasztva egy másik, hasonló témájú, 1727-es Kelemen 
Didák-beszéddel, ami a szerző 1729-es Búzafejek című 
kötetében is megjelent. Vagyis igaza van Helmeczi 
Komoróczinak abban, hogy az 1721-es Kelemen- és az 
1735-ös Bernárd-szöveg összetartozik, de megjegyzen-
dő, hogy ebbe a szövegkorpuszba tartozik még két be-
széd (egy 1727-es és egy 1729-es), amelyeknek szövege 
megegyezik. Ráadásul minden érintett szövegben jelen-
tős mértékű, szó szerinti, jelöletlen Pázmány-átvétel ol-
vasható. Első megközelítésben úgy tűnik, hogy Kele-
men Didák Pázmány-prédikációit saját, 1721-ben, illetve 
1727-ben kelt beszédeibe illesztette, s közülük az egyi-
ket, az 1727-est 1729-es prédikációskötetében is megje-
lentette. Ezeket a szövegeket ismerte Bernárd Pál és 
1735-ös beszédében fel is használta őket. Ez lenne tehát a 
logikus sorrend – de nem így történt.

A gyulafehérvári levéltárban 2009 júliusában módom-
ban állt megtekinteni a Gyulafehérvári Érseki Levéltár 
Kelemen Didák-anyagát. Ebben találtam az alábbi szö-
vegrészt, mely egy – saját kezű és korabeli másolatban is 

saját neve alatt. Ennél is fondorlatosabb volt Illyés And-
rás erdélyi püspök eljárása: több olyan beszéde is van, 
amelyben névcserét alkalmazva használta Pázmány pré-
dikációját. A nagy jezsuita előd fiaknak neveléséről szó-
ló írását például Szent Imre herceg ünnepén mondta el 
– talán azon elgondolásból, hogy fiú volt ő is, nyilván 
érvényesült esetében is a kiváló nevelés. Még érdekesebb 
azonban Illyés esetében a két katonaszent felcserélése: 
Pázmány szent György-napi beszédét szent László napjá-
ra alkalmazta – azaz nemes egyszerűséggel kicserélte a 
beszédben a neveket, minden György helyett Lászlót 
szerepeltetve. S tegyük hozzá, hogy le is rövidítette a be-
szédeket – ily módon gyártott egy György-beszédből 
három László-prédikációt.

Első pünkösdi beszéde megegyezik Káldi György első 
pünkösdi beszédének harmadik részével, a második 
Káldi hasonló alkalomra írt műve második beszédének 
első és harmadik részével. Harmadik beszédét Páz-
mánytól kompilálta Illyés, a negyediket pedig Káldi első 
beszédének első részéből állította össze. 

 Még érdekesebb azonban Kelemen Didák esete: az ő, 
1721-ben megjelent kötete már a korszakban is nagy vi-
hart kavart. Helmeczi Komoróczi István a következő-
képpen fakadt ki 1741-ben megjelent Igazság pajzsa című 
írásában: „[…] két egyházi rendű személyeket jegyzek 
meg, kik nyomtatásba magyar nyelven, az oltáriszent-

Pázmány Péter
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fellelhető – Ladányi Elek tartományfőnökhöz szóló Ke-
lemen Didák-levél részlete 1728-ból: „bár csak új esz-
tendőre az Ur Istennek ő Sz. Felséginek ingyen való Sz. 
kegyelméből lennének Készek azon csekély praedikatiok 
[…] tovább is kérem Tiszt. atyaságodat édes tiszt. P. 
regens atyám uram hogy az Tiszt. Jó emlékezetű 
plebanus Bernárd Pál emlékezetit az mint fel tettem 
volt, ki ne hagyják, mert requireat in Sancta pace, övé 
volt az Úristennek ő Sz. felségének ingyen való Sz. ke-
gyelme általa munka, enyim csak a foldozás, elég én 
nékem, Istennek hála, hogy eddig hasznát vettem, e 
nélkül hozzá sem kezdhettem volna: nem itilem, hogy 
az Sz. Szerzetnek az Kissebségire essek, nékem pedig 
nem lehet az máséval dicsekednem azért hadd legyen 
édes Atyám Uram fel téve, jobbnak gondolom így, s az 
én édes Istenem előtt kedvesebbnek lenni, kinél egyebet 
nem kívánok belőle”.

Vagyis 1735-ben, a neve alatt megjelent kötet kiadása 
idején Bernárd Pál már legalább hét éve halott volt… A 
kompilációs szövegalkotás sorrendje pedig inkább for-
dítva történhetett: Kelemen Didák használhatta Ber-
nárd Pál munkáit, amelyek Pázmány-kompilációkat 
tartalmaztak.

A kutatás természetesen folytatódik tovább és egyre 
izgalmasabbá válik: ki volt tulajdonképpen Bernárd Pál 
és hogyan jellemezhető az ő írói tevékenysége? Munka-
társa lehetett Kelemen Didáknak? Vagy Kelemen Didák 
az ő halála után, hagyatékából dolgozott? Miért Kele-
men Didák nevén jelent meg mégis a prédikációskötet? 
Mit jelent az, hogy övé volt a beszédek foldozása? Iga-
zított volna Bernárd Pál anyagán?

A kérdések és bizonytalanságok ellenére munkám 
fontos eredményének tartom, hogy rávilágít arra, hogy 
a régi korok embere másként gondolt az irodalomra, a 
szépírói önállóságra, az eredetiségre és a szerzői jogra, 
mint a mai kor embere. Kutatásom eredményei nem-
csak az irodalomtörténészek számára lehetnek érdeke-
sek. Meglátásaim érvényesíthetők a különböző fordító-
programok és plágiumszoftverek tesztelésében is.

MACZÁK IBOLYA

A gyulafehérvári levéltár épülete

Halak és emberek bevándorlási politikája

Az akvaristák bizonyára jól ismerik a sárga porcelánsügért.  
A Tanganyika-tóból származó bölcsőszájú hal nem csak tet-
szetős külsejéről, de együttműködésen alapuló szaporodásáról 
is nevezetes: a domináns szaporodó párnak több, alárendelt 
dajka is segít az ivadékok nevelésében. (Sok madár- és emlős-
fajnál is hasonló rendszer működik. A szurikáták segítőinél 
például olyan erős a gondoskodási hajlam, hogy egy friss kuta-
tás szerint jóval több – számukra veszélyes – őrködésre szánják 
el magukat, amikor a kölykök előbújnak az üregekből.)  A 
sügér segítőtársak akár húszan is lehetnek, és bár főleg a pár 
régebbi utódjai közül kerülnek ki, olykor idegeneket is maguk 
közé fogadnak. Közösen tisztogatják, legyezgetik az ikrá-
kat, és elriasztják a ragadozókat.  Titokban valószínűleg arra 
várnak, hogy a terület egyszer majd az övék lesz, de addig is 
előnyt húznak a csoportéletből, hiszen közös erővel könnyeb-
ben megvédik magukat a ragadozóktól. A szaporodó párnak 
jól jön a kegyeiket kereső csapat, de a túl nagy népesség terhet 
is jelent, hiszen nem biztos, hogy mindenkinek jut elegendő 
ennivaló, és a betegségek is könnyebben terjedhetnek közöt-
tük. Így azután jól megfontolják, hogy kit és mikor engednek 
be a csapatba.
A Berni Egyetem kutatói évtizedek óta vizsgálják, milyen 
tényezők befolyásolják a halak együttműködését. Legutóbbi 
tanulmányukban arra keresték a választ, vajon mi alapján 
dönti el a domináns pár, hogy megadja-e a letelepedési enge-
délyt a bevándorlóknak. A pár akváriumához olyan tartályt 
csatoltak, amiben vagy egy ragadozó, egy ikrarabló vagy 
egy növényevő vagy semmilyen hal sem úszkált. Egy másik 
csatlakozó tartályba pedig egy addig ismeretlen porcelánsügért 
tettek a kutatók. Ha a harmadik tartály üres volt vagy csak 
egy békés növényevő úszkált benne, a pár mindent megtett, 
hogy a betolakodót elűzzék. Viszont ha ragadozó vagy egy 
ikrarabló került a közelükbe, máris visszavettek a támadások-
ból.  A ragadozó közvetlen fenyegetést jelentett, az ikrarabló 
jövőbenit – de mindkét esetben úgy vélték, elkél a segítség a 
ragadozó elűzéséhez.  A kutatók szerint ez nagyon hasonlít 
az emberi társadalmak eljárására, ahol a bevándorlókat csak 
akkor látják szívesen, ha hiányszakmát űznek.

kubinyi enikő

ÉT-ETOLÓGIA
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EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG? • EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG? EDUVITAL– ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

Az egészséggel kapcsolatos ta-
nulmányokban közel azonos 
annak a megítélése, hogy kü-

lönböző tényezők milyen mértékben 
felelősek egészségi állapotunkért. Ezek 
szerint a környezeti hatások és az élet-
mód szerepe 60-70%-os, az öröklött 
hajlam és az egészségügyi ellátás a 
fennmaradó 30-40%-on osztozik. 
Emiatt különösen nagy felelősség hárul 
ránk, pedagógusokra, hiszen sokat te-
hetünk azért, hogy tanítványainkat az 

egészség jellemezze, és egészségtudatos 
magatartással, valamint a negatív kör-
nyezeti hatások csökkentésével meg is 
tudják azt védeni.

Az iskolai pedagógiai programok ré-
sze az egészségnevelési program, amely 
részletesen tartalmazza a tanulók 
egészségtudatos magatartásának kiala-
kítási lehetőségeit. Ez egész pontosan 
az emberi erőforrások miniszterének 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a 
nevelési-oktatási intézmények műkö-
déséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról.

Ahogy az már sorozatunkban kide-
rült, „Az egészség nem a betegség hiánya, 
hanem a teljes testi–lelki és szociális jóllét”. 

Ennek eléréséhez az első lépés az egész-
ségi állapot felmérése, megőrzése. A vizs-
gálatok elvégzéséhez különösen az is-
kola-egészségügyi szolgálat szakembe-
reire, a testnevelésórai mérésekre, a ki-
szűrt gyermekek gyógytestnevelési 
ellátására, a sajátos nevelési igényű 
gyermekek számára szakember bizto-
sítására (pl. fejlesztőpedagógus, logo-
pédus) van szükség.

Ezután következik a kedvező környe-
zet kialakítása. Törekednünk kell arra, 

hogy a környezetünkben be-
következő változások az em-
ber egészségének javára válja-
nak. Részletes javaslatok a 
Kívül – belül jó iskola (Szer-
kesztő: Réti Mónika) OFI-s 
kiadványban olvashatóak.

Az iskolák következő fel-
adata az egyéni képesség fejlesz-
tése. Feladatunk a tanulók in-
formációval való ellátása, 
egészségnevelése, annak ér-
dekében, hogy minél több le-
hetőségük legyen az egészsé-

ges életmód választásához.
Az egészséges életmóddal kapcsolatos 

információk átadására a különböző 
tanórák kiváló lehetőséget nyújtanak. 
A jelenleg még meglévő egészségtan- 
és a biológiaórákon a tanulói kiselőadá-
sok vagy gyűjtőmunkák témájaként 
például a különböző egészségügyi 
problémák megelőzésének, illetve le-
küzdésének lehetőségeivel is megis-
merkedhetnek a tanulók. Az élelmi-
szerek, tápanyagok vizsgálata során az 
egészséges táplálkozásra való figye-
lemfelhívás magától értetődő kell, 
hogy legyen!

Kémiaórákon különösen ügyelnünk 
kell arra, hogy ahol lehet, környezetba-

rát anyagokat használjunk, különösen 
a tanulói kísérleteknél! Például az indi-
kátorok közül nemcsak szép színei mi-
att érdemes a lilakáposztalevet használ-
ni, hanem arra is jó alkalom, hogy fel-
hívjuk a figyelmet jótékony táplálko-
zás-élettani hatásaira. A halogének 
tanításakor meg ismertetjük a tanulók-
kal azok környezet-egészségügyi hatá-
sait is. A kémhatásvizsgálatoknál hasz-
nált ecet, szóda, szódabikarbóna lehe-
tőséget teremt arra, hogy a környezet-
egészségbarát tisztítószerekkel is 
megismerkedjenek a tanulók.

A mozgás jótékony hatásáról nem- 
csak beszélnünk kell, hanem bárme-
lyik tanórán be lehet iktatni egyszerű 
tornagyakorlatokat a lankadó figye-
lem frissítésére. A mindennapos testne-
velés keretében, a néptánc- vagy társas-
tánc-órákon, az úszás és korcsolyázás 
beiktatásával a mozgás az életük részé-
vé válhat. Az iskolakertekben végzett 
munkálatok során a jóleső mozgás 
mellett elsajátíthatják a gyerekek az 
alapvető kertészeti ismereteket, ame-
lyek az egészséges táplálkozással is ösz-
szefüggenek. A komposztálás gyakor-
latban történő megismerése a szelektív 
hulladékgyűjtéssel összekapcsolva elve-
zet környezetünk védelméhez, amely-
nek nagy jelentősége van egészségünk 
védelmében. 

A tanórák mellett a különböző sza-
badidős foglalkozások: témanapok 
vagy témahetek, jeles napok, 
diákönkormányzati nap, családi nap, 
kirándulások, erdei iskola, egészségvé-
delmi témájú versenyek stb. mind-
mind remek lehetőséget kínálnak az 
egészségnevelésre.

NAGYNÉ HORVÁTH EMÍLIA

EGÉSZSÉGNEVELÉS 
AZ ISKOLÁBAN

Az iskolai tantervekben jelenleg eléggé mostoha helye van az egészségtannak, de egy kis odafigye-

léssel szinte minden tantárgyba „be lehet csempészni”. Cikkünk szerzWje, Nagyné Horváth Emília 
tanár, országos közoktatási szakértW.
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Március közepétől a C/2011 L4 
(Panstarrs) üstökös tűnik 
majd fel az alkonyati égen, fé-

nyessége az előrejelzések szerint a leg-
fényesebb csillagokéval lesz összemér-
hető. Ahogy egyre távolabb kerül a 
Naptól, fényessége úgy csökken majd, 
cserébe viszont egyre később nyugszik 
központi csillagunk után, így a söté-
tebb égbolton kedvezőbbek lesznek a 
körülmények a megfigyeléséhez. 
Megkeresésére tehát napnyugta után, 
leginkább kis kézi látcsövekkel lesz al-
kalmunk. Ha tehetjük, válasszunk 
olyan megfigyelőhelyet, ahonnan a 
nyugati kilátást nem zavarják épületek, 

K Ó M A  É S  C S Ó VA

AZ ÜSTÖKÖSÖK 
ÉVE

A szabad szemmel is megfigyelhetW üstösök ritka látogatók, jó, 
ha minden évtizedre jut egy-egy belWlük. Reményeink szerint 2013 
különleges év lesz a csillagászat történetében, márciusban és 
novemberben is látványos üstököst várunk, utóbbi talán még 

fényes nappal is látható lesz.

fák vagy más tereptárgyak, és talán 
mondanunk sem kell, a sikeres észlelés 
feltétele a felhőmentes égbolt. Novem-
berre egy még látványosabb kométát 
várunk. A modellszámítások alapján 
fényessége akár a teliholdét is elérheti – 
igaz, a nappali égen – , de bízunk ben-
ne, hogy később az éjszakai égbolt jel-
legzetes látványosságává válik. Ennek 
megfigyelhetőségéről kellő időben tá-
jékoztatjuk majd olvasóinkat.

Szörnyeségek elWjelei?
De lássuk, mit is érdemes tudnunk 
ezekről az égi vándorokról!

Régen a csillagjósok vesztes csaták, 
járványok, egész uralkodó-di-
nasztiák kihalásának előjeleként 
tekintettek az üstökösökre. Per-
sze, a történelem tele van hábo-
rúkkal, és mindegyiknek volt 
vesztese. A különböző ragályos 
betegségek sem voltak ritkák, 
mindig is akadt valami szörnyű-
ség, amit rá lehetett fogni az ép-
pen feltűnő üstökösre. 

Arisztotelész úgy vélte, hogy a 
Föld légkörében zajló jelenségről 
van szó. Azt gondolta, a külön-

böző mocsarakból felszálló gyúlékony 
gázok égését látjuk. Mivel nagy tekin-
télyű tudós megállapításáról volt szó, ki-
jelentésében évszázadokig senki nem 
kételkedett.

Az első tudományos vizsgálatokat az 
1400-as évek közepén végezte 
Regiomontanus, akit Mátyás király hí-
vott Magyarországra és Vitéz János 
esztergomi érsek udvari csillagásza 
volt.  Regiomontanusnak azonban 
távcső még nem állt rendelkezésére, 
szabad szemmel és egyszerű szögmérő 
eszközökkel – mint pl. a Jákob-pálca – 
kellett a méréseit végezni, nem csoda 
hát, hogy eredményei nem voltak elég 
pontosak. Azért nem volt munkálko-
dása teljesen hiábavaló. A mérések ki-
értékeléséhez megalkotta Európa első 
tangens-táblázatát.

Mintegy száz évvel később Tycho 
Brahe megmérte egy üstökös távolsá-
gát, ami 115 földátmérőnek adódott, 
vagyis távolabb volt a Holdnál. Már-
pedig a korabeli felfogás szerint a 
Holdnál közelebbi jelenségek földi, 
míg a távolabbiak égi események. 
Tycho egyébként kora egyik legkivá-
lóbb megfigyelő csillagásza volt. A dán 
király egy lakatlan szigetet adományo-
zott neki, ahol csillagvizsgálót épített. 
Hatalmas, fából készült szögmérők se-
gítségével nagy pontossággal mérte 
meg a különböző égitestek pozícióját.

A Halley-üstökös 

1066-os visszatérését örökíti meg 

a Bayeux-i kárpit

KÉP:WWW.OUR-EARTH.NE
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Halley 1705-ben megjelent Synopsis 
of Cometary Astronomy című könyvé-
ben 24 üstökös pályaszámításait közöl-
te. Felismerte, hogy az 1531-es, 1607-
es és 1682-es üstökösök pályája közel 
azonos. Ebből helyesen arra következ-
tetett, hogy ugyanannak az égitestnek 
a visszatéréseiről lehet szó. A követke-
ző visszatérést 1758/59-re jelezte előre. 
És valóban: 1758 december 25-én ta-
lálta meg egy német amatőr csillagász. 
Az üstökös a Napot 1759 márciusában 
közelítette meg legjobban. Halley ek-
kor már nem élt, de az iránta való tisz-
teletből az ő emlékét őrzi az égitest el-
nevezése.

Talán a leglátványosabb visszatérést 
1910-ben produkálta, május 18-19-én a 
Föld keresztülhaladt az üstökös csóvá-
ján, ekkor a teljes égboltot uralta a lát-
vány.

A csóva összetételét akkor már szín-
képelemzéssel meg tudták állapítani. 
Az ez irányú kutatások egyik jeles út-
törője volt Konkoly-Thege Miklós, 
aki ógyallai csillagvizsgálójában vég-
zett alapvető jelentőségű méréseket 
az 1870-es évektől kezdődően, vala-
mint Gothard Jenő, aki a Herényben 
(Szombathely mellett) lévő obszerva-

tóriumában készített felvételeket a 
századforduló táján. A csóva – bár fő-
leg vízpárából és ártalmatlan szénve-
gyületekből áll – tartalmaz pl. hidro-
gén-cianidot is, ami köztudottan 
mérgező vegyület. A csóva azonban 
rendkívül ritka, pusztán néhány száz 
molekulát tartalmaz literenként, és 
ezek többsége nem is ártalmas. A ta-
lálkozás nem okozott kimutatható 
változást a Föld légkörében. Persze a 
korabeli bulvársajtó mit sem törődve 
a szakemberek véleményével, címla-
pon figyelmeztetett az eljövendő vi-
lágvégére, ami természetesen akkor 
is elmaradt.

drszondákkal, közelrWl
Az első automatákkal közelről vizsgált 
égi vándor szintén a Halley-üstökös 
volt. 1986-os visszatérése idején már 
voltak olyan teljesítményű fedélzeti szá-
mítógépek az űreszközökön, amelyek-
kel emberi beavatkozás nélkül levezé-
nyelhető volt a megközelítés és a köz-
ben elvégzendő vizsgálatok irányítása. 
(A távirányítás vezérlőjelei ugyanis sok-
perces késéssel érkeznek csak meg a 
Földről, és az űreszköz válasza is ugyan-
ennyit utazik vissza a térben, így a köz-

Minden idők leghíresebb üstököse a 
Halley. Viszonylag rövid a periódusa: 
76 évente tér vissza, és a történelem so-
rán már több alkalommal volt rendkí-
vül látványos jelenség az égen. Egy 
1066-os visszatérést örökít meg a 
Bayeux-i falikárpit. A képet Matild 
királyné, Hódító Vilmos felesége ké-
szíttette. A normannok betörtek 
Angliába, és Hastings mellett legyőz-
ték II. Harold seregét. Az angolok hi-
edelme szerint az égen tündöklő üstö-
kös vezette az ellenséget a szigetor-
szágba.

Jatagán az égen
Egy másik visszatérés 1456-ra esett. II. 
Mehmed török szultán Európa leigá-
zására készülvén épp Magyarországon 
folytatott háborút. A feltűnő égi jel-
ben a törökök keresztet, míg a keresz-
tények jatagánt – vagyis török kardot 
– láttak. A pápa, III. Callixtus az üstö-
kös elűzésére és a pogány hatalmának 
megtörésére általános könyörgést ren-
delt el. A keresztény világ minden or-
szágában minden délben imádkozni 
kellett a híveknek. Az üstökös az Ox-
fordi egyetem geometriaprofesszora, 
Edmund Halley nevét viseli.

Megfigyelés Tycho Brahe csillagvizsgálójában (korabeli 

ábrázolás) KÉP: HTTP://EN.WIKIPEDIA.ORG

A Halley-üstökös 1910. május 13-án. A felvétel a Lowell Obszervatóriumban 

készült Arizónában. KÉP: HTTP://WWW.UNIVERSETODAY.COM

Az utóbbi évek leglátványosabb üstököse a déli féltekérQl volt 
megfigyelhetQ. A képet magyar kutatók készítették Ausztráliából. 

KÉP: HTTP://HIREK.CSILLAGASZAT.HU
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ben megvizsgálja a Csurjumov-
Geraszimenko-üstököst. A berendezés 
egy Philae nevű leszállóegységet is visz 
magával, ennek a fejlesztésében ma-
gyar kutatók is részt vettek.

Ezen vizsgálatok alapján egyre jobban 
megértjük az üstökösök felépítését és 
működését. 

A Naprendszer vándorai
Az üstökös-magok néhány kilométer 
átmérőjű égitestek. Főleg kőtörmelék-
ből és megfagyott gázokból állnak, de 
jelentős mennyiségben tartalmaznak 
vízjeget is. Ezen – Földünkhöz képest 
parányi – égitestek a bolygórendszer 
határán túl, de még a Nap tömegvon-
zási hatókörén belül az úgynevezett 
Oort-felhőben keringenek központi 
csillagunk körül, mintegy 50-100 ezer-
szer messzebb, mint a mi Földünk. Szá-
muk akár több billió is lehet. Mivel a 
Nap kering a Tejútrendszerben és időn-
ként egy-egy csillag vagy nagy tömegű 
csillagközi felhő közelében halad el, 
ezek gravitációs hatásukkal módosít-
hatják az üstökösmagok pályáját az 
Oort-felhőben. Ilyenkor előfordul, 
hogy egyik-másik befelé, a Nap irányá-
ba lendül, vagy éppen ellenkezőleg, és 
végleg elhagyja a Naprendszert. Ha be-
felé indul, Kepler törvényeinek enge-
delmeskedve egyre gyorsabban száguld 
a Nap felé, majd megkerülve azt, újra 
kifelé veszi az irányt. A Nap közelébe 
érve az üstökös-mag felszíne felmeleg-
szik, a benne levő gázok pedig párolog-
ni kezdenek. A mag körül ideiglenes 
légkör képződik, ez az üstökös feje, 
vagyis idegen szóval a kóma. Ennek 
mérete már az óriásbolygókkal vete-

vetlen földi irányítás kivitelezhetetlen.) 
A Halleyt meglátogató szovjet VEGA- 
űrszondák kamerájának vezérlését pél-
dául Budapesten a Központi Fizikai 
Kutatóintézetben fejlesztették ki.

A két VEGA-szondán kívül az Euró-
pai Űrügynökség a Giotto-, míg a japá-
nok a Szuiszei-, valamint a Szakigake-
szondát küldték az üstökös tanulmányo-
zására. Az amerikai ICE-űrszonda vi-
szont csak távolabbról végzett méréseket.

1999-ben indították útjára a Stardust- 
űrszondát, hogy az 5 évvel később min-
tát vegyen a Wild-2 üstökös kómájából, 
és további két év keringés után vissza-
juttassa azt a Földre. A mintákat egy 
speciális, erre a küldetésre kifejlesztett 
aerogél nevű anyag segítségével sikerült 
megszerezni, amelyben a beleütköző 
szemcsék károsodás nélkül tudtak lefé-
keződni, és biztonságosan utazhattak 
benne a földi laboratóriumig. Miután 
értékes szállítmányát egy kapszulában 
eljuttatta a Földre, a szonda tovább ke-
ringett a Nap körül, és később, 2011-
ben a Tempel-1 üstököst is megvizsgál-
ta. 

Ugyanezt az üstököst korábban – 
2005-ben – a NASA Deep Impact ne-
vű űrszondája is meglátogatta, és egy 
370 kg-os próbatestet, „okos lövedé-
ket” juttatott az égitest felszínébe, ami 
egy 10 m mély és 100 m átmérőjű krá-
tert ütött rajta. A becsapódás következ-
tében létrejött anyagfelhőt fedélzeti 
műszereivel figyelte a szonda, melyet a 
sikeres küldetés végeztével a Hartley-2 
üstökös felé irányítottak. Ezt 2010 nov-
emberében sikerült megvizsgálnia. 
2004 márciusa óta egy európai űrszon-
da, a Rosetta is úton van, hogy 2014-

kedhet. Egy ilyen égitest túl kicsi ah-
hoz, hogy a tömegvonzása képes le-
gyen magához láncolni a körülötte 
felgyűlt gázmolekulákat, ezért folya-
matosan veszít anyagából, de a mag 
párolgása szüntelenül pótolja ezt a 
veszteséget. A Nap felszínéből nem 
csak fény és hő – vagyis elektromág-
neses sugárzás – árad, hanem nagy 
energiájú elemi részecskék, főleg pro-
tonok és elektronok is. Ezt napszélnek 
nevezzük. A napszél magával sodorja 
a kóma egyes részecskéit, így az a 
Nappal átellenes oldalon megnyúlik, 
kialakul a csóva. A napszél-részecskék 
összeütközhetnek a csóva atomjaival, 
gerjeszthetik, vagy ionizálhatják azo-
kat, ezért ioncsóvának is nevezik ezt a 
képződményt. A gerjesztett atomok 
persze kisvártatva visszatérnek eredeti 
állapotukba, miközben a kapott ener-
giát fény formájában visszaadják kör-
nyezetüknek, a csóva világítani kezd.

Az üstökös-mag a jegeken kívül 
nagy mennyiségű port és kisebb-na-
gyobb kődarabokat is tartalmaz. Ami-
kor a jég elpárolog, ez az anyag kisza-
badul belőle. Mivel a tömegük jóval 
nagyobb a gázmolekulákénál, a nap-
szél kisebb befolyással van rájuk. Ezek 
inkább a pálya mentén szóródnak szét, 
egy íves, úgynevezett porcsóvát alkot-
va. A szemcsék persze nem bocsátanak 
ki fényt, pusztán a nap fényét verik 
vissza, így a porcsóva színe is a Nap 
sárgás színére emlékeztet.

Az üstökös-magok az Oort-fel-
hőben, a Naptól távol keringenek, így 
alig éri őket sugárzás. Ráadásul jel-
lemzően néhány kilométer az ármérő-
jük, így a tömegvonzásuk is kicsi ah-
hoz, hogy az anyagukat összepréselve 
változásokat okozzon bennük. Ezek a 
testek tehát „eredeti formájukban” 
maradtak meg, megőrizték a Nap-
rendszer kialakulásakori állapotukat, 
ezért vizsgálatukkal a bolygók létre-
jöttére vonatkozó ismeretekhez jutha-
tunk. További fontos körülmény, 
hogy sok vízjeget és szerves vegyüle-
teket is hordoznak magukban. Egyes 
elméletek szerint a Földünkön találha-
tó víz egy részét és az élet létrejöttéhez 
elengedhetetlen alapanyagokat is üstö-
kösök szállították bolygónk felszínére.

Hogyan keletkezett a Föld? Honnan 
kerültünk mi a Földre? A válasz talán 
az üstökösökben rejtőzik.

NYERGES GYULA

A Rosetta-_rszonda leszállóegysége a Csurjumov-Geraszimenko-üstökös felszínén. 
(fantáziarajz) KÉP: HTTP://SPACEINIMAGES.ESA.INT
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2.
rész

Nagy Szülejmán szigetvári 
türbéje helyének felkutatásá-
val a pécsi múzeum munka-

társai már az 1970-es években próbál-
koztak. Hitelt adva annak a hagyo-
mánynak, hogy a türbe falainak föl-
használásával készült a mai templom, 
az ásatások során a szentély alatt keres-
ték a mauzóleum maradványait. Tö-
rök korra utaló falmaradványok azon-
ban nem kerültek elő. A Pécsi és az Isz-
tambuli Egyetem 2009-ben újabb ku-
tatásokba kezdett a helyszínen annak 
tisztázására, hogy volt-e itt hódoltság-
kori lelőhely, esetleg itt állt-e a Nagy 
Szülejmán szultán türbéjét magában 
foglaló erősség is. Egyik kiindulópont-
juk Esterházy Pál felmérése volt, 
amelynek tájolásában figyelembe vet-
ték az iszlám vallási előírásokat, vagyis 
a vázrajzot úgy forgatták, hogy a dzsá-
mi Mekka felé nézzen. Így, ha a temp-
lom rá is épült a török kori romokra, a 
falcsonkok egy részének elvileg ki kel-
lett „lógniuk” a templom épülete alól. 
A területet a templomkerten belül ku-
tatóárkokkal szelték át, elkészítették a 
talajradaros felméréseket, továbbá ki-

egészítő terepbejárásokat végeztek a 
környéken. A beszámolók szerint 
azonban falmaradványok és alapárkok 
helyett csak koraújkori és újkori kerá-
miaanyag, valamint nagyszámú ha-
barcsdarab került elő. Ennek következ-
tében a kutatást végzők végleg elvetet-
ték a szívósan továbbélő helyi hagyo-
mányt a türbe itteni elhelyezkedéséről. 

Kör és nyolc fa
A korabeli térképek, levéltári adatok 
alapján további lehetséges helyszínek ku-
tatása is megkezdődött. Leandro 
Anguissola hadmérnök a szigeti vár álla-
potát 1689-ben részletesen felmérő tér-
képén, az Almás-patak keleti oldalának 
közelében egy ötszög közepére rajzolt 
körrel és mellette nyolc fa szokatlan rész-
letességű feltüntetésével jelzi Szülejmán 
elhalálozási helyét (az F jelzetű helyszín 
feloldókulcsánál az „Orth wo der Tür c-
khische Kayßer Solimanus ist ge stor ben”, 
vagyis a „Hely, ahol a török császár 
Szülejmán meghalt” felirat látható).

Ez a jel hasonló formában szerepel a 
XIX. században készült II. katonai fel-
mérésen is török temető felirattal, csak 

itt négyzetbe tették a kört: ez alapján 
helyezték a mai Török-Magyar Emlék-
parkot a patakvölgy szélére. Elgondol-
kodtató, hogy az évtizedekkel korábbi 
I. katonai felmérésen ugyanakkor ezen 
a részen semmilyen jelzés nincs, viszont 
Segítő Szűz Mária kegyhelyeként már 
feltüntetik a mai turbéki templomot és 
az akkor még ott futó, Pécs, illetve Ka-
posvár felé elágazó főutat is. Ezeket a 
főutakat a második felmérés idejére 
már áthelyezték, nagyjából oda, ahol 
ma a 6-os és 67-es utak vannak. A fel-
tételezett muszlim temető helyén a két 
térkép által jelölt területen a kutatások 
ellenére tudomásunk szerint csak réz-
kori edénytöredékek kerültek elő, török 
sírokra utaló leletek nem. 

A megjelölt hely Anguissola korábbi 
metszetéről levett irányszögét mai tér-
képre vetítve az – nem kis meglepeté-
sünkre – nem az emlékpark környékére, 
hanem pontosan a mai turbéki határ-
részre mutat. Az egykori jól képzett had-
mérnök valószínűleg a környék egyik 
legmagasabb és kiváló alappontjának 
számító szigeti várból (egész pontosan az 
épen maradt minaret tornyából!) kite-

H O L  VO LT  N A G Y  S Z Ü L E J M Á N  S Z I G E T V Á R I  S Í R E M L É K E ?

SZPLP KÖZÖTT, TÓ PARTJÁN?
A Török   Nemzetközi Együttmeködési és Koordinációs Ügynökség (TIKA), valamint Szigetvár Város 
Önkormányzata között létrejött megállapodásnak köszönhetWen a közelmúltban olyan multidiszcipli-
náris kutatócsoport alakult, amely a korábbiaknál lényegesen komplexebb megközelítéssel látott a 
címbeli feladat elvégzéséhez. A „fehér márványból” emelt türbére vonatkozó lehetséges helyszínek 
körét a korábbi feltárások eredményeinek újraértelmezésével, levéltári források felkutatásával és 
elemzésével, újabb terepi megfigyelésekkel, geográfiai, valamint tájrekonstrukciós vizsgálatokkal 

igyekeznek egyetlen helyszínre szekíteni.

Anguissola felmérése a vár környékérQl, 
1689

Anguissola felmérése a vár környékérQl 1689-ben, Nagy Szülejmán általa 
feltételezett sírhelye irányának Északtól való eltérése feltüntetésével
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hadilevéltárban őrzött korábbi metsze-
tének adatait is, így tehát nem csak a 
terepen szerezett ismereteiket ábrázol-
ták. Mindezek alapján sajnos az a kuta-
tási irány sem járt eddig sikerrel, amely 
elsősorban e térképek és a műholdfel-
vételek, valamint a területről újabban 
készített légifotók elemzése alapján az 
Almás-patak völgyében lévő növény-
zet elszíneződéseit, a felszín egyenet-
lenségeit vizsgálta. 

A fentebbiek alapján is jól látszik, az 
újabb kutatások sikert csak a tanulsá-
gok levonásával, a zsákutcák lépésről-
lépésre való lezárásával és az interdisz-
ciplináris szemléletmód alkalmazásával 
hozhatnak. Mint az eddigiekből is ki-
derült, a történeti adatok döntő több-
ségben a turbéki határrészre helyezik 
Nagy Szülejmán türbéjének helyét. Az 
ettől való esetleges eltérés hátterében 
általában valamilyen pontatlanság, fél-
reértés feltételezhető. A régészeti feltá-
rások alapján azt azonban egyértelmű-
en kizárhatjuk, hogy a türbe a mai 
templom alatt van – ahogyan azt az ott 
1913-ban elhelyezett emléktábla és a 

kintve végezte munkáját. A körülmé-
nyeket és a technikai lehetőséget mérle-
gelve felmerülhet, hogy a térképész a 
szöget jól felmérve, de lapján már pon-
tatlanul, az Almás-patak mocsaras terü-
lete szélére helyezte el a türbének a várból 
szabad szemmel is látható, fákkal körbe-
vett területét. Valószínű azonban, hogy 
nem járt a türbénél, mert akkor – az áb-
rázolás részletességét tekintve – a fák he-
lyett vagy mellett az ekkor még biztosan 
álló dzsámit és kolostort is feltüntette 
volna a rajzrészleten.

Turbéki határrész
Általánosan jellemző, hogy a térképé-
szet ezen korai időszakában az észak és 
az irányszögek meghatározása ugyan 
nem okozott gondot, de a nagyobb tá-
volságok mérésénél, alakzatok feltün-
tetésénél már jelentős torzulásokat ta-
pasztalhatunk. A későbbi térképen a 
feltűnően hasonló jelkulcs és felirat 
használata alapján nem zárható ki, 
hogy a II. katonai felmérés készítői az 
előmunkálatok adatgyűjtése során 
esetleg felhasználták Anguissola bécsi 

köztudat tartja. Bár ha tüzetesebben 
megnézzük a forrásokat, ezt senki 
nem is állította: csak azt, hogy a mai 
templom a régi falak felhasználásával 
épült. Ez pedig azt is jelentheti, hogy a 
török kori épületek köveit felhasználva 
emelték az új templomot – akár telje-
sen új helyen. Az, hogy a türbe a török 
kor előtt még Szibótnak nevezett 
turbéki határrész szőlőhegyén volt, egy 
1720-as urbáriumi összeírásból egyér-
telműen kiderül. Mely adatok segíthet-
nek mégis a terület lehatárolásában?

Evlia Cselebi útleírása egyértelművé 
teszi, hogy a mauzóleum Szigetvártól 
Keletre mintegy órányi járásra van. 
Szőlők közé, magas dombra teszi a sír-
emléket, pedig másutt megemlíti, 
hogy egy tó partján áll. Így nyilvánva-
ló, hogy a valódi magaslat említése iro-
dalmi túlzás, hiszen ezen a környéken 
a legnagyobb szintkülönbség is alig pár 
métert tesz ki. Fontos, és Esterházy Pál 
ábrázolásának helyes tájolását is mutató 

Az I. katonai felmérésen 1780 körül csak Sz_z Mária ma is ismert 
búcsújáróhelye szerepel

Anguissola térképét az 1860 körüli II. katonai felmérésre vetítve jól látható, 
hogy Nagy Szülejmán sírhelye a turbéki templom környékén keresendQ

A Török-Magyar Barátság Park

A szultán megerQdített sátortábora egy korabeli 
török miniatúrán. Jól látható, hogy egy vizenyQs 

résszel körbevett területen és nem a dombon van.
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megjegyzése szerint a palánk kapuja 
Északra nyílt. Lényegében hasonló 
eredményre jutott a kutatás akkor is, 
amikor Mekka irányába forgatták be a 
metszetet. Az alaprajzot alaposabban 
szemügyre véve látható, hogy azon a 
palánk körül csak U alakban, az északi 
oldalon van árok, amelyen híd vezet át. 
Ennek a fél sáncároknak azonban csak 
akkor van értelme, ha a védőfalak má-
sik oldalán valamilyen más, természe-
tes akadály, például mocsaras terület, a 
Cselebi által említett tó van, amihez a 
mesterséges védmű is csatlakozik. 

Kiadatlan Szigetvár-námék
A híd helyzete egyben a bejárat és így a 
megközelítési út helyét is elárulja. Első 
pillanatban a víz közelsége miatt mégis 
az Almás-patak völgyében, az 
Anguissola által jelzett hely tűnhetne a 
leglogikusabbnak – de az már nem 
Turbék területe. Csak a helyszínt ala-
posan bejárva látható, hogy a turbéki 
szőlők alatt egy jelentős méretű terület 
vízét összegyűjtő völgy húzódik, ma is 
meglehetősen sok csatornával, vize-
nyős résszel. Vagyis akár itt is lehet 
olyan helyszín, amely összeegyeztethe-
tő az említett metszet ábrázolásával. 
Az I. katonai felmérésen, illetve a mű-
holdfelvételeken látható, útra utaló 
keskeny csíkok alapján azt is lehet tud-
ni, hogy a korabeli főutak itt ágaztak 
el, így az is nyilvánvaló, pontosan mer-
re haladtak. Már csak azt a helyet kell 
megtalálni, amely az egykori főút kö-
zelében, attól nagyjából délre, félig a 

vízgyűjtő mocsaras északi partján van. 
Ezzel kapcsolatban pedig Evlia Cselebi 
azon megjegyzését sem szabad figyel-
men kívül hagyni, hogy IV. Moham-
med a korábbinál lényegesen nagyobb 
erődítményt és számos új épületet 
emelt a türbe közelében – de koránt-
sem biztos, hogy ugyanazon a helyen, 
ahol a korai palánk állt. 

A türbe kutatásának korábbi tapaszta-
latai azonban mindenkit türelemre és 
óvatosságra intenek. Mindenképpen 
folytatni kell a történeti források lehető 
legteljesebb körű összegyűjtését, elemzé-
sét, hiszen Isztambultól Zágrábon át 
Dublinig számos helyen még rengeteg 
Szigetvárral kapcsolatos feldolgozatlan 
levéltári anyag fekszik. Az egyik legje-
lentősebb forráscsoportot például a had-
járattal foglalkozó, egy kivétellel mind-
máig kiadatlan oszmán-török nyelvű 
önálló művek, az úgynevezett Szigetvár-
námék alkotják, melyek többsége Isz-
tambulban található. Az újabb és újabb 
adatok jelentősen pontosíthatják eddigi 
ismereteinket, ezért feldolgozásuk ki-
emelt jelentőségű. Ezzel párhuzamosan 
igen fontosnak tartjuk a korabeli Sziget-
vár környezetének GIS-módszerekkel 
végzett történeti földrajzi vizsgálatát, táj-
rekonstrukcióját. A vizsgálat célja, hogy 
a lehető legnagyobb pontossággal re-
konstruáljuk az érintett terület dombor-
zatát, felszínborítottsági viszonyait, épü-
leteit, épületkomplexumait és úthálóza-
tát a XVI-XVII. századra vonatkozóan. 
A feldolgozott adatokból raszteres dom-
borzatmodell hozható létre, amely a to-
vábbiakban a forrásokkal együtt értel-
mezve lehetőséget ad arra, hogy még 
pontosabban lehessen a türbe helyszínét 
meghatározni. Csak ezután kerülhet sor 
a kijelölt terület régészeti feltárására, ami 
az előzetes tervek szerint 2016-ig, a szi-
getvári csata és Nagy Szülejmán halálá-
nak 450. évfordulójára fejeződhet be.

SZABÓ GÉZA, PAP NORBERT, 
KITANICS MÁTÉ

A bulgur

A bulgur évezredek óta fontos szere-
pet játszik a közel-keleti táplálkozás-
ban, és egyre inkább meghódítja Eu-
rópát és a nyugati világot is. A ha-
gyományos, sárga bulgur alapanyaga 
a durumbúza, a nálunk még kevésbé 
elterjedt, barna változat a toklász nél-
küli, kopasz- vagy tarbúzából készül. 

A többi gabonához hasonlóan a B1-, 
B2-, B3-, B6-vitaminokhoz juthatunk 
hozzá a fogyasztásával, ezáltal támo-
gatja a szénhidrát-, fehérje- és zsír-
anyagcserét, továbbá az idegrendszer 
megfelelő működésében is hasznos 
táplálék. Ezen felül gazdag folsavban, 
foszforban, magnéziumban, kálium-
ban, cinkben és vasban. 

Magas rosttartalmának köszönhető-
en sokáig telítettségérzetet biztosít, 
segíti a bélmozgást, megelőzi a szék-
rekedést, segít egyenletesebbé tenni a 
vércukorszintet, csökkenti a koleszte-
rinszintet, ezáltal kedvező irányba 
befolyásolja a szénhidrát- és zsír-
anyagcserét. Fogyasztása fogyókúrá-
ban, cukorbetegségben, valamint 
egészséges táplálkozásban is kiváló al-
ternatíva. A legújabb kutatások alátá-
masztják, hogy teljes kiőrlésű gabo-
naként a bulgur a finomított gabo-
nák helyett fogyasztva, segíthet csök-
kenteni a teljes testzsírtartalmat és a 
hasi zsírpárnákat. A kutatásban olyan 
felnőttek vettek részt, akik legalább 3 
adag teljes kiőrlésű gabonából készült 
terméket ettek naponta, az ered-
mény: 2,4 %-kal kisebb testzsírtarta-
lom és 3,6 %-kal kevesebb hasi zsírré-
teg azokhoz képest, akik alig fo-
gyasztottak teljes kiőrlésű gabonákat. 
A kutatók szerint a rost a teljes kiőrlé-
sű gabonákból sokkal jóllakottabbá 
tesz. Legalább napi három adagnyi 
teljes kiőrlésű gabona fogyasztására 
kell törekedni (egy adagnyi egy csé-
szényi teljes kiőrlésű gabonapelyhet 
vagy egy szelet teljes kiőrlésű kenye-
ret jelent).

A nagyobb, rizsszem méretű fél-
egész búzaszemekből álló bulgur kö-
retnek ideális, míg az egészen apróra 
tört, a búzadarához hasonlító inkább 
salátákhoz, főtt ételekhez kiváló.

MAROSI KINGA

ÉLET-M�D
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Izniki kerámia a szultáni sátrat körbevevQ 
katonai tábor területérQl

A soroló vetésben jól látható az egykori árkok, sáncok vonala
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A korai földrajzi szakírók és a cí-
vis városba látogató idegen uta-
zók sokszor csodálkozásuknak 

adtak hangot beszámolóikban, hogy a 
mostoha természeti viszonyok között 
ilyen virágzó település született. A XVI. 
században élő Oláh Miklós fában szű-
kölködő helységként említette Debre-
cent; az 1536-ban megjelent Hungária 
című művének első részében jegyezte le, 
hogy „a lakosok nádat, tüskét és messziről 
ideszállított fát használnak tüzelőszerül”. 
Vályi András 1796-ban így írt betűren-
des helységnévtárában Debrecenről: „… 
fája szűken van, s a szép kenyereket szalmá-
val fűtött kementzékben sütögetik”.

Debrecen és a fátlanság hamis 

képzete az idWk során össze-
fonódott, holott a város és 
tá gabb környezete kiterjedt 
erdWségekben gazdag. Tizenegy 
Wsi erdWbirtoka ismert, ezek egy 
része szinte már a kezdetektWl 
hozzátartozott, míg másokhoz 
vásárlás vagy fortélyos zálog-
szerzW akció révén jutott hozzá a 
város vezetése. Írásunk „tere-
pe”, a várostól szinte legtávo-
labb esW erdW, az elsWsorban a 
vadászok által látogatott, ennél 
fogva a kirándulók elWtt kevésbé 

ismert Guti-erdW.

KUTYAHARAPÁST 
IZZÍTOTT KULCCSAL
A Guti-erdQben a mai napig tetten érhetQ Huber-
tus, a vadászok és erdészek védQszentjének kul-
tusza. A belsQ-guti T_zQrzQ-hegy lábánál álló ma-
gányos famatuzsálem régtQl fogva Hubertus-tölgy 
néven ismert. A 23 méter magas és 727 centimé-
ter törzskerület_ fa a magyar természetvédelem 
egyik szimbolikus fája. Az 1939. október 10. óta 
védett idQs kocsányos tölgy jelenleg mintegy 250 
éves. A fa oldalán a védetté nyilvánítás napjától 
egy Hubertust ábrázoló festett fatábla volt látható, 
elQtte örökmécses világított. 

A legenda szerint Hubertus (avagy csak Hu-
bert) egy elQkelQ család gyermekeként 655 kö-

LEÁNYNEGYEDBVL 
VADÁSZPARADICSOM

H U B E R T U S  K E R E S Z T J E  A L AT T 

A korzikai feketefenyQ erdejében
PihenQ a Hubertus-tölgy elQtt 

(FORRÁS: HORVÁTH TIBOR FÉNYKÉPARCHÍVUMA, 1940) 
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az állati igaerőt gőzmozdony vontatta 
vasúti kocsik váltották fel. Az első sze-
relvények egy 21 kilométer hosszú sín-
pályán futottak és az epreskerti farak-
tártól a Guthi-erdők megnevezésű ál-
lomásig közlekedtek. A tőkeerős Kopf 
Dávid és Steinberg Gyula magánvál-
lalkozásában megépített vasút eredeti-
leg 95 centiméter nyomtávú volt, ám 
1961–62-ben 76 centiméteresre csök-
kentették.

Hazánk egyik legrégebbi erdei vasút-
ját az első négy évtizedben kizárólag 
teherszállításra használták, 1925-től 
azonban már utasok is igénybe vehet-
ték az erdő mélyén kanyargó, Zsuzsi 
néven emlegetett kisvasút hangulatos 
kupéit. Hamar nagy népszerűségre tett 
szert a környéken élők körében, így az 
1930-as évektől folyamatosan hosszab-
bították a vonalat – egészen a megye-
határig –, majd az 50-es években még 
azon is túl. Egy időben a Debrecentől 
49 kilométerre lévő Nyírbéltek állo-
másig közlekedet a kisvonat.

Ám a régi szerzők nemritkán látat-
lanban, személyes tapasztalatok nélkül 
közöltek másoktól átvett – esetenként 
téves – adatokat. Ráadásul a Debre-
cenben megfordult utazók rendszerint 
a Hortobágy sivár pusztasága felől ér-
keztek a városba, így nem szereztek 
tudomást a keletre eső Erdőspuszták 
zöldjéről. A Nagyerdő mellett Apafa, 
Nagycsere, Savóskút, Haláp, Bánk, Pac, 
Fancsika, Monostor és Gut erdőségei 
tartoztak ide. 

Utazás a zöld alagútban
A nagy kiterjedésű, Debrecentől 

25–35 kilométerre északkeletre talál-
ható Guti-erdő régtől fogva bőséges 
faanyaggal látta el a várost. A kiter-
melt fa elszállítása az Erdőspuszták 
homokos, gyakran sáros, vízátfolyá-
sos vagy éppen fagyott útjain ember-
feletti teljesítményt igényelt. Hosszú 
ideig lovas szekerekkel oldották meg 
ezt a szinte minden évszakban bo-
nyolult műveletet, mígnem 1882-ben 

rül született az egykori Frank Birodalom terüle-
tén, s fontos hivatalt töltött be Heristali Pippin 
udvarában. MegnQsült, fi a született, Floribert, 
akit késQbb szintén szentté avattak. Hubert ifjú 
korában elQszeretettel vadászott. Egy alkalom-
mal, épp Nagypénteken szarvas jelent meg 
elQtte, az állat agancsai között ragyogó feszület 
lebegett. A mennyei csoda és egy felcsendülQ 
égi hang hatására Hubert megtért, és élete vé-
géig a keresztény egyházat szolgálta. ElQbb 
Tongern–Maastricht, majd Liège város püspö-
keként szolgált. Ebben a tisztségében sok bete-
get és megszállottat váltott meg szenvedései-
tQl, a veszettséget Szent PétertQl kapott kulcs-
csal gyógyította.

Szent Hubertus tisztelete fQként Nyugat-Euró-
pában (Belgiumban, Lotaringiában és a Rajna-vi-
déken) terjedt el, de hazánkban is nagy reveren-
cia övezte alakját bizonyos idQszakokban. ElsQ-
sorban a vadászok és erdészek körében volt 
rendkívül népszer_, de emlékét a csengetty_ké-
szítQk, látszerészek, matematikusok, esztergá-
lyosok, mészárosok, sz_csök és tímárok is nagy 
becsben tartották. Hívei kutyaharapás ellen tQle 
kértek segítséget. A néphit szerint ereklyeként 
tisztelt stóláját (illetve annak kis darabját) arra terí-
tették, akit veszett eb harapott meg. Ahhoz, hogy 
a kezelés biztosan eredményes legyen, az izzá-
sig felhevített Hubertus-kulcsot a beteg homloká-
ra helyezték…

A Guti-erdQ egyik építészeti ékessége, a „zöld ház” 

A második világháborút követő gaz-
dasági válság idején a menetjegyet 
tyúktojásokért is meg lehetett váltani, 
ami a környéken élő rászorultabb em-
berek utazását tette lehetővé. A vaspá-
lyát két oldalról kísérő népes tanyavilág 
kistermelői ezen a vonaton utazva jut-
tatták el a friss gyümölcs- és zöldség-
árut, valamint az egyéb gyorsan romló 
élelmiszereket (például tejtermékeket) 
Debrecen piacaira. A megyeszékhely 
kirándulni vágyó tömegei pedig köny-
nyűszerrel megközelíthették a várostól 
nagy távolságra fekvő, de igen jó leve-
gőjű Guti-erdőt, ahol 1933-tól már 
komfortos turistaszállót is üzemeltet-
tek. Az egykorú beszámolók szerint 
különleges élményt jelentett a „zöld 
alagútban” vonatozni, ami a vonal 
külső-guti szakaszának egyik érdekes-
sége volt. Itt a kocsik összefüggő lomb-
sátor alatt haladtak, olyasféle hatást 
keltve az ablakon kitekintő utasokban, 
mintha egy épített vasúti alagútban 
lennének. A népszerű, de technikailag 
kissé elavult vicinálist 1977-ben gazda-
sági okokra hivatkozva megszüntették. 
Később azonban mintegy 17 kilométer 
hosszú szakaszon visszaállították, s ott a 
mai napig közlekedik, a nosztalgiára 
vágyó kirándulók örömére.

Árbócakácos 
A kiterjedt földút- és nyiladékhálózat-
tal tagolt Guti-erdő aránylag háborí-
tatlan terület, mivel nincsenek benne 
települések, mindössze nyolc-tíz tanya 
kisebb-nagyobb foltjai ékelődnek a 
rengetegbe. A többnyire magányosan 
álló házak az itt dolgozó erdészek, va-
dászok, illetve méhészek otthonai, de 
akad közöttük régóta lakatlan. Ezeken 
a tájba illő lakóépületeken kívül kevés 
egyéb épített objektum töri meg a Gu-
ti-erdő idillinek tűnő harmóniáját: a 
nemrég létesített kísérleti nyírfajd-te-
lep, a vaddisznó-kert, a kilátó, az akác-
fából ácsolt magaslesek és három na-
gyobb méretű vadászház mellett az er-
dészet igazgatóságának otthont adó 
ódon épület.

A hozzávetőleg 13 ezer hektár kiter-
jedésű terület 67 százaléka erdő, ami jó 
aránynak számít. Főként akácosok ta-
lálhatók, de nem hanyagolható el a 
tölgy, a nyár, a nyír és a fenyő állomá-
nya sem. Némely erdészeti szakvéle-
mény szerint az őshonos kocsányos 
tölgy visszatelepítése a különböző kár-
tevők és az alacsony talajvízszint miatt 
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nak jelentős birtokállománya volt az or-
szág területén, egyebek között Fejér, 
Bereg, Bihar és Szabolcs vármegyék-
ben. A Gut és Keled nevű német test-
vérpár Orseolo Péter király uralkodása 
idején (a XI. század közepe táján) a test-
őrség parancsnokai voltak, és szolgála-
tukért cserébe hatalmas birtokokat kap-
tak Magyarországon. Első falujuk a 
Székesfehérvár melletti Gut volt, de lé-
tezett ilyen nevű településük Bereg me-
gyében is.

A leszármazottak 1289-ben osztották 
meg a Debrecen melletti területüket, 
kialakítva ezzel Kis- és Nagy-Gutot, a 
későbbi Külső- és Belső-Gutot. A XX. 
század legelején meginduló régészeti 

kutatások be bi zo nyítot ták, 
hogy az eredeti település Kis- 
vagy Külső-Gut volt. Nagy- 
vagy Belső-Gut templomma-
radványa – mai nevén a Pusz-
tatemplom – napjainkban is 
megtekinthető. Az építmé-
nyek régészeti kutatása 1913-
ban kezdődött, amikor Zoltai 
Lajos debreceni helytörténész 
és muzeológus mindkét falu 
templomát fel tá rat ta.

A régi fényképek és a templo-
mok Zoltai által megrajzolt 
alaprajzai hűen tükrözik a ko-
rabeli munkálatokat és az egy-
kori egyházi épületek XX. szá-
zad eleji állapotát. A templo-
mok állaga azóta nagyon sokat 
romlott, a külső-guti épület 
teljesen meg is semmisült. A 
környékbeli lakosok – engedve 

a szájhagyomány csábításának – gya-
korta „megrabolták” a Pusztatemplo-
mot. A helyi legendárium szerint 
ugyanis a magányosan álló épület pincé-
jébe megölt vagy elüldözött papok kin-
csét temették nagy hordókban, egy má-
sik történet pedig aranyat rejtő kőbá-
rányról szól… Az amatőr kincskeresők 
az idők során mély gödröket ástak a 
templomhajó belsejében, jelentősen 
meggyengítve ezzel az épületet. 

A helyzet 1945 után tovább romlott. A 
falakat és helyenként a támpilléreket 
több ponton megbontották; a téglákat 
elhordták vagy szalonnasütő-helyeket 
készítettek belőlük. Az 1960-as évekre a 
megrongált épület már olyan rossz álla-
potban volt, hogy sürgős és átfogó felújí-
tás vált szükségessé. Ilyen előzmények 
után kezdődött el a Módy György által 
vezetett hitelesítő ásatás 1975–76-ban, 

már nem célszerű. A manapság jellemző 
hidrológiai körülmények között ugyanis 
a nagy nedvességigényű tölgy rosszul fej-
lődik és a legtöbb faegyeden korán meg-
jelenik a csúcsszáradás. Ennek ellenére is-
mertek ilyen jellegű kísérletek. Kiemelke-
dő erdészeti feladat az akácnemesítés, 
amelynek nagy hagyományai vannak 
Guton, szép példái a Szatmári úti és a 
Szacsvay-erdő árbocakác-állományai. A 
szálfaegyenes fák megkapó látványt nyúj-
tanak és vágásérett korukra jelentős fa-
mennyiséget adnak. Az akácosok és a 
tölgyerdő-foltok mellett helyenként tele-
pített fenyvesek zöldellnek. Egyik leg-
szebb állománya a korzikai feketefenyő 
alfajnak (Pinus nigra ssp. laricio) van.

A változatos faállománynak köszön-
hetően a helyi  erdészeti repertoárban 
szaporítóanyag-termesztés, fahasználat, 
fafeldolgozás, tűzifatermelés és faszén-
égetés is szerepel. Volt idő, amikor az er-
dőt járók éppúgy találkozhattak itt füs-
tölgő boksákkal és szénégetőkkel, mint 
a Bükkben. 

Múltba merült falvak
A fában és vadban gazdag vidék nem 
csupán a természetet kedvelő ember szá-
mára kínál különlegességeket. A Guti-
erdő szívében vörös téglákból emelt ma-
gányos templomrom hirdeti a környé-
ken egykor viruló középkori település 
letűnt világát. A történészek szerint a 
Gut néven ismert falu a XII. század vé-
gén már létezett. Nevét – amely Guth és 
Gúth alakban is előfordul – a Gut-
Keledekről nyerte; a nemzetség tagjai-

ami számos nyitott kérdésre adott érde-
mi választ. A Déri Múzeum nyugalma-
zott történészmunkatársa – legutóbb 
pedig Szemerédy Miklós erdőmérnök – 
részletesen feldolgozta a két Gut birtok-
lástörténetét.

Az 1310-es években részeket szereztek 
Guton a Balogsemjén nemből származó 
Kállayak is. Ekkoriban a két falu együt-
tes népessége – a pápai tizedjegyzék 
alapján – mindössze 200 fő lehetett. Ké-
sőbb, a XV. században birtokrészekhez 
jutottak itt az Olnodi Czudar-, az 
Atyai-, a Petri Ders- és a Szepesi-csalá-
dok is. A határból ez idő tájt szakították 
ki az Asszonyrész nevű birtokot, ame-
lyet később Acsádhoz csatoltak. A fura 
elnevezés arra utal, hogy ez a föld ere-
detileg „leánynegyed”, vagyis a birtok 
leányágon örökíthető része volt. 

A törökök tatár segédcsapatai 1594-
ben jókora dúlást végeztek Guton, elő-
revetítve a falvak 1660-ban bekövetke-
zett pusztulását és elnéptelenedését. 
Debrecen városa csak ezt követően, 
1681-ben jutott először birtokrészhez itt, 
amikor Lónyai Anna – Kemény János 
erdélyi fejedelem özvegye – 300 ma-
gyar forintért zálogba adta a városnak 
guti földjeit.

Világbajnok trófeák
Manapság az októbertől februárig tartó 
vadászidényben puskalövésektől hangos 
a guti rengeteg. Bár őzre, vaddisznóra és 
különböző apróvadakra (fogolyra, fá-
cánra, nyúlra) is előszeretettel hajtanak a 
helyi kísérővel járó vadászok, a legnép-
szerűbb vadfaj a dám. Napjainkban 
mintegy ezer dámszarvas mozog az er-
dő csapáin, ám nem mindig volt ilyen 
kedvező a helyzet. 

Az ékes trófeájú patások betelepítése 
Termann István erdőmérnök javaslatára 
valósult meg két hullámban, 1972-ben 
és 77-ben. A jó adottságú guti élőhely 
dicsérete, hogy alig húsz évvel az első 
betelepítést követően már világrekord 
trófeát mutatott fel a Guti-erdő a va-
dászvilágnak. Az 1991-ben lőtt kapitális 
bika trófeája 5,8 kilogramm volt. Tizen-
egy évvel később egy olyan bika került 
terítékre, amelynek „csak” 5 kilós agan-
csa volt, de pontértékét tekintve kevés-
sel felül is múlta az előbbi aranyérmet 
nyert trófeát. A rekorder trófeák meg-
alapozták a guti erdő hírnevét, ma a va-
dászturizmus egyik hazai fellegvárának 
számít. 

mező szilveszter

A Pusztatemplom maradványai napjainkban
(FEKETE-SZ^CS NORBERT, LOVAS MÁRTON LEVENTE  

ÉS A SZERZP FELVÉTELEI) 
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TIT KALMÁR LÁSZLÓ 
MATEMATIKA VERSENY

A Tudományos IsmeretterjesztW Társulat 2012/2013. tanévre is meghirdeti a TIT Kalmár László 
Matematika Versenyt. Az erre való felkészülést segítjük lapunkban azzal, hogy közzéteszünk néhá-

nyat az elWzW évek versenyfeladataiból. Ezúttal a 2010-es megyei döntWk feladataiból válogatunk. 
Fontos tudnivaló, hogy a verseny egyik fordulójában sem lehet majd igénybe venni elektronikus  

segédeszközöket és külsW segítséget.

Negyedik osztályos feladatok
1. Gondoltam egy számra. Elvettem a felét, majd ehhez 
hozzáadtam 5-öt. Ennek a számnak ismét a felét vet-
tem, majd hozzáadtam 5-öt. Az így kapott számnak az 
ötöd része 5. Melyik számra gondoltam? Írd le a megol-
dás gondolatmenetét!
2. Három érdekes évszám követi most egymást: 2010, 

2011 és 2012. Mindegyik a 0, 1 és 2 számjegyeket tartal-
mazza úgy, hogy az egyik számjegyből kettő van. Írd le 
az összes ilyen tulajdonságú – a 0, 1 és 2 számjegyeket 
tartalmazó – négyjegyű pozitív egész számot!
3. Anna és Zsuzsi a cukrászdában kedvenc süteménye-

ikből vásároltak. Anna 1 darab dobostortát és 2 darab 
krémest vásárolt, és 410 Ft-ot fizetett. Zsuzsi 2 darab 
dobostortáért és 1 darab krémesért 460 Ft-ot fizetett. 
Mennyibe kerül ebben a cukrászdában 1 darab krémes, 
és mennyibe kerül 1 darab dobostorta?
4. Van öt számkártyánk: 5, 4, 3, 2 és 1. Ezeket valami-

lyen sorrendbe rakva és közéjük az összeadás, a kivonás 
vagy a szorzás jeleit téve állítsd elő eredményül a 15-öt! 
(Más jelet, pl. zárójel, nem használhatsz!) Keresd meg az 
összes különböző megoldást! Két megoldás nem külön-
bözik, ha csak a számok sorrendje más.

Ötödik osztályos feladatok
1. Tamásnak 1680 Ft-tal több pénze van, mint testvéré-
nek, Rékának. Tamás ad 900 Ft-ot Rékának. Most ki-
nek lett több pénze és mennyivel?
2. A tízes számrendszerben felírt első 300 pozitív egész 

szám között hány olyan van, amelyben a számjegyek 
összege páros szám?
3. Számítsuk ki a tízes számrendszerben felírt első 200 

pozitív egész szám számjegyeinek összegét.
4. Egy tömör fakockát egyik lapjával párhuzamos sí-

kokkal feldarabolunk. Hány síkkal vágtuk szét a koc-
kát, ha tudjuk, hogy a keletkezett testek együttes felszí-
ne háromszorosa a kocka felszínének?

Hatodik osztályos feladatok
1. Berci meséli, hogy dédapja, aki a XIX. század máso-
dik felében született, az x2 évszámmal jelölt évben ép-
pen x éves volt. Mikor született Berci dédapja?

2. Zsolt összeadta a pozitív egész számokat 1-től 2009-
ig, és azt állítja, hogy a kapott szám osztható 123-mal. 
Igaza van-e? (Állításodat indokold!)
3. Számítsuk ki a tízes számrendszerben felírható há-

romjegyű pozitív egész számok számjegyeinek összegét. 

Hetedik osztályos feladatok
1. Hány oldalú az a konvex sokszög, amelynek 119 átló-
ja van?
2. Adjunk meg 500 egymást követő pozitív egész szá-

mot úgy, hogy a leírásukhoz összesen 2010 számjegyre 
legyen szükség.
3. Tudjuk hogy a 2n szám utolsó három számjegye 

megegyezik (n pozitív egész szám.). Mi lehet ez a szám-
jegy?
4. Az ABC háromszögben meghúztuk a CD magassá-

got, és a BE szögfelezőt. Ezek metszéspontja P. Tudjuk, 
hogy BP=PE és CP=2PD. Mekkorák az ABC három-
szög szögei?

Nyolcadik osztályos feladatok
1. Melyek azok a p prímszámok, amelyekre igaz, hogy 
2p+1 osztható 9-cel?
2. Adjunk meg olyan n>0 egész számot, hogy 5n egy 

egész szám ötödik hatványa, 6n egy egész szám hato-
dik hatványa, 7n is egy egész szám hetedik hatványa 
legyen.
3. Két szomszédos pozitív egész szám köbének különb-

sége n2, ahol n>0 egész szám. Igazoljuk, hogy n két 
négyzetszám összege. 

(Például: 83-73=512-343=169=132, 13=22+32.)
4. Az ABC derékszögű háromszögben az ABC szög = 

90°, a CAB szög=50°. A P és Q pontok a BC befogó 
olyan pontjai, amelyekre a PAC szög=10° és a QAB szög 
=10°. Határozzuk meg a CP:QB arányt.

(Folytatás a 312. oldalon.)

További információk és az elQzQekben közzétett feladatok megoldá-
sai a www.titnet.hu ismeretterjesztQ portálon is elérhetQk lesznek.
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Miként Baranyi József angliai beilleszkedését igencsak befolyá-

solta, hogy honnan érkezett, úgy egy baktérium új környezethez 

való alkalmazkodása is nagyban függ az élettörténetétWl. Ez a 
gondolat vezette a huszonhárom éve az Egyesült Királyságban 
dolgozó matematikust az élelmiszerben elWforduló baktériumok 
növekedését leíró modelljének kidolgozásánál. A baktériumok 
adaptálódása azonban genetikai hálózatukon múlik. A vizsgálatok 
során rájöttek: a hálózatkutatás eszközeit az élelmiszer-kereske-

delem leírásában is remekül alkalmazhatják. A nemzetközi élel-
miszerpiacot elemzW 2012-es cikkük hatalmas visszhangra lelt.  

métert (ami körülbelül annyi, mint a 
kisujjam hegye), mintha abban több 
millió baktérium lenne. Az élelmi-
szer-mikrobiológiai kutatások vi-
szont olyan szituációkra fókuszálnak 
elsősorban, melyeknél csak néhány 
baktérium van ekkora térfogatban. 
Az első e témában írt cikkem éppen 
arról szólt, hogy nem lehet átvenni a 
biotechnológiában már jól bevált 
matematikai modelleket. Egészen 
más, új megközelítési módot kellett 
kitalálni.
– Miért váltott? Miért kezdett a 
biotechnológia után élelmiszertudo-
mánnyal foglalkozni?
– Miután az uppsalai egyetemen 
biotechnológiai kutatásban vettem 
részt vendégkutatóként, állandó ál-
lást kerestem. Szerencsémre az ang-
liai élelmiszerkutató intézet olyan 
matematikust keresett, akinek van 
valamilyen mikrobiológiai háttere. 
A későbbi főnököm, Terry Roberts 
a nyolcvanas évek végén felismerte, 
hogy élelmiszer-mikrobiológiában 
ugyanazt a lépést meg kell tenni, 
amit a biotechnológiában megtettek 
a hatvanas években: sokkal több ma-
tematikust kell alkalmazni. Viszont 
angliai jelentkező nem akadt.

– Így az Ön tudása igen fontos volt 
nekik?
– Az biztos, hogy komoly erőfeszíté-
seket tettek annak érdekében, hogy 
ott dolgozhassak. Főnökömnek sokat 
kellett leveleznie a brit belügyminisz-
tériummal, hogy egy vasfüggöny 
mögül érkező matematikust alkal-
mazhasson.
– Miért volt szükség matematikusok 
bevonására? Mit kell modellezni az 
élelmiszerek esetén?
– Lényegében az élelmiszerekben lé-
vő baktériumokról akarunk többet 
tudni. Amikor az élelmiszergyártási 
folyamat zajlik, akkor a baktériumok 
számára folyamatosan változik a kör-
nyezet, ehhez gyorsan alkalmazkod-
nak, s nagy valószínűséggel néhány 
vagy akár sok is túléli a feldolgozást. 
Így mindig akad baktérium az étel-
ben.

Egy folyamatosan változó viszony-
rendszerben kell valamit előre jelezni, 
amihez differenciálegyenleteket 
használunk. Ezek nem azt mondják 
meg, hogy explicite hogyan növek-
szik a baktérium, hanem hogy mi-
lyen a növekedési sebessége egy adott 
szituációban. Kalmár László mondta 
egy gyönyörű hasonlattal, hogy a dif-

– Sokan a matematikai modellezés 
alatt egyenletek halmazát értik. Mit 
gondol erről?
– Ennél sokkal mélyebb: a matema-
tikai modellezés nem más, mint a 
szükségtelen elhagyásának művésze-
te. A szükségtelen elhagyása után 
alapfeltevések egy halmazát kapjuk, 
és ezt írjuk le egy egyenletrendszer-
rel – ami igazából egy formális nyel-
ven megfogalmazott kvantifikált 
állítások összessége.
– Nem a valóságot akarjuk leírni, 
hanem azt, ami szükséges ahhoz, 
hogy valamit állítsunk, előre jelez-
zünk?
– A valóságot szeretnénk leírni, de 
nem hisszük, hogy létezik egy ab-
szolút valóságleírás. Úgy mondta 
egy statisztikus, hogy minden mo-
dell hibás, csak némelyik hasznos.
– Tehát nem létezik univerzális mo-
dell.
– Az én esetemben az egyik legfon-
tosabb volt annak felismerése, hogy 
az élelmiszer mikrobiológiája telje-
sen más matematikai leírást követel, 
mint a biotechnológia. Ugyanis ez 
utóbbi esetén a vizsgálat baktériu-
mok magas koncentrációjára vonat-
kozik: ha elképzelünk egy köbcenti-
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mértékben növekszik. Ma egy átla-
gos kijevi csirkéhez több mint ötven 
ország járul hozzá. Lassan lehetet-
lenné válik azonosítani, hogy egy 
mérgezés vagy hamisítás honnan 
eredhet. Erre példa a 2011-es E. coli 
okozta járvány Németországban, 
vagy a mostani lóhúsbotrány Nagy-
Britanniában.
– Ilyen esetben hogyan használjuk 
ezt a „térképet”? Visszakövethetjük 
egy adott élelmiszer útját?
– A mi cikkünk alapján csak azt 
tudjuk megállapítani, hogy hol van-
nak a legfontosabb csomópontok. 
Például Rotterdamban és Szinga-
púrban van a világ két legnagyobb 
kikötője, mindkettőn közel kétszáz-
ezer hajó megy át évente. 

De Szingpúrba nem jönnek messzi-
ről és nem mennek messzire az áruk, 
míg Rotterdamba nagyon messziről 
jönnek és messzire jutnak. Itt nem 
kilométerben értem a távolságot, 
hanem hogy hány országon keresz-
tül. Így általában sokkal nehezebb a 
nyomon követés, hiszen az áruk 
többsége ilyen csomópontokon 
megy keresztül és ott vegyülnek 
egymással. A holland-német határ a 
legkritikusabb pont. Így tudjuk, 
hogy az ilyen centrumoknál különö-
sen fontos a megfelelő kontroll. És 
itt jön be a hálózatkutatás szépsége: 
analóg módon a baktériumok gén-
hálózatában is az ilyen csomópontok 
lesznek az érdekesek.

MÉCS ANNA

je. Azóta Behálózva címmel lefor-
dították. Annyira tetszett, hogy 
írtam is Barabási Albert-László-
nak; nagyon kedvesen fogadott. Ő 
mondta, hogy az én területemen is 
előrevivő lehet a hálózatkutatás 
szemlélete.
– Milyen szinten? Baktériumok 
szintjén, vagy élelmiszerhálózatok 
szintjén?
– Elsősorban a baktériumok fizio-
lógiai jellemzésére használjuk. A 
baktériumok génjeinek kapcsoló-
dása is egy hálózatot alkot. És va-
lamelyik hálózat alkalmasabb egy 
adott környezethez, valamelyik 
kevésbé. Így indultunk el ebbe az 
irányba munkatársaimmal, és egy-
re jobb eredményeink születtek. 

Közben máshol is alkalmaztuk a 
hálózatkutatást: legújabban az élel-
miszer-kereskedelem hálózatát 
vizsgáljuk. 2012 tavaszán egy az-
óta sikeressé vált cikket írtunk be-
lőle – sokan megkerestek a médiá-
tól és a tudomány világából is.
– Ez miként segíthet például jár-
ványok esetén? Előrejelzés vagy 
vészforgatókönyv lehet?
– Egyelőre még csak azt állapítottuk 
meg, hogy az élelmiszer-kereskede-
lem komplexitása növekszik, s ezzel 
nyomon követésük egyre nehezebbé 
válik. Erre a legjobb mutató, hogy 
míg az élelmiszer termelése arányos 
a populáció növekedésével, addig az 
élelmiszer-szállítás sokkal nagyobb 

ferenciálegyenlet olyan, mintha min-
den utcasarkon állna egy rendőr és 
mutatná, hogy merre menjek. Így az 
irány van megadva, attól függően, 
hogy hol vagyok.
– És miben volt új az Ön megkö-
zelítése?
– Egy kis matematikával kellene 
kezdeni: van a függvényeknek egy 
családja, a szigmoid görbék. Onnan 
kapták a nevüket, hogy S alakúak. 
Ha a közönséges életkörülmények-
ről beteszek egy organizmust egy új 
környezetbe, akkor először alkal-
mazkodik, utána exponenciális fá-
zisban növekszik, és mivel a környe-
zeti erőforrások végesek, előbb-
utóbb elérkezik a stacionális állapot. 
Ez a környezetnek az el tar tó ké pes sé-
gétől függ. Például mi, emberek a 
Földön az exponenciális fázisnak a 
végén járunk. A korábban élel-
miszer-mikrobiológiában használt 
függvényektől eltérően az én mo-
dellemben a szigmoid görbének me-
chanisztikus alapja van: a kezdeti 
lappangási, azaz az alkalmazkodási 
idő egyaránt függ az új és a régi kör-
nyezettől. Ebből következik, hogy 
figyelembe kell venni, hogy a bakté-
rium honnan került az új környezet-
be, hiszen ez határozza meg, hogy 
alkalmazkodás közben mi történik 
vele. Például, ha a legnagyobb prob-
lémám egy új környezetben, mond-
juk Angliában, hogy nem tudok an-
golul, akkor először meg kell tanul-
nom a nyelvet. Csak utána kereshe-
tek állást. Baktériumoknál ugyanez 
a helyzet: mi nem látjuk, hogy sza-
porodnának, de belül a szabályozási 
hálózatuk egy átalakuláson megy 
keresztül, s olyanná válik, ami az új 
környezetre jellemző.
– Akkor az alkalmazáshoz komoly 
ismeretek kellenek az adott bakté-
riumról?
– Éppen ezért a modellnek még el-
sősorban kutatásban van nagyobb je-
lentősége. Ugyanis a baktériumok 
fiziológiai állapotát és alkalmazko-
dóképességét nagyon nehéz kvanti-
fikalni. Húsz éve ezen dolgozunk. 
Ennek kutatása során kerültem 
2006-ban a hálózatkutatás közelébe. 
– Hogyan történt ez a kapcsolódás?
– Véletlenül vettem le a washingtoni 
Dulles reptéren egy könyvet a polc-
ról, s láttam, hogy magyar a szerző-
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Álljunk meg néha, feledjük 
pár percre aktuális felada-

tainkat, restanciáinkat, fruszt-
rációinkat, és csodálkozzunk 
rá a természet szépségeire, ér-
dekességeire, az épített kör-
nyezettel való kapcsolatára. 
Ezt most nem higgadt felnőt-
tek javasolják, hanem középis-
kolás diákok, képekben és né-
hány szóban fogalmazva. Sok 
szeretettel ajánlunk az olvasók 
figyelmébe iskolai természet-
fotó pályázatunk termésének 
javából néhányat. Az ötletet az 
ét-galéria ihlette, az eredmény 
pedig bennünket is meglepett. 
Évekig tanítottunk gyereke-
ket, s fogalmunk sem volt, mi-
lyen fotókat készítenek; de 
most lebuktak, azaz felbuk-
kantak!

KALMÁR MARGIT, SZENDREI 
MARGIT

Pogány Frigyes Szakközépiskola, 
Budapest

Az iskola aulájában és a fotó-
pályázat internetes galériájá-

1

1
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1. Völcsei László – Múló pillanat – Nyáron Fadd-

Domboriban táboroztunk. Az utolsó nap reggelén 

lementem a parthoz, hogy készítsek néhány képet 

emlékbe. Szerettem volna minél többet megmutatni 

a hajnal szépségébQl, a levelek között megcsillanó 
napsugárért bemásztam egy bokorba. A tükrözQdés, 

fénytörés megérte az ágak közti törQdést.

2. Farkas Brigitta – Útkeresés – A Margit-szigeten 

készült. Ellentétek és hasonlóságok. A napfényben 

csillogó vízcseppek a sziklák között lefelé futva 

keresik útjukat, a mozdulatlan, sötét faágak a magasba 

nyújtóznak az ég felé. A képen keresztezQdnek, és 
kiemelik egymás szépségét.

3. Tóth Viktória – Természetbe burkolva – 

Esztergomban láttam meg ezt a házat egy kiránduláson. 

A természeti és az épített világ harmonikus együttélése. 

A falat a kúszónövény, az ablakot a vasrács szövi be, 

mindkettQnek megvan a maga szabálya.

4. Tóth Viktória – Szemben a világgal – Az állatkertben 

a trópusi madarakat fényképeztük, amikor ez a kis 

állat felfigyelt ránk, és odajött a rácshoz. A barátaim 

nagy kamerákkal voltak, de az én kis kompakt gépem 

optikája befért a rácsok között, így el tudtam készíteni 

a kíváncsiskodó portréját. 

5. Rácz Vilmos – Tavaszváró – Még jeges a víz 

a folyóparton, de már tisztuló az égbolt, és halvány 

napsugár tükrözQdik a jég fogságából szabaduló 
víztükörben. Még a tél firkálja tele ákombákomokkal 

a ragyogást, de hamarosan horgászok, jókedv_ barátok 
és álmodozó szerelmesek foglalják el 

a várakozó padokat.

3

4

5

Az ÉT-galériában bárki kiállíthatja 
felvételét, megosztva élményét olva-
sótársaival. Kérjük, hogy a digitális 
képet tif vagy jpg formátumban 300 dpi 
felbontással küldje el az et-galeria@
eletestudomany.hu címre. A tárgyro-
vatba írja: ét-galéria, és a kísérRlevél-
ben mondja el, amit a felvétel körül-
ményeirRl és a témáról tud. A beküldR 
jutalma a „kiállításban” megnyilvánuló 
elismerés. 

A „hónap képe” 5000 Ft különdíjat 
kap.

SZABÁLYOK
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Marx, filozófia, modernitás

„Ennek a kis könyvnek az az alapgondolata, hogy meg kellene ér-
tenünk és értetnünk, miért olvasunk Marxot még a XXI. század-
ban is” – írja a francia marxista filozófuş  Étienne Balibar kö-
tete bevezető soraiban. Számosan mondhatják, hogy nem ol-
vassák, de őket is meghökkentheti az az állítás, hogy „nincs 
és soha nem is lesz marxista filozófia; viszont Marx jelentő-
sége a filozófia számára nagyobb, mint valaha is volt”.  

Akkor mi volt a dialektikus materializmus – kérdezhetik 
az idősebb olvasók –, amiből évtizedeken át vizsgázni kel-

lett? A válasz röviden: „a marxizmus legszembe-
ötlőbb elégtelensége pontosan abban az elvakult fel-
adatban állt, amelyet számára saját ideológiai funk-
ciója jelentett (…) átalakulása tömegek, pártok, ál-
lamok világi tömegvallásává”.

Az pedig, hogy nincs, azt jelenti: Marx nem 
alkotott kifejezetten filozófiai művet, 
doktrinát. Írásaival, kritikai kiindulású elem-
zésével kora eseményeire és elméleteire rea-
gált. A XIX. századra – amelyben életét leélte 
– a felvilágosodás eszméi utat törtek, az alap-

jában évszázadok során változatlan „fatengelyes világot” 
rohamosan fölváltják a gépek, a kétkezi dolgozókból mun-
kaerő lesz, munkájukból tőke, a reményekből elégedetlen-
ség, forradalmak, miközben tudományos és technikai új-
donságok sora születik. Modernizáció.  Haladás? A változó 
világ magyarázatokat keres, új elméletek válaszolnak. 

Marx gondolkodása ebben a világban érlelődik.  Egyete-
mistaként a kor nagy filozófusának, Hegelnek az elméleté-
ben mélyül el, majd távolodik, s a Hegelt bíráló Feuerbach 
gondolatai keltik fel érdeklődését. Írásai a korabeli esemé-
nyeknek és elméleteknek a kritikai elemzései. Ezért – mint 
Balibar jellemzi – „elméleti tevékenysége, minthogy éppen a filo-
zófia meghatározott formájával való szakítás (…) folyamatosan a 
filozófiát el nem érő és azon túl levő tartományok között mozog”. 
De még „A tőke leginkább technikai fejtegetéseiben is ott vannak, 
hagyományos jelentésükből kiszakítva és a történelmi elemzés szük-
ségleteinek megfelelően újragondolva, a logika és az ontológia kate-
góriái, az individuum és a társadalom kapcsolatának ábrázolásai”. 

A szerző Marx különböző műveiből közelíti meg filozófi-
ai gondolkodását. Abban az „emberi lényeg” – az emberlét 
megkülönböztető sajátsága – az az egyének közötti sokrétű 
és sok formájú tevékeny kapcsolat, interakció, amelyben 
„akkor kezdik magukat az állatoktól megkülönböztetni, amikor 
termelni kezdik létfenntartási eszközeiket […] közvetve magát az 
anyagi életüket termelik”. A „tudat” illúzióit bírálva vezet 
Marx gondolatmenete a „dologi” elidegenedéstől az áru-
forgalom, a „személyes” elidegenedéstől a jogi processzus 
fetisizmusáig. A történelem magyarázatában pedig a tudat-
nak vagy spirituális erőknek „közvetítő” szerepet tulajdonít 
az elsőbbség helyett, a termelési mód hatásának alárendelve.

Az olvasó eligazodását a korabeli eseményeket és a kortárs 
elméleteket áttekintő kro nológiával segíti a kötet. Betekin-
tést ad a Marx írásairól szóló vitákba is, és befejezésül gaz-
dag bibliográfiát nyújt. A fordítás Mihancsik Zsófia mun-
káját dicséri. (Marx filozófiája. 2012. Typo tex Kiadó, 267 ol-
dal, 2500  forint)  N. F.

Folytatás a 307. oldalról.

A MÚLT HÉTEN KÖZÖLT 
GYAKORLÓFELADATOK MEGOLDÁSAI

2010-es feladatsor
1. 14=1+2+11=1+3+10=1+4+9=1+5+8=1+6+7=2+3+9=
=2+4+8=2+5+7=3+4+7=3+5+6.  megoldásonként 1 pont
2. 12; 21; 112; 121; 211; 1112; 1121; 1211; 2111

megoldásonként 1 pont
3. A   -ben csak az 5 állhat.  2 pont

Tőle jobbra a másik négy szám bármelyike, így a követke-
ző 4 megoldás van: 1<2<3<5>4; 1<2<4<5>3; 1<3<4<5>2; 
2<3<4<5>1;  megoldásonként 2 pont
4.  

megoldásonként 2 pont
5. Gondolkodjunk visszafelé! 
11×2=22 -> 22+1=23 > 3×23=69 a gondolt szám. 8 pont

Ellenőrizzünk a szövegbe helyettesítve! 69:3=23, 23-1=
=22, 22-nek a fele pedig 11. 2 pont
6. Egy lehetséges megoldás: 10, 11, 13, 17, 25, 41, 73, 

137, 265, …  5 pont
A szabály: +1, +2, +4, +8, +16 …  5 pont
Egy másik lehetséges megoldás: 10, 11, 13, 17, 25, 32, 

37, 47, 58, …  5 pont
A szabály: a számjegyek összegével lesz nagyobb a kö-

vetkező szám.  5 pont
Más, helyesen indokolt szabály alapján adott megoldás is el-

fogadható.

2011-es feladatsor
1. A felsorolt számok összege: 3+4+5+6+7+8+9=42 
páros szám, tehát osztható két egyenlő részre, 1-1 rész 
összege: 21.  3 pont

A felosztás lehetőségei:
9+8+4=21 7+6+5+3=21; 9+7+5=21 8+6+4+3=21,

8+7+6=21 9+5+4+3=21
Soronként, tehát összetartozó felbontásonként 1-1 pont ad-

ható, azaz 3 pont. Összesen 6 pont. Egy-egy hibás megoldásért 
0,5-0,5 pont vonható le.
2. Nyitott mondattal: 2x+x+2x-1+1=25. A 15 vadalma 
5 egyenlő részből (x) áll (vagy pl. szakaszolással ábrázolja. 
1 rész (Dönci) 15:5=3 (darab). 2 rész (Samu) 3×2=6 (da-
r a b ) . 
2 résznél eggyel kevesebb (Röfi) 5 (darab). 4 pont

Ellenőrzés: 6+3+5+1=15. Válasz: Samu 6 db-ot, Dönci 
3 db-ot, Röfi 5 db-ot és Picur 1 almát vitt haza. 2 pont

Összesen 6 pont. Rajzos következtéssel elvégzett jó megol-
dás is elfogadható.
3. 1 hasáb négy részre darabolása 3 vágással történik. 
A 12 fahasábot 36 vágással darabolják fel. 36*4=144 
percig tart a munka. 4 pont

Válasz: Frédi és Béni összesen 144 percig (2 óra 24 percig) 
dolgozott. 2 pont. Összesen 6 pont.
4. Az első és harmadik ábra lefedhető a feladatban adott do-
minókkal, a második ábra nem rakható ki. 

 Ábránként 2 pont adható, összesen 6 pont.
(Részletes, helyes indoklás esetén a második ábrához to-

vábbi 1-2 pluszpont adható: pl.: nem rakható ki, mert az ábra 
sakktáblaszerű színezésekor az egyik színből több van.)



Emlékmódosítás

„Ki tudja, mit hoz a múlt?” – az ironikus mondás is jelzi, 
hogy az emberi emlékezet nem éppen a múltbeli esemé-
nyek pontos rögzítéséről híres. Ám nemcsak arról van szó, 
hogy a korábban történteket hajlamosak vagyunk a szánk 
íze szerint, az érdekeinket legjobban szolgáló módon fel-
idézni. A tévedések sora ennél alapvetőbb szinten kezdődik: 
sokszor az egyszerű tények sem tárolódnak megbízhatóan 
emlékezetünkben. Az igazságszolgáltatásban – ahogyan 
arról régebben már e rovatban is volt 
szó – a szemtanúk súlyos tévedései ál-
landó bizonytalansági tényezőt jelente-
nek. Nem is az a legrosszabb, amikor 
valaki azt mondja, nem emlékszik pon-
tosan, mit látott, hanem az, amikor ha-
tározottan állítja, hogy emlékszik – 
csak éppen téved.

Az emlékek sokszor azért módosul-
nak, mert valaki – általában akaratla-
nul – befolyásolja a tanút, például az-
zal, hogy sugalmazó kérdéseket tesz 
föl. C. A. Morgan, a Yale Egyetem ku-
tatója és munkatársai arra voltak kí-
váncsiak, vajon akkor is  lehet-e befo-
lyásolni a szemtanúkat, ha a szóban 
forgó esemény és a felidézés között rö-
vid idő telt el, illetve ha a válaszadók 
különlegesen képzett személyek, akik-
nek elvileg az átlagosnál jobb megfi-
gyelőknek kell lenniük.

Morgan és munkatársai az USA had-
seregének egyik túlélőtáborában vé-
gezték vizsgálatukat. Itt arra készítik fel a hivatásos kato-
nákat, hogy mi várhat rájuk, ha netán ellenséges területen 
hadifogságba kerülnének. A kiképzés részeként a katonák-
kal néhány napon át úgy bánnak, mintha valóban hadifog-
lyok lennének. Egyebek mellett egy általuk nem ismert ka-
tona erőszakos kihallgatásnak veti alá őket, amelynek során 
akár néhány pofon is elcsattanhat.

Egy órával a kihallgatás után, amikor a kiképzésen részt 
vevő katona épp egy magánzárkában ült, belépett hozzá 
egy kutató, átadta neki egy férfi fényképét és megkérdez-
te: „Adott magának enni a kihallgatója? Adott takarót?”. 
A trükk az volt, hogy a fénykép nem azt a személyt ábrázol-
ta, aki kevéssel azelőtt hosszasan faggatta a válaszadót.

Amikor a katonák kiszabadultak az imitált hadifogság-
ból, Morgan és munkatársai megkérték őket, hogy egy 

fényképsorozatból válasszák ki annak a férfinak a fotóját, 
aki kihallgatta őket. Akiket a magánzárkában nem vezet-
tek félre hamis fényképpel, 53%-ban választottak tévesen. 
Azok viszont, akiknél alkalmazták a fényképes félreveze-
tést, 91%-ban választottak rossz fényképet!

Ám ennél egyszerűbb módszerrel, sugalmazó kérdé-
sekkel is befolyásolni lehetett az emlékezetet, méghozzá 
igen hatásosan. Az utólagos memóriateszten a résztve-
vők egy részétől tárgyilagos módon ezt kérdezték: „Volt 
telefon a kihallgatószobában? Ha igen, milyen színű?”. 

Másoknak viszont sugalmazó kérdést tettek föl: „En-
gedte a kihallgatója, hogy telefonáljon? Írja le, milyen 
volt a telefon a kihallgatószobában!”. Talán mondani 
sem kell, hogy a kihallgatószobában nem volt telefon. 
Az első csoportba tartozóknak mindössze 10%-a emlé-
kezett úgy, hogy a szobában volt valamilyen telefon, ám 
akiknek a sugalmazó kérdésre kellett válaszolniuk, azok 
közül 98% megpróbálta leírni, milyen is volt az a bizo-
nyos készülék…

Tekintve, hogy a kihallgatás és a memóriateszt között 
csupán három nap telt el, szinte ijesztő, hogy az emlékek 
mennyire könnyen és milyen nagy mértékben módosítha-
tók. S az átlagember alighanem még inkább kiszolgáltatott 
a befolyásnak, mint az elitkatonák…

MANNHARDT ANDRÁS

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Az AIDA-misszió  
célpontja a Didymos

A február közepén az oroszországi 
Cseljabinszk felett szétrobbant mint-

egy 17 méter átmérőjű meteorit, és a még 
ugyanaznap szoros földközelségben el-
repülő 2012 DA14-kisbolygó Földünk 
sebezhetőségére emlékeztetnek: arra, 
hogy bolygónk jelenleg is céltáblája ki-
sebb-nagyobb égitestek bombázásának. 
A legnagyobb, a földi életet potenciáli-
san veszélyeztető égitestek mintegy 95 
százalékát már feltérképezték a csillagá-
szok, emellett az űrkutatókat, mérnökö-
ket is foglalkoztatja a probléma, miként 
lehetne a világűrből leselkedő veszélye-
ket elhárítani. Ez utóbbi törekvések 
egyik szerény vállalkozása az Európai 
Űrügynökség (ESA) tervezett AIDA- 
(Asteroid Impact and Deflection 
Assessment-) missziója, amelynek nem-

rég már a célpontját is megta-
lálták a Didymos kisbolygóban, 
illetve annak rendszerében, mi-
vel a Didymos ténylegesen egy 
kettős kisbolygó, amelyben egy 
800 és egy 150 méter átmérőjű 
kisbolygó kering egymás körül. 

Az AIDA-misszió a tervek 
szerint 2022-ben közelítené 
meg a párost, amikor az pá-
lyájának Földhöz legközelebbi 
pontjára (11 millió kilométer-
re) kerül.

A viszonylag szerény költ-
ségvetésű küldetés két űr-
szondából áll, amelyek közül 
az egyik mintegy 6,25 kilo-
méteres másodpercenkénti se-
bességgel csapódna be a páros 
kisebbik tagjába, miközben a 
másik szonda fedélzeti kamerája és mű-
szerei rögzítenék az eseményt. 

A becsapódás eredményeként a két 
égitest egymás körüli táncának kisebb 
módosulására számítanak a kutatók, 
ám a hatás szinte biztosan nem téríti le 
a kettőst eddigi közös pályájukról. A 
kísérletnek ez nem is célja, de az első 
lépés egy ilyen igényű, ám nagyobb és 
költségesebb misszió felé. A két szon-
da egymástól függetlenül önállóan 
vezérelhető, bár programjaikat termé-
szetesen összehangolják. A becsapódó 
egység neve DART (Double Asteroid 
Redirection Test), a Johns Hopkins 
Egyetem mérnökei tervezték, a másik 
az ESA AIM- (Asteroid Impact Moni-

tor-) szondája, amelynek fő feladata a 
becsapódás megfigyelése lesz.

A Didymos nem jelent veszélyt a 
Földre, a szonda becsapódásának idő-
pontjában azonban annyira közel kerül 
hozzánk, hogy 1–2 méteres távcsövekkel 
észlelhető lesz. Az AIM közeli felvétele-
iből pedig a kutatók mintegy „páholy-
ból” figyelhetik meg a történéseket.

A becsapódás során felszabaduló ener-
gia nagyjából akkora lesz, mint amek-
kora egy nagyobb meteornak egy mű-
holdba vagy űrszondába ütközésekor 
keletkezik, így a megfigyelés alapján 
pontosabban modellezhetők majd az 
ilyen találkozások során bekövetkező 
károsodások is. (ESA) 

Magrassi, a kutatócsoport vezetője, a 
Páviai Egyetem agysebész professzo-
ra. – Az eredmény rendkívül ígéretes, és új 
választ adhat arra a kérdésre, hogy az em-
beri életkor határának kitolásával mennyire 
tarthat lépést agyunk teljesítménye”.

Mint a professzor elmondta, az öre-
gedéselmélet egyik elfogadott elképze-
lése szerint minden fajnak van egy ge-
netikailag meghatározott maximális 
élettartama, amelynek eléréséhez kö-
zelítve a test valamennyi sejtje teljesen 
elhasználódik, és nagyjából egyidejű-
leg elpusztul. „Kísérletünk azt bizonyít-
ja, hogy ez a leegyszerűsített kép egészen 

Az agysejtek túlélhetik  
a test halálát

Izgalmas eredményre vezetett egy 
egerek patkányokba átültetett agy-

sejtjeivel végzett kísérlet: kiderült, 
hogy a neuronok az egér átlagos élet-
tartamának akár kétszereséig is élhet-
nek, anélkül, hogy bármiféle sorvadás 
jelei mutatkoznának bennük. A kuta-
tásról beszámoló cikk a Proceedings of 
the National Academy of Sciences-ben 
jelent meg.

Az eredmény egyúttal azt is sugallja, 
hogy az öregedés, illetve a hosszú élet 
nem feltétlenül jár gyengülő, rom-
ló agyműködéssel: „Ami az egerekre 
érvényes, az érvényes lehet más emlősök-
re, így az emberre is – mondta Lorenzo 

Az egérbQl átültetett idegsejtek (zöld)  
kétszer annyi ideig éltek patkányagyban

KÉP: LORENZO MAGRASSI

Az AIDA-misszió (fantáziakép)

A Didymos és társa KÉPEK: ESA

20 µm
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 A LEGGYORSABB OKOS TE LE-
FON. A világ leggyorsabb okostelefonját 
mutatta be a Huawei Barcelonában: az 
Ascend P2 a gyártó tájékoztatása szerint 
minden más készüléknél rövidebb idQn be-
lül képes internetkapcsolatot teremteni. A 
készülék az Apple IPhone5 sebességénél 
másfélszer gyorsabb. Másodpercenként 150 
Megabit adatot tud letölteni az internetrQl, fel-
töltési sebessége 520 Kb/sec. Négymagos 
1,5GHz-es processzorral, 16 GB belsQ tár-
hellyel és 1 GB RAM memóriával szerelték 
fel. ElülsQ oldali kamerája 1,3 megapixeles: 
a beépített arcfelismerQ funkció révén kat-
tintásra rendezni lehet a galériában tárolt 
fotókat. KijelzQje HD felbontású (1280x720 
pixel), átmérQje 12,25 centiméter. Az LTE 
Cat4 hálózatra csatlakozó okostelefont az év 
második felében kezdik árusítani, Európá-
ban 399 euróért (mintegy 115 000 forintért). 
 JOBB ADNI, MINT KAPNI. Kana-
dai kutatók 126 ország 234 ezer lakosát kér-
dezték. A válaszadók szerte a világban egybe-
hangzón azt felelték, hogy jó érzés töltötte el 
Qket amiatt, hogy adományoztak. A jelenség 
éppúgy áll gazdag, mint szegény országokra, 
tehetQs, illetve szegényebb emberre. Nincs 
különbség a demokratikus és a diktatórikus 
társadalmakban élQk között, és nem számít 
a korrupció elterjedtsége és mélysége sem. 
A megkérdezettek sokkal könnyebben idéz-
ték fel emlékezetükbQl azt a vásárlást, amikor 
más számára vettek valamit, mint amikor 
maguknak. Laura Aknin, a kanadai Simon 
Fraser Egyetem munkatársa, kutatásvezetQ 
szerint a lelki jutalom, amelyet mások segíté-
sével kapunk, mélyen gyökerezhet az emberi 
természetben, mivel megmutatkozik különbö-
zQ kultúrákban és gazdasági környezetben. 
Evolúciós szemszögbQl az érzelmi jutalom az 
önzetlenségért segítheti az emberiség hosszú 
távú fennmaradását. 
 Plazmaeső zuhog. Ritka lát-
vá nyosságot rögzített a NASA mesterséges 
holdja: központi csillagunk felszínén plaz-
maesQ esett. A felvétel, melyet 2012 nyarán 
készített a NASA Napdinamikai Obszer-
vatóriuma (Solar Dynamics Observatory –
SDO), most került fel a Nemzeti Repülési és 
^rhajózási Hivatal honlapjára. A videón (itt 
látható: http://www.space.com/19895-sun-
plasma-rain-amazing-video.html) egy kö-
zepesen erQs napkitörés látható, melynek 
hatására óriási, a Földnél sokszor nagyobb 
plazmagy_r_ képzQdött, melybQl esQszer_-
en hullt alá a forró plazma.

Holt csillagok körül  
„élW” bolygók?

A földön kívüli élet első jeleit leg-
könnyebben már halott csillagok, 

nevezetesen fehér törpék Föld-szerű 
bolygóin találhatjuk meg – állítják 
amerikai csillagászok. 

Első hallásra ez meghökkentőnek 
tűnhet, hiszen a fehér törpék korábban 
már átmentek egy olyan életszakaszon, 
amikor vörös óriássá puffadva, majd 
külső rétegeiket ledobva elnyelték, illet-
ve felperzselték a belső zónába eső boly-
góikat. A visszamaradt Föld-méretű fe-
hér törpe ezt követően lassan hűl, fénye 
halványodik – ez a szakasz azonban 
évmilliárdokig is eltarthat, ez az idő pe-
dig elegendő lehet ahhoz, hogy a csillag 
által levetett anyagból akár új (második 
generációs) bolygók szülessenek, akár 
a korábban távolabb keringő bolygók 
beljebb sodródjanak: így van esély arra, 
hogy a lakható zónában mégis legye-
nek életre alkalmas kőzetbolygók.

Mivel a fehér törpe sokkal kisebb és 
hűvösebb a Napnál, lakható zónája is 
jóval közelebb (mintegy 1–2 millió ki-
lométerre) esik a csillaghoz, ami azt 
jelenti, hogy az abban keringő bolygók 
keringési ideje 10 óra körüli.

Avi Loeb, a Harvard-Smithsonian 
Asztrofizikai Központ (CfA) elméle-
ti asztrofizikusa, és munkatársa, Dan 
Maoz (Tel Aviv-i Egyetem) becslése sze-
rint a legközelebbi 500 fehér törpe kö-
rül legalább egy-két, a Földhöz hasonló 
bolygónak kell lennie a lakható zónában.

Ezek a tranzit-módszerrel (a csillaguk 
korongja előtti átvonulásuk révén) vi-
szonylag könnyen felfedezhetők, mivel 

a fehér törpe mérete nagyjából össze-
mérhető a bolygóéval, így az átvonulás 
során erős fényességváltozás észlehető. 
Ugyancsak az átvonulás közben a csil-
lag fényének a bolygó légkörén átszűrő-
dő spektrumából a légkör kémiai össze-
tétele is meghatározható, így például, 
hogy oxigén és vízgőz előfordul-e ben-
ne. Ezek a legfontosabb biomarkerek, 
amelyek élet létezésére utalhatnak. 

A NASA az évtized végén pályára 
álló James Webb-űrtávcsöve (JWST) 
már képes lehet a fehér törpék előtt át-
vonuló bolygók légkörének elemzésére. 

Egy másik nemrég megjelent elemzés 
(Courtney Dressing és David Charbonneau, 
ugyancsak a CfA kutatói) szerint a Föld-
höz legközelebbi lakható bolygót vörös 
törpék körül érdemes keresni, közülük a 
legközelebbi 13 fényéven belül lehet. Loeb 
szerint azonban, mivel a vörös törpe fé-
nye erősebb, sokkal hosszabb megfigye-
lési idő (több száz tranzit) lenne szükséges 
a légkör elemzéséhez. „Így még ha távolabb 
esik is, hamarabb érhetünk el eredményt egy 
fehér törpe körüli bolygó esetében” – mondta 
Loeb. (ScienceDaily)

biztosan nem igaz” – mondta Magrassi.
A bonyolult sebészi beavatkozások-

kal járó kísérlet során a kutatók anyjuk 
méhében fejlődő egérembriók agyából 
kimetszett agyszövetből vett neurono-
kat ültettek be szintén még méhben 
fejlődő patkányembriókba. A válasz-
tott egérfaj átlagos élettartama 18 hó-
nap, a patkányoké ennek kétszerese, 36 
hónap volt. A patkánykölykök meg-
születése után 3 évvel, mikor a még élő 
egyedek már közel jártak életük végé-
hez, elaltatták őket, s agyukat felbon-
colva alaposan megvizsgálták a kivett 
metszeteket.

A vizsgálatból kiderült, hogy az ege-
rek idegsejtjei szervesen beépültek a 
patkányok agyába, összekapcsolódtak 
azok neuronjaival, és érett, működő 

idegsejtekké fejlődtek, miközben meg-
őrizték eredeti jellegzetességeiket, köz-
tük kisebb méretüket. Megkülönbözte-
tésüket emellett az is megkönnyítette, 
hogy még az átültetés előtt zölden flu-
oreszkáló jelzéssel látták el őket. Bár az 
egérneuronok így már mintegy kétszer 
annyi ideig éltek, mint egy egérben, 
köztük és a szomszédos patkány-ideg-
sejtek között semminemű öregedésbeli 
különbség nem volt kimutatható.

Annak megfejtése, hogy az egerek 
agysejtjei miként képesek alkalmaz-
kodni a meghosszabbodott élettartam-
hoz, Magrassi szerint segíthet olyan, 
az emberi idegsejtek sorvadásával járó 
betegségek kezelésében, mint a Par-
kinson- vagy az Alzheimer-kór. 

(ScienceNews) 

Fantáziakép egy fehér törpe körüli Föld-szer_ 
bolygóról. (A csillag körüli kékes derengés_ 

gy_r_ a csillag által korábban ledobott táguló 
gázburok.) KÉP: DAVID A. AGUILAR (CFA)
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KERECSENSÓLYOM
– EURÓPÁTÓL ÁZSIÁIG

 A mongol kormány öt évre felfüggesztette a 
kerecsensólymok exportját. Ezzel azt szeretnék 
elérni, hogy biztosítsák a mongol nép történel-

mében és kultúrájában fontos helyet elfoglaló faj állományának növekedését, 
és egyúttal felhívják a nyilvánosság figyelmét a kerecsensólyom ökológiai 
rendszerekben betöltött szerepének fontosságára. 

A kerecsensólyom világállománya a legutóbbi évtizedekben drasztikusan 
csökkent, több országból el is tűnt mint fészkelő faj. A legnagyobb csökke-
nés a közép-ázsiai régióban tapasztalható. A folyamatnak számos, egymást 
erősítő oka van, kezdve az élőhelyek megszűnésétől, a folyamatosan bővülő 
elektromos vezetékhálózat okozta veszélyeken (áramütés) át, a mezőgazda-
ságban alkalmazott vegyszerek miatti másodlagos mérgezésig. Az egyik leg-
jelentősebb probléma azonban az illegális befogás. A kerecsensólyom törvé-
nyes oltalom alatt áll azokban az országokban, ahol fészkel, és a nemzetközi 
CITES-egyezményhez csatlakozó országok jelenleg nem kereskedhetnek a 
vadon élő állományból befo-
gott példányokkal (ez a legá-
lisan tenyésztett solymászma-
darakra nem vonatkozik). Az 
egyetlen kivételt Mongólia 
jelentette, amelynek a CITES 
engedélyt adott bizonyos szá-
mú madár befogására és ex-
portjára. Az elmúlt években 
Mongólia évi 300 példányt 
exportált az Öböl-országok-
ba, igaz, ez a szám 2012-ben 
a felére csökkent. A legújabb, 
januári döntés hátterében pe-
dig az áll, hogy a kerecsenekért kapott összeg az ország költségvetésében 
jószerivel elhanyagolható, ugyanakkor egyre nagyobb nyomás nehezedett a 
döntéshozókra, hogy fejezzék be a nemzeti jelképnek számító madár „áru-
cikké degradálását”. A problémának azonban csak egy része oldódott meg 
ezzel, hiszen hiába védett a faj, ha nem sikerül a törvénynek érvényt szerez-
ni, és az illegális befogás sok országban szinte zavartalanul folyik. 

Az Európai Unióban hazánk „kerecsensólyom nagyhatalomnak” számít a 
nálunk fészkelő mintegy 200 párral. A környező közép-európai országok-
ban ennek töredéke fészkel csak, Ausztriától nyugatra pedig egyáltalán nem 
fészkel már, így a faj európai állományának megőrzése elsősorban Magyar-
ország feladata. Ugyan a hazai állomány a 6400–15400 párra becsült világ-
állományhoz képest nem tűnik jelentősnek, de nem szabad elfelejteni, hogy 
1980-ban csak 13 ismert pár volt hazánkban, és a környező országokban sem 
ismertek 1-2 párnál többet. Ráadásul, a világon egyedül a Kárpát-meden-
cében nő a faj állománya, ami a sikeres természetvédelmi programoknak 
köszönhető. Ez azt is jelenti, hogy amennyiben a közép-ázsiai állományok 
riasztó csökkenése folytatódik, a hazai állomány természetvédelmi jelentő-
sége tovább nő majd. A jelenleg is futó, négy ország – Magyarország, Szlo-
vákia, Románia és Bulgária – részvételével, a korábbi védelmi programok 
folytatásaként indított, és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság által vezetett 
kerecsensólyom-védelmi projektet az Európai Unió LIFE alapja támogatja, 
a költségek mintegy 75 százalékának finanszírozásával.

A hosszú évek alatt felgyűlt tapasztalatokat ráadásul Magyarország nem-
csak a szomszédos országok szakembereivel osztja meg, hanem egy sajátos 
„tudásexporttal” a faj védelmét segíti annak egész elterjedési területén. A 
hazai sólyomvédelem eredményeit a vonuló fajok védelmét szolgáló Bonni 
Egyezmény keretében felállított Kerecsensólyom-védelmi Akciócsoport is 
elismeri és használja egy globális védelmi program kidolgozásában. Ameny-
nyiben az elkészülő tervet sikerül hatékonyan meg is valósítani, van remény 
a faj ázsiai állományának megmentésére. (www.greenfo.hu) 

 ősi kontinens az indiai-
ÓCEÁNBAN. A kutatók bizonyítékot 
találtak egy olyan, Mauritiának elnevezett 
földtömegre, mely valamikor 2 milliárd-85 
millió évvel ezelQtti idQszakban létezett. 
Ahogy a modern világ kezdett alakot öl-
teni, a földsáv összetöredezett és elt_nt 
a hullámok alatt. Mintegy 750 millió évvel 
ezelQttig a Föld szárazföldjei egyetlen hatal-
mas kontinensbe, a Rodiniába tömörültek. 
És bár ma már több ezer kilométernyi 
óceán választja el Qket egymástól, India 
valamikor Madagaszkár mellett terült 
el. A szakemberek a Mauritius partjairól 
származó homokszemcsék tanulmányo-zó homokszemcsék tanulmányo-
zása során jutottak arra, hogy Mauritia lé-
tezett. Míg a szemcsék kora egy körülbelül 
9 millió évvel ezelQtti vulkánkitörésre tekint 
vissza, olyan ásványokat tartalmaznak, me-
lyek jóval idQsebbek. Trond Torsvik, az Oslói 
Egyetem professzora elmondta, cirkonokat 
találtak a parti homok szemcséiben, ezek 
pedig olyan anyagok, melyeket általában 
a kontinentális kéregben lehet fellelni, és 
koruk 1 milliárd 970 millió – 600 millió évre 
tekint vissza, és a csapat következtetései 
szerint egy Qsi föld maradványai, mely vul-
kánkitörés révén került a sziget felszínére.
 PARACETAMOLOS EGEREK-
KEL KÍGYÓK ELLEN. Amerikai gé-
pekrQl paracetamolos egerekkel szórják be 
Guamot, így próbálják megritkítani a dzsun-
gel s_r_ lombjaiban elszaporodott barna 
fakígyó-állományt. Az Ausztráliában és Pá-
pua Új-Guineában Qshonos barna fakígyót 
a második világháborút követQen amerikai 
hadihajókon hurcolták be az Egyesült Álla-
mokhoz tartozó szigetre. Az azóta becslések 
szerint mintegy 2 milliósra felszaporodott 
hüllQállomány megtizedelte Guam faunáját. 
A kígyók megharapják a helyi lakosokat, 
rövidzárlatot okoznak és potenciális ve-
szélyt jelentenek a turistaforgalomra is. A 
rágcsálókat a fájdalomcsillapítók emberre 
ártalmatlan, ám a kígyók számára mérge-
zQ hatóanyagával, paracetamollal kezelik 
majd. A döglött napos egereket helikopterrQl 
dobják majd le úgy, hogy fennakadjanak a 
lombokon, ne érjenek talajt, és ne ehessék 
meg Qket más állatok. A paracetamolos egér-. A paracetamolos egér-
hadm_velettel nem kiirtani, csak megritkítani 
kívánják a barna fakígyókat Guamon – és azt 
megakadályozni, hogy a hüllQk repülQgépe-
ken Hawaiira, vagy akár az Egyesült Államok 
nyugati partvidékére is eljussanak. A barna 
fakígyónak nincs természetes ellensége. 

316   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2013/10



É L E T  É S  TU D O M Á N Y  � 201 2/5 0 � 317É L E T  É S  TU D O M Á N Y   201 3/10  317

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

www.telc.hu

Neves tudományos illusztrátorunk, Richter Ilona hosszú idQt töltött el a 
nápolyi Zoológiai Állomáson, az ekkor készített mikrobiológiai rajzai a 
tengeri lényekrQl nemzetközi elismerést hoztak számára. Írói vénája sem 
ismeretlen az Élet és Tudomány olvasói elQtt, korábbi önálló irodalmi kö-
teteihez hasonlóan a legújabb, A Megelégedés Fája is a természetrQl 
szól, saját m_vészi rajzai kíséretében. Négy írás címét kérjük a P. Athéné 
Kiadónál megjelent könyvbQl, amelynek öt kötetét sorsoljuk ki a megfej-
tést beküldQk között. Jó fejtést! 

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét 
keddje, 2013. március 19-e. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Ke-
resztrejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu).

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A rejt-
vényciklus végére e bet_k – helyes sorrendbe állítva – egy 130 éve szü-
letett, Kossuth-díjas botanikus, akadémikus nevét adják. E név beküldQi 
között értékes nyereményeket sorsolunk ki.

VÍZSZINTES: 1. Az elsR írás címe. 11. Adriai olasz fürdQváros. 12. So-
mogyi ...; néhai színm_vésznQ. 13. A hétalvóéra rásüt a nap! 14. Tinódi 
Sebestyén hangszere. 16. Vége a pauzának! 17. Ajándékoz. 18. A 
második írás címe. 20. KenyérsütQ mester. 21. A virágok és a tavasz 
római istennQje. 22. Vizes latyak. 25. A laurencium vegyjele. 26. Zsófiát 
is, Erzsébetet is becézik így. 27. Maszkat lakosa. 30. A harmadik írás 
címe. 32. Azonos római számok. 34. Érc, németül. 35. A régi román lej 
hivatalos nevének rövidítése. 36. Az aljához. 37. Szürke, jelleg nélküli. 
40. A negyedik írás címe.

FÜGGQLEGES: 1. A vásárlók kegyeiért is folyó küzdelem. 2. Ijed, retten. 
3. Nemes (régi címként), röv. 4. Fagyimaradék! 5. Etédhez tartozó tele-

pülés, templomában Qsi székely rovásírásos felirat látható. 6. Könyvet 
megjelentet. 7. Karibi szigetcsoport. 8. Fél kupa! 9. Régiség, ma már rit-
kán használt szóval. 10. Leválik a vontatókötél a kampóról. 15. A nitro-
gén, a vanádium és a fluor vegyjele. 18. Tiltakozik, ellene szavaz. 19. 
KiemelkedQ svéd festQ, Anya gyermekkel cím_ képe a Szépm_vészeti 
Múzeum tulajdona (Anders, 1860–1920). 20. Nem tevékeny. 23. Fény is, 
tej is van ilyen! 24. Orgonam_vész (István, 1932–2010). 28. XX. századi 
amerikai író, a Holnap is nap lesz cím_ regény szerzQje (Albert). 29. To-
vat_nik. 30. Ecsetet használ. 31. Kofa. 33. Széchenyi-díjas agrokémikus, 
az MTA tagja (István). 36. Épületszárny. 38. A lítium vegyjele. 39. Pateti-
kus sóhaj.

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

A 3. feladvány 
– William Meredith

Matt 2 lépésben

Világos: Ke7 Va1 Bd3 Bf7 
Ff4 Hb5 (6)
Sötét: Ke4 Fc4 He1 He2 
e6 f2 (6)
BeküldendQ a feladvány 
kulcslépése. 
Beküldési határidQ (a posta -
bélyegzQ legkésQbbi dá tuma): 
2013. március 21-e, csütörtök (Élet és Tudomány, Sakkfantázia, 1428 
Bp., Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu). 

A SAKKFELESÉG
Sakk- és keresztrejtvényrovatunk külsQ munkatársától vettünk búcsút a 
múlt héten. Hosszú betegség után elhunyt Bakcsi Marika, született Nemes 
Mária, aki 1969 óta több ezer sakk- és keresztrejtvényrácsot  szerkesztett 
lapunk számára. Utolsó erejével még elkészítette az Élet és Tudomány 
teljes 2013. évi sakkfeladványainak rácsát.  A SzerkesztQség



Április 30-ig tekinthető 
meg a Kogart Ház leg-
újabb kiállítása, a Ro-

mantika – Utópia. A tárlat az 1945 utáni magyar művé-
szet grafikai tendenciáit vizsgálja a Kogart gyűjteményei-
nek grafikai műveiből válogatva. Nem követi a hagyomá-
nyos rendezési módszert, inkább arra törekszik, hogy a 
gyűjteményt újragondolja, a műveket „más“ (nem kronolo-
gikus, nem műfaji) összefüggésekbe helyezze, eddig fel nem 
tárt analógiákat, megfeleléseket keressen a nagy mesterek és 
a fiatalabb művészgeneráció művei között. Nem célja az 
sem, hogy következtetéseket vonjon le a korszak grafikai 
művészetét illetően, csupán kérdéseket fogalmaz meg, 
együttgondolkodásra hív.

A Romantika - Utópia olyan kísérleti terep, amely ki-
billenti rögzült értelmezési sémáikból a műveket, hogy 
új utakat nyisson a befogadás számára. A közel száz mű-
ből álló válogatás többnyire a magyar anyagból merít, de 
néhány külföldi párhuzam (Dennis Oppenheim, George 
Marinciu, JiUí Černický) bemutatásával rávilágíthat a glo-
 bá lis jelenségekre is.

Szigethy Anna képzőművész 
fotósorozatának ad helyet a 
budapesti Kiscelli Múzeum – 
Fővárosi Képtár. Az installá-
ciókat és rövid videókat be-
mutató Nők, portrék, 
pongyolák című tárlat kiin-

dulási pontja a női portré: négy atipikus felvétel készült nők-
ről a művész élethelyein, Budapesten és Berlinben. A kiállí-
tott munkákban meghatározó a városi élettér, ami megadja 
azt a történelmi, szociológiai keretet, ami tovább árnyalja a 
bemutatásra kerülő alakok személyéről alkotott képet. A 
szereplőket nagyban befolyásolja környezetük: ekörül forog 
mindegyik mű, miközben egyszerűen beszélnek az életük-
ről a kettévágott Berlinben (Gudrun), megmutatják intim 
közegüket (Sophie Müller arcképe) vagy mesélnek Buda-
pestre költözésükről, arról, hogyan fogadta be őket a város, 
milyen képeket kapcsolnak kedvenc helyeikhez (Edit képei). 

Az április 7-ig látható kiállítás ré-
szeként a múzeum oratóriumában 
25 felöltöztetett szabóbabából álló 
installáció várja a látogatókat. Eh-
hez tartozik egy videó is, a Kertes 
házak utcája című, 1962-ben készült 
magyar film néhány részletével.

A tárlat a múzeum állandó, a fő-
város újkori történetét bemutató ki-
állításában folytatódik, ahol a képzőművész finom interven-
ciókkal élt, egy-egy míves tárgyat mai fotóra vagy digitális 
képkereten bemutatott videóra cserélt ki. Nem provokatí-
van robbantja szét a kiállítást, hanem kiegészíti azt, hozzáté-
ve a mai verziót az akkori mindennapokhoz. 

Hóhérként emlegették Pipás Pistát 
az átokházi tanyavilágban. A gyil-
kosról letartóztatása után derült ki: 
valójában férfiruhába bújt asszony 
volt, aki családjukat rettegésben 

tartó férjeket akasztott fel a feleségek kérésére. Rieger 
Pálné, álnéven Pipás Pista első bűntényére 1932-ben de-
rült fény, végül két gyilkosság elkövetését bizonyították 
rá. Az asszony 18 évig hordott férfiruhát.

A szegedi Móra Ferenc Múzeum Pipás Pista – Az 
átokházi hóhér című tárlatán az ő történetét ismerhe-
tik meg az érdeklődők. Bemutatják Pipás Pista eredeti 
ujjlenyomatát: a Csongrád Megyei Levéltárban őrzött 
dokumentumon az ujjlenyomat mellé odaírták, „Rie-
ger Pálné írni nem tud“, noha a vallomásából kiderül, 
hogy két évig járt iskolába. Az eredeti periratokat bön-
gészve a látogató végigjárhatja a bírósági per teljes útját, 
beleolvashat a korabeli újságok tudósításaiba. A perira-
tok alapján rekonstruálták az akasztások körülményeit: 
az akasztókötelet, az akasztáshoz használt hordót és más 
tárgyakat is bemutatnak a kiállításon. Emellett egy pár, 
a legendárium által Pipás Pistának tulajdonított csizmát 
is láthatnak az érdeklődők, valamint megismerhetik az 
átokházi tanyavilág hangulatát és használati tárgyait.

A tárlat április 28-ig tekinthető meg.

Forgatom fegyverem vitézek 
módjára címmel nyílt kiállítás az 
1848–49-es szabadságharc relikviái-
ból a mosonmagyaróvári Hansági 
Múzeumban. A tárlat a szabadság-
harc évfordulójához kapcsolódva a 
történelmi forradalmi idők fegyve-
reit mutatja be. Alapját Fekete 

György és Máday Norbert magángyűjteménye képezi, 
de természetesen láthatóak helyi vonatkozású anyagok is 
a múzeum történeti gyűjteményéből.

A felvonultatott tárgyak mögött kirajzolódik a magyar 
történelem egyik nagy korszaka, mely a reformkorral 
vette kezdetét és a szabadságharcot követő megtorlással 
fejeződött be. A kiállítás bepillantást nyújt a szabadság-
harc hadtörténetébe, megismerhetjük a szemben álló hon-
véd- és a császári-királyi seregek fegyverzetét, egyenru-
háját, s a képi ábrázolások révén megelevenednek a neve-
zetes csaták és az események fontos személyiségei is. A 
gazdag és változatos anyagban egymás mellett láthatjuk a 
reformkor empire ízlésű pompás díszszablyáját és a hadse-
regben rendszeresített szabványfegyvereket, a bécsi légió-
sok pallósát vagy az osztrák nehézlovasok mellvasát. Kü-
lönleges és ritka darabok – anyaguk romlandósága okán 
– a bemutatott egyenruhák és kiegészítőik, mint a huszá-
rok jellegzetes tarsolya. A szabadságharc olyan relikviái 
kerülnek bemutatásra május 5-ig, amelyek ritka, féltett 
kincsei a gyűjtőknek és múzeumoknak. 
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY

A Perczel-család 
és Vörösmarty Mihály
Perczel Mór fiatalon részt vett a Napó-
leon elleni háborúkban, ám súlyos sérü-
lései miatt kénytelen volt leszerelni. 
Gyermekeit hazafias neveltetésben kí-
vánta részesíteni, nem véletlen tehát, 
hogy a feladatot a 17 évesen még pálya-
kezdő, de már részben elismertséget 
szerzett Vörösmarty Mihályra bízta. 

Biblioterápia 
Néhány ember leül, meghallgat vagy 
elolvas egy irodalmi művet és aztán 
erről egy jót beszélgetnek, felsorolják 
érveiket, esetleg vitatkoznak, majd 
konszenzusra jutnak. Így néz ki egy 
biblioterápiás foglalkozás – de miért 
hasznos mindez?

Új orchideafaj Magyarországról
Az orchideák a virágos növények egyik 
legnagyobb fajszámú családja, amelyek 
körében nem számít ritkaságnak új fa-
jok leírása. Európában a család az egyik 
legintenzívebben kutatott növénycso-
portnak tekinthető, ezért is meglepő, 
hogy egy széles elterjedésű fajukat még 
nem írták le a tudomány számára...

KÖVETKEZV SZÁMUNKBÓL

A hátlapon
A barna ásóbéka

Ahogy a hó elolvad, a tél visszahúzódik 
és lassan megjelennek a tavasz előjelei, 
felébrednek hosszú hideg hibernációjuk-
ból és előbújnak rejtekhelyükről a válto-
zó testhőmérsékletű állatok. A kis tava-
kat és vizesárkokat még jégpáncél borít-
ja, de egyes kétéltűek már ilyenkor el-
kezdik a szaporodást előkészítő 
tevékenységüket. A hangos békakóru-
sok még váratnak magukra, ám ha 
csendben, óvatosan megközelítjük eze-
ket a víztesteket, felfigyelhetünk egy 
furcsa, a víz alól jövő, mély, ritmikusan 
ismétlődő kotyogásra, amely az ásóbé-
kák párzási hangja. 

A barna ásóbéka (Pelobates fuscus) nevé-
hez hűen ideje legnagyobb részét a talaj-
ba beásva, a föld alatt tölti. Csak esős éj-
szakákon jön elő rovartáplálékára va-
dászni, kivéve a párzási időszakot, amely 
már kora márciusban elkezdődhet. 
Ilyenkor a hímek és a nőstények is felke-
resik a közeli állandó vizeket, ahol a hím 
békák a nőstényeket átölelve kipréselik 
belőlük a többszörös zsinórban tekeredő 
petéket (lásd fenti képünket), majd ráen-
gedve a hímivarsejteket, a vízben meg-
termékenyítik azokat. A nem sokkal ké-
sőbb kikelő békalárvák, az ebihalak 3-4 
hónapig fejlődnek a vízben, kopoltyúval 
lélegeznek és a fajra jellemző módon ha-
talmasra nőnek. Az átalakulás előtti ebi-
halak testhossza elérheti a 15-16 centimé-
tert, miközben a kifejlett ásóbékák átla-
gos mérete 8-10 centiméter.

A barna ásóbéka sokfelé, szórványosan 
elterjedt Magyarországon, de rejtett élet-
módja miatt keveset tudunk róla. A pár-
zási időszakon kívül leggyakrabban kerti 
munka közben találkozhatunk vele, 
amikor ásóval véletlenül kifordítjuk a 
föld alól. Figyeljünk rá, és érdemelje ki 
védelmünket az év kétéltűje, a barna 
ásóbéka!

Kép és szöveg: 
KORSÓS ZOLTÁN

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

tanulmányi verseny anyagát adó cikkei: 
Kerecsensólyom – Európától Ázsiáig; A barna ásóbéka



Az év kétélt_je
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