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INDÍTÁS

Válasz: Á

A négyzetek hét részre 
vannak darabolva, kivéve 
az Á felettit, ami nyolc 
részre osztódik.

ERPSÍTÉS

Válasz:

Mária barátján zakó van 
és táncol;
Mariska barátján zeke van 
és fényképez;
Marcsi barátján pulóver 
van és origamizik.

HAJRÁ

Válasz: 3 

Az arányok a súlyok 
között: piros-kék-zöld: 
11:3:7
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 Aortabillentye 
beültetés katéterrel, 
szívmetét nélkül

Idős korban gyakori az aorta 
degeneratív változása, ami je-
lentős nyomásváltozást ered-
ményez a szív bal kamrája és az 
aorta között. Az elmeszesedett 
billentyű cseréjét, a műbillen-
tyű beültetését nyitott 

szívműtéttel végzik, ami 
egyrészt nagy megterhelést 
jelent a betegnek, másrészt 
vannak olyan esetek, ami-
kor a páciens rossz egészsé-
gi állapota vagy idős kora 
miatt el sem végezhető. 
2007 óta egyre nagyobb 
ütemben terjed a katéteres 
úton végzett műbillentyű 
beültetés (TAVI), amit a 
Semmelweis Egyetem Kar-
diológiai Központjában 
több mint egy éve siker-
rel végeznek – mondta el 
lapunknak Merkely Béla 
igazgató.

A világon az első katé-
teres aortabillentyű-beül-
tetést a lágyéki véna felől 
2002-ben Alain Cribier és mun-
katársai végezték Franciaország-
ban, Rouenban. A mára elterjed-
tebb, femorális artérián keresztüli 
műbillentyű-implantálást hat éve J. 
S. Webb és munkatársai kezdték el 
Kanadában.
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Y A beavatkozás előtt részletes ki-
vizsgálás történik, és több mód-
szerrel is igazolják a beteg alkal-
masságát a beültetésre. A megfe-
lelően előkészített beteg meszes, 
szűkült aortabillentyűjét nagy- 
nyomású ballon alkalmazásával 
tágítják, majd erre a helyre ültetik 
be ugyancsak katéteren keresztül a 
műbillentyűt. Az aorta-műbillen-

tyű egy öntáguló fémhálóra varrt, 
három marha- vagy sertés-szívbu-
rokból készült billentyű-vitorlát 
jelent. Az eszközt összecsukva jut-
tatják fel katéteren keresztül, majd 
nagy pontosságú pozícionálást kö-
vetően a korábbi billentyű helyén 

nyitják ki. A beavatkozás alatt 
röntgensugárral és az altatásban 
lévő beteg nyelőcsövébe vezetett 
szívultrahang-készülékkel követik 
a behelyezést, ahogyan az implan-
tátum felveszi a végleges méretét. 
Minden esetben ideiglenes pace-
makert is felvezetnek a jobb szív-
kamrába, mert a beavatkozás alatt 
átmenetileg rövid ideig nagyon 

magas frekvenciával in-
gerlik a szívet, hogy ke-
ringésmentes állapotban 
tudják a műbillentyűt a 
pontos helyére juttatni. 
A beavatkozás után az 
átlagos ápolási idő 3-4 
nap, amit követően a be-
teg saját lábán távozik.

A Kardiológiai Köz-
pontban eddig 7 sike-
res beültetésen vannak 
túl 80 év fölötti, nyitott 
szívműtétre alkalmat-
lan, súlyos állapotú nő-
betegeknél, akik közül 
hatan ma is élnek, s élet-
kilátásuk 50 százalékkal 
nőtt a műtét előttihez 
képest. Ugyanakkor itt 
is számolni kell olyan 

posztoperatív szövődményekkel, 
mint stroke vagy trombózis, emiatt 
vérlemezke-gátló szedése bizonyos 
ideig javallt számukra.

A beavatkozást nagy forgalmú, 
megfelelő tárgyi és személyi (nagy 
gyakorlatú invazív kardiológus, 
érsebész, aneszteziológus) feltéte-
lekkel rendelkező intézetben kell 
végezni, ahol szükség esetén jól 
felszerelt ér- és szívsebészeti műtő 
áll rendelkezésre. A beavatkozás 
optimális esetben átlagosan egy 
óra alatt kivitelezhető – mondja 
Merkely doktor.

A tervezett következő lépés, 
hogy életkortól függetlenül mind-
azok számára megnyíljon ez a 
minimálinvazív műtéti lehetőség, 
akiknél más műtéti megoldás nem 
jön szóba. Remélhetőleg az implan-
tátum ára idővel lényegesen csök-
kenni fog. Már látható a követke-
ző terület a jövő számára: Merkely 
Béla szerint ez a mitrális billentyűk 
transzkatéteres plasztikája lesz, 
részben kiváltva a szintén megter-
helő, bizonyos betegcsoportoknál 
magasabb mortalitású hagyomá-
nyos műtétet.

TOLNAI KATA

 Dr. Maurovich-Horvat Pál, Dr. Zima Endre, Dr. Apor Astrid,  Prof. Dr. Merkely Béla,  

Dr. Szabó György (MERÉSZ BALÁZS FELVÉTELE)

A szívet, az aortát és a tüdQ vénáit ábrázoló 256-szeletes CT-vel 
készült 3D-felvételen az aortagyökben  

a m_billenty_ rögzítésére szolgáló nitinolháló

jobb 
koszorúér

aortaív

bal kamra
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tárába kerültek, ahol Papp Ildi-
kó vezetésével vizsgálatsoroza-
tot végeztek a szakértők, köztük 
Kustár Ágnes, Bernert Zsolt és 
Évinger Sándor. 

A hosszúcsontok méretein ala-
puló termetbecsléssel megállapí-
tották, hogy 178-182 cm magas, 
erős testalkatú férfi volt Eger 
hőse, akinek a csontjai 67-72 
éves ember ál lapotának feleltek 
meg az elhalálozása idején. Vala-
mint az is megállapítható, hogy 
a legendás katona köszvényben 
szenvedett. A koponya sajnos 
meglehetősen töredezetten ke-
rült elő, az ál lkapocs nagy része 
is hiányzik. Azonban antropoló-
giai módszerekkel az anatómiai 

jel legek alapján kiegészítették a 
hiányzó részeket. A koponya 3 
dimenziós képét mutató CT-fel-
vételek alapján a csontívek men-
tén pótolták a hiányzó darabo-
kat. Ezután készítettek róla egy 
olyan pontos gipszmásolatot, ami 
a csont minden apró lefutását, sőt 
azokat a felszíneket is ábrázolja, 
ahová az izmok tapadnak. A ko-
ponyamásolatra építették fel az 
összes mimikai izmot, ráhelyez-
ték a nyaki izmokat, és erre ke-
rült a kötőszövet, valamint a bőrt 
imitáló anyag. A rekonstrukció-
nál annyi eltérés lehetséges, ami 
az adott tápláltsági ál lapotból 
adódik, bár a test más részeihez 

 Dobó István 
arcrekonstrukciója

Az Egri csillagok fi lmváltoza-
ta óta Dobó István arcaként 
a Sinkovits Imre által meg-
formált várkapitány képe él. 
De hogy a színész majdnem 
centire olyan magas volt, 
mint Dobó István, az csak 

közel 40 év múltán derült ki a le-
gendás katona földi maradványa-
inak vizsgálatakor. Hamarosan 
arcrekonstrukciós szobrot avat-
nak az egri hősről.

Bíró András Zsolt antropológust 
Egerhez kötik a családi gyökerek, 
sőt, ősei is védték a várat a tö-
rök el len. Tudományos munkája 
mellett szívügye 
a hagyományőr-
zés, és elnöke a 
Magyar Turán 
A l apítvány nak, 
amely különleges 
szoborral tiszte-
leg az egri diadal 
előtt.

Dobó István föl-
di maradványa-
inak előkerülése 
óta foglalkozta-
tott a gondolat, 
hogy olyan méltó 
emléket kéne állí-
tani a hősi helytál-
lás kapitányának, 
amely révén a vi-
lág megismerheti 
e nagy hős arcát – 
mondta lapunk-
nak Bíró András 
Zsolt. – Hiszen 
erre lehetőséget 
nyújtanak a csontmaradványai. 
A Gárdonyi emlékév pedig alkal-
mat jelentene egy méltó szobor-
avató ünnepségre. Ezért az ala-
pítványunk antropológus szak-
értők bevonásával elkészíttette a 
legendás várkapitány arcrekonst-
rukciós szobrát – tette hozzá Bíró 
András Zsolt.  A régóta keresett 
földi maradványokat 2006-ban 
sikerült megtalálni a Felvidéken, 
a Dobó család ősi birtokán épített 
dobóruszkai templom felújítása 
során. A keresésben részt vettek 
az egri vármúzeum munkatár-
sai Fodor László vezetésével. A 
csontok a Magyar Természet-
tudományi Múzeum Embertani 
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képest az arcon szerencsére ke-
vésbé változik az izmokon lévő 
zsírszövet mennyisége. Éppen 
azért lehet nagyon hiteles egy 
i lyen fejszobor, mert azt, hogy 
kinek milyen az arca, a koponya 
határozza meg, ami nem vál-
tozik látványosan. Kiemelendő 
az anatómiai szobrászati mód-
szerrel dolgozó Kustár Ágnes, 
a MTM antropológusa, aki erre 
specializálódott, és Európa egyik 
leg jobb arcrekonstruktőreként 
jegyzik. Külön érdekesség, amit 
a fejforma és az arcvonások árul-
nak el Dobóról. Ha a leírásokból 
nem tudnánk, milyen markáns és 
karakteres egyéniség volt, erőtel-
jes koponyája akkor is ezt tükröz-

né. Nem csak az 
1552-es egri ost-
romban vett rész, 
hanem sok más 
csatában is, az 
akkori időkben 
nagyon hosszú-
nak számító élet-
kora pedig a jó 
szerencse mellett 
a szívósságát és 
kiváló harci tu-
dását mutatja. A 
testmagasságával 
is kiemelkedett a 
kortársai közül. 
Viszonyításként: 
hazánkban a fér-
fi átlagtermet a 
II. vi lágháború 
előtt 166 cm volt. 
Bizonyára úgy 
tekintettek rá a 
nők, mint napja-
ink legférfiasabb 

akcióhőseire. Dobó István arcát a 
korabeli rajzokon szakállal és ba-
jusszal ábrázolják, a szobron ezt is 
stilizálják. 

Eger városa lesz a kiemelt dísz-
vendég az Ősök Napja elnevezé-
sű rendezvényen, Bugacon, ahol 
történelmi élőképpel kísérve avat-
ják fel a szobrot augusztus 11-én. 
Ezután az egri Dobó István Mú-
zeumba kerül. Két másolat is ké-
szült: az egyiket Dobóruszkának, 
a másikat Gárdonynak ajándé-
kozzák, a kiváló íróra, Gárdonyi 
Gézára is emlékezve, aki örök 
emléket állított Dobónak és a hős 
várvédőknek.

KATYMÁRI VANDA

MTM EMBERTANI TÁR FELVÉTELE
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A meggy az egyik fontos gyümölcskultúránk. Kor-
szerű nagyüzemi ültetvényekben, házikertekben és 
utak mentén százezernyi fa borul virágba tavasszal, 

és júniusban eljön a szedés vagy a rázógépekkel történő beta-
karítás ideje. Hosszú út vezet idáig, a nemesítő, a kertész, a 
gépesítő szakemberek évtizedes munkája és nem utolsósor-
ban a növényvédő szakemberek szakértelme kellett/kell ah-
hoz, hogy a meggy piacra vagy konzervgyárba kerüljön.

Sok gond van a meggyfával, nem ritka eset, hogy a te-
lepítés rosszul sikerül. A következmény: korai fapusztulás, 
fiatal fáknál gyakori a gomba okozta verticilliumos herva-
dás, és esős tavaszokon szintén egy gomba következtében 
léphet föl monília járványa (lásd az erről szóló írást az 
ÉT/1999/27. számában Elvitte a möggyet a köd címmel – a 
szerk.), később pedig egy, a leveleket fertőző és nyári lomb-
hullást kiváltó gomba okozhat kárt. Ha az ember min-
dent megtett, hogy egészséges meggyfáin gazdag termés 

M I É R T  V Á LT  J Á R V Á N YO S S Á  A  B E T E G S É G ?

A MEGGY ESETE  
A FEKETE LÓVAL

Az Állami Gyümölcs és Dísznövény-termesztési Kutatóintézet évente rendez szakmai tanácskozáso-

kat a termesztWk, kutatók, szakemberek számára, hogy fórumot teremtsen egy-egy gyümölcskultúra 
termesztésével, nemesítésével, növényvédelmével kapcsolatos aktuális ismeretek, tapasztalatok 
megvitatására. Legutóbb, 2013. május 11-én a meggy és cseresznye került „terítékre”. A nagy érdek-

lWdést kiváltó rendezvény egyik elWadása egy járványt okozó meggy- és cseresznyebetegséggel kap-

csolatos újabb ismertekre irányította a figyelmet.  

Colletotrichum acutatum konídiumai meggytermésrQl

Colletotrichum acutatum konídiumképzése fekete hangya lábán

Antraknózis tünetei érQ meggyterméseken

Tömeges konídiumképzQdés négynapos inkubálás 
után a természetes úton fertQzött meggylevélen
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1950-es években a kiváló növénykórtan-kutató Lehoczky Já-
nos figyelt fel. Munkája alapján részletes leírást adott a beteg-
ségről és kórokozójáról, akárcsak a járványos betegségfellépés 
okairól. A betegség azóta meggy- és cseresznye glöospóriumos 
gyümölcsrothadása néven ismert, a kertészeti és növényvédel-
mi szakirodalom napjainkig jórészt így ismerteti.

Miért kapott új nevet a betegség? Ennek oka az, hogy a 
kórokozó gombára vonatkozó ismeretek a XIX. század óta 
jelentősen bővültek. A mai kutatási módszerekkel végzett 
vizsgálatok, a molekuláris módszerek alkalmazása oda veze-
tett, hogy a kórokozóról sok újat tudott meg a tudomány. 
Kiderült – egyebek között –, hogy e gomba a Colletotrichum-

fajok nagyszámú csoportjába tartozik, ezért a tudományos 
név is módosult: ma a kórokozó elfogadott neve Colletotrichum 
acutatum. Közben a kutatások során az is felmerült, hogy 
esetleg nemcsak egyetlen, hanem két rokon faj is okozhatja a 
betegséget. Végül is, ha a tudomány „utolsó szava” az, hogy 
a betegséget Colletotrichum acutatum okozza, akkor nem lehet 
a betegség neve „glöospóriumos gyümölcsrothadás”. Emel-
lett zavaró az is, hogy az új név mellett ma még mindig hasz-
nálatos a régi név is a szakmai és hatósági anyagokban.

Mint történni szokott, a kutatás egy kérdés megválaszolása 

legyen, akkor jöhet egy újabb gombás betegség, az 
antraknózis, avagy népies nevén  a  fekete ló, amely a termés 
jelentős részét, akár 80 százalékát is tönkreteszi.

Üszkös tünetek
Az antraknózis a legkülönbözőbb növények sajátos betegségtí-
pusa, amelyet kórokozó gombák egy bizonyos csoportja okoz, 
ezek az acervuluszos gombák. A betegség tünetei besüppedő, el-
színeződő, elhaló foltok formájában jelentkeznek leveleken, 
terméseken, hajtásokon, fás részeken. A betegség neve két gö-
rög szó összetételéből, a görög anthrakis (szén) és a nosos (beteg-
ség) szóból származik; szabad értelmezésben fekete, foltos (üsz-
kös) betegség. A gazdanövények neveivel ösz-
szekapcsolva az antraknózist, létezik tehát 
meggy, cseresznye, málna, szőlő, dinnye, bab, 
kávécserje, citrom, banán, alma és még sokfé-
le más növény antraknózisa. Mivel az 
antraknózis betegségnév elfogadott és általá-
nosan alkalmazott például a német, francia, 

angol és orosz növénykórtani szaknyelvben, úgy gondoljuk, 
hogy a magyar nyelvben sem kell másképp neveznünk. 

Maga a kórokozó esőcseppekkel terjed leginkább. Hogy 
miként? Az előző évről visszamaradt beteg gyümölcs mu-
mifikálódik a fán, s arról fertőződik meg a fa. Egyetlen 
ilyen gyümölcsben akár 1 millió konídium képződik!

Új betegség?
A kórokozó gombát Berkeley M.J, 1856-ban Gloeosporium 
fructigenum néven írta le. Magyarországon a betegségre az 

Antraknózis tünete meggyleveleken

Súlyos antraknózisos fertQzés

Mumifikálódott fertQzött termések

Tömeges konídiumképzQdés négynapos inkubálás  
után a természetes úton fertQzött meggylevélen
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kapcsán tíz újabb kérdést fo-
galmaz meg. Ez a jelenségek, 
dolgok megismerésének ter-
mészetes folyamatából adódik. 
Érdekes ugyanis, hogy a Colle tot ri chum acutatum, mint kiderült, 
számos növényen előfordul és okoz betegséget. Napjainkig 173  
gazdanövény-kapcsolatot tárt fel a kutatás e gombával összefüg-
gésben.  Közülük a szamóca antraknózisának kórokozójaként 
karanténlistára került. Még meglepőbb, hogy e faj a legutóbbi 
években mint az ember és egyes állatfajok bizonyos mikózisait 
okozó gomba is ismertté vált. 

Hovatovább e kórokozót mint egy pajzstetűfaj populáció-
jának összeomlását kiváltó rovarpatogént is azonosították. 
A kutatók fantáziáját rögtön megragadta a gondolat, hátha 
alkalmas lehet e gomba – a Colletotrichum acutatum – rova-
rok elleni biológiai védekezésre. A napjainkban folyó mole-
kuláris módszerekkel végzett kutatások, genetikai elemzé-
sek választ adnak arra, hogy valóban egy fajról van-e szó, 
van-e jól azonosítható, gazdanövényre (gazdaállatra és em-
berre) vonatkozó specializáció e gombák esetében. Netán 
lehet, hogy e „fajkomplexumból” új fajok különíthetők, 
különítendők el?

A terjesztWk
A meggy antraknózisával kapcsolatos hazai kutatások újabb 
eredményei között említendő, hogy sikerült pontosítani a 
kórokozó azonosításával kapcsolatos eddigi ismereteket. 
Újabb adatokkal gazdagodtak a kórokozó gomba biológiájá-
ra vonatkozó tudásunk. Kiderült, hogy a kórokozó a megy-
gyen leveleket is fertőzhet, a gombát rovarok is terjeszthetik 
(például a feketehangya). A gomba képes bontani a kitint, de 
tovább is élhet a terjesztő, elhullott rovar (hangya) testén. 
Megfogalmazódtak a járvány kialakulásáért felelős tényezők 
is.  Mindezek az ismeretek, valamint a kémiai hatóanyagok 
gombára gyakorolt hatásának összehasonlító vizsgálatai elő-
segítik a betegség elleni hatékony védekezést.

Napjainkban a biológiai és járványtani ismeretek alapján si-
keresen lehet védekezni e betegség ellen. Ehhez ma több, kel-
lően hatékony gombaölő készítmény közül válogathatunk.   

VAJNA LÁSZLÓ 

Egerek a Big Brother házban

Az emberekre könnyű Big Brother jellegű valóságshow-t épí-
teni, de az egerekre egyáltalán nem. A hozzánk hasonlóan 
nagyméretű élőlények egyedi azonosítása jól megy a kutatók-
nak, a kisebbeké viszont még gyerekcipőben jár. A közelmúlt-
ban azonban az izraeli Weizmann Intézet kutatói vizuális és 
rádiófrekvenciás azonosítási (RFID) technikák kombinálásá-
val napokon, sőt akár egy hónapon  át követhették egy egér-
csoport egyedeinek mozgását, interakcióit egy 4 négyzetméte-
res kifutóban. Az RFID-csipet az egerek bőre alá ültették. Az 
eszközök másodpercenként harmincszor rögzítették az egerek 
mozgását, és fél centiméteres helymeghatározási pontosságot 
biztosítottak.

A temérdek adatból kiderült, mikor esznek, isznak és alsza-
nak az állatok, összesen tucatnyi viselkedésformát azonosítani 
lehetett. Sőt, a mozgás és az interakciók mennyisége, típusa 
(követés, menekülés, párosodás) megrajzolta az egyedek sze-

mélyiségét is. Egyesek folyamatosan keresték mások társasá-
gát, mások ellenkezőleg, visszahúzódtak, elkerülték társaikat.

Mindez talán nem meglepő, bár módszertani szempontból 
valódi áttörés. Különböző egértörzsek viselkedésének összeha-
sonlításával viszont az is kiderült, hogy a veleszületetten „szo-
ciális” egereknél egyetlen nap alatt kialakult a hierarchia rend-
szere, ami a következő napok során is stabil maradt. A geneti-
kailag „autisztikus” (szociálisan érzéketlen és rugalmatlan vi-
selkedésű) egerek közül nem vált ki vezető, ha mégis, akkor 
hamar megfosztották a tróntól. 

Mire jó, ha folyamatosan követni tudjuk az egerek mozgását? 
A rágcsálók népszerű laborállatok, és idegrendszeri zavarok, 
rendellenességek (például skizofrénia, autizmus) modellállata-
ként is gyakran használják őket. Ehhez viszont arra is szükség 
van, hogy megjelenhessenek természetes viselkedésformáik, 
tudnunk kell azt is, hogyan viszonyulnak társaikhoz, hogyan 
alakul ki a dominancia hierarchiája, kié lesz a vezető és kié a 
követő szerep. A szokásos laborkörülmények viszont ezt egyál-
talán nem teszik lehetővé: az állatokat nagyon szűk tárolókban, 
ketrecekben tartják, és rendszerint legfeljebb kettesével teszte-
lik őket, mert ha többen vannak, nehéz követni a mozgásukat. 
Ezzel a gyakorlattal szakított a mostani vizsgálat. 

kubinyi enikő
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1.
rész

A „levélfelbontás” első 
nyomai XI. Lajos uralko-
dásának idejére, pontosan 

1464-ig vezethetők vissza, de vég-
ső, illetve klasszikus formáját Ri-
chelieu herceg teremtette meg 
1628-ban, s XIV. és XV. Lajos alatt 
élte aranykorát. A francia forrada-
lom eltörölte ugyan ezt a hivatalt, 
de Napóleon újra visszaállította, sőt 
még ki is terjesztette feladatkörét. 

Nálunk a magyar királyi postát 
I. Ferdinánd szerveztette meg a 
XVI. században, s bécsi igazgatás 
alatt állott. Sok becsülete nem lehe-
tett a magyarok körében, hiszen a 
postamesterek szinte kivétel nélkül 
idegenek voltak, buzgón bontogat-
ták a leveleket, hogy az őfelsége el-
leni összeesküvés nyomait feltárják. 
Mint tették ezt Pálffy nádornak és 
Wesselényi Ferenc felső-magyaror-
szági főkapitánynak a levelezésével, 
melyet először Bécsbe, a Kamara 
igazgatójához küldtek, ahol gond 
nélkül bontották fel és olvasták el 
azt. Ekkor a bécsi Udvari Kamara a 
levéltitok megóvásának még a lát-

szatára sem ügyelt. Ez a levélbonto-
gatás végül – az udvar szempontjá-
ból – eredményt ért el, hiszen ez 
vezetett a Wesselényi-féle összees-
küvés feltárásához. 

Postamesterek célkeresztben
A levéltitok megsértése voltakép-
pen ugyanolyan régi hagyományú, 
mint maga a levelezés. E feladat el-
végzésére létesítették Európában 
először a francia Cabinet noirt, a 
fekete hivatalt, mely minden későb-
bi, más országbeli hasonló hivatal 
mintája lett. 

Ugyanakkor a Rákóczi-szabad-
ságharc postája addig példátlan 
gyorsasággal és pontossággal mű-
ködött, ahol a postai alkalmazot-
tak már magyarok voltak. 
Rákócziék kivételes gondossággal 
ügyeltek a posta megbízhatóságá-
ra. Erre utal Eszterházy Antal 
grófnak, a dunántúli részek gene-
rálisának 1708 januárjában Süme-
gen tartott tartományi gyűlése, 
hol a „postalis lineákkal” foglal-
koztak, mikor is a következő fi-

gyelemreméltó megállapítást tet-
ték: „Minémű három titkos pósták 
vadnak a Duna mellett: azoknak ki-
nyilatkozások minthogy nem szüksé-
ges, instálnak a Nemes Vármegyék 
alázatossan; azoknak légyen a 
Commissáriatusságtúl fizetések, […]”. 
A többnyire az ellenség mozgásá-
ról tájékoztató levelek pontos és 
időbeli érkezése néha létkérdés 
volt. Erre utalnak az egykorú le-
vélcímzések is: „Városi, falusi bírák 
kemény büntetés alatt faluról falura 
éjjel nappal vigyék Mogyoró Kerékre” 
vagy „Ezen levelet sietséggel élete 
vesztése alatt igen sietve vigyék faluról 
falura Sárvárra, egy tyukmony sültét 
sem késvén, lovas posta”, másutt 
Andrássy István kuruc generális 
levelének címzése Károlyi Sándor-
hoz: „Valamint életet szeretik falu bí-
rái, úgy hordozzák még holnap úgy 
mint kedden, ő Nagysága kezében 
menjen. Sárvárrúl vagy ahol hírét 
hallják ő Nagyságának. Sárvári 
commendáns küldje el, de lovas 
postátúl”, ugyanaz egy másik levé-
len: „Falusi bírák ezen levelet élete-

A  F E K E T E  H I VATA L  KÖV E T V I  –  É S  K I J Á T S Z Ó I 
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Sajnos, a gyakorlatban en-
nek a törvénynek csak any-
nyi haszna volt, hogy a le-
vélfelbontás gyakorlatát 
nem űzték olyan szemér-
metlen nyíltsággal, mint 
korábban. Lényeges haladás 
azonban a levéltitok védel-
me ügyében nem történt, 
egészen a magyar Helytar-
tótanács 1756. november 
22-én kelt rendeletéig, mely 
súlyos büntetés terhe alatt 
megtiltotta, hogy valaki ki-
rályi engedély nélkül a pos-
tára adott magánleveleket, 
kivált a vármegyék és város-
ok leveleit felbontsa, meg-
sértse vagy megsemmisítse. 
A levéltitok ezután véde-
lemben részesült mindad-
dig, míg a politikai viszonyok nyu-
godtak voltak, azaz ameddig a 
francia forradalom eszméinek ter-
jedése a postamesterek szent köte-
lességévé nem tette, hogy ügyelje-
nek a forradalom lázító eszméinek 
blokkolására. S ha egyszer ez a me-
chanizmus beindul, nehezen lesz 
megfékezhető. A levelezésnek volt 
még akkoriban egy, a maitól eltérő 
sajátossága: átutalási lehetőségek hí-
ján pénzt is szoktak a levél mellett a 
borítékban küldeni. Természetesen 
erre a pénzre is vonatkozott a levél-
titok védelme, noha a postameste-

rek nem mindig tudtak a 
kísértésnek ellenállni. 

Feltört pecsétek
Voltaképpen ezek voltak 
a reformkori postai 
megbízhatóság előzmé-
nyei, melyek Kazinczyék, 
Kölcseyék korát megha-
tározták. Leginkább Ka-
zinczy tapasztalhatta meg 
a postai levéltovábbítás 
megbízh atat l an ságát , 
ami részben politikai 
múltja, részben kiterjedt 
levelezése miatt érthető 
is. A legdurvább s 
legegyértelműbb eset a 
levélpecsét feltörése volt. 
Ha ehhez még például a 
címzett személyének 
politikai megbízhatat-
lansága is társult, akkor 
voltaképp nem volt kü-

tek fejetek vesztése alatt lovas postán 
sietve vigyétek”. Ezen levelek ter-
mészetesen eljutottak a címzett-
hez. A postamester mint megbíz-
ható magyar ember, ha a lepecsé-
telt levélre ránézett, a küldő és a 
címzett nevéből, sokszor már a 
címzésből is megállapíthatta azt, 
hogy a kérdéses levél sürgős-e vagy 
sem.  

VilágelsW levéltitok-védelem
A Rákóczi-szabadságharc után 
úgyszólván minden gyanús levelet 
felbontottak, s ez a becsületes jog-
érzékkel megáldott magyarokat 
annyira felháborította, hogy a ren-
dek immár törvénybe kívánták ik-
tatni a levéltitok védelmét, mint a 
közszabadság egyik legfőbb bizto-
sítékát. Így került a magyar Corpus 
Jurisba az 1723. évi LIX. törvény-
cikk, mely a következőket mondja 
ki: „Minthogy a levelezések a közbizo-
dalomban gyökeredznek s azok késlel-
tetése a levelezőknek igen gyakran 
nagy ártalmukra van (1. §) azért az 
idegen magánlevelek elfogói, megsértői, 
letartóztatói vagy elsikkasztói világos 
adósságnak tekintendő 100 forinttal 
bünhődjenek”. Ez volt az első tör-
vény a világon, mely a levéltitok 
védelmét mondja ki, mégpedig 
olyan szép, klasszikus indoklással, 
példaadó jogérzékkel, hogy ezt szó 
nélkül hagynunk nem lehet. 

lönösebb ok a csodálkozásra, bár 
szó nélkül ezt sem hagyták. Szinte 
klasszikus  eset volt az, amelyről 
Kazinczy számolt be Szentgyör-
gyi Józsefnek küldött, 1804. már-
cius 25-én kelt levelében: 

„A’ más levélben accludálom [mel-
lékelem] egy Batsányinak írt levele-
met, melly esztendei kóborlása után 
feltörve jött vissza kezemhez, ’s 
Bécsben ezt írták reá: nicht zu 
erfragen. [nem ismert] 

Pedig Batsányit jól ismerik a’ pos-
tán”.

Kazinczy nem volt az az ember, 
aki az ilyen, akár hétköznapi ese-
tet is, szó nélkül tűrte volna. Ké-
sőbb, 1809. január 23-án erről a 
következőket közölte Dessewffy 
József gróffal: 

„Bacsányi (…) 4 esztendő előtt le-
velemet vissza küldötte Bécsből a’ 
Postán, és a’ ki 1803. magamnak 
mondá, hogy midőn első levelemet 
vette, bémutatta azt gróf Sauraunak; 
’s ugyan akkor kért, hogy hozzája ne 
menjek, mert őtet szemmel tartják”. 
A nagyobb nyomaték, és a felte-
hető publicitás céljából ezt Kazin-
czy némiképp bővítve közölte 
Horvát Istvánnal a Batsányival 
kapcsolatos esetet az egy évvel 
később, 1810. március 12-én kelt 
levelében: „Én 1801. néki német 
nyelven írtam egy levelet tudományos 
tudósításokért. 1803ban maga beszéllé 
nékem, hogy a’ levelet bémutatta 
Gróf Sauraunak, ártatlansága ’s tisz-
tasága jeléül; ’s Bécsben, mingyárt első 
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látogatásomkor kért, hogy hozzá többé 
el ne menjek, mert ő szem alatt van”. 

Bár Batsányi esete és példája 
meglehetősen nyilvánvaló, de a le-
vélküldemények tartalmának pub-
licitását illető gyanú ettől függet-
lenül általános lehetett, legalábbis 
erre utal Cserey Miklósnak az e te-
kintetben nem éppen visszafogott 
Kazinczy számára tett megjegyzé-
se egy 1811. december 26-án kelt 
levelében: 

„NB. Mind tsupa igazságot 
kivántam írni, ’s megmondani sem 
félek jó lelkű emberek előtt mindeze-
ket, de – mindent felvéve – mégis ar-
ra kérlek: válaszd meg, kinek mutasd 
a’ levelemet”.

Alkalom szülte a kézbesítWt
A legnagyobb veszélyt természe-
tesen maga a posta jelentette, de 
ezt viszonylag könnyű volt kiját-
szani a nagyon változatos lehető-
ség, az éppen arra vagy odautazó 
ismerős szívességi vagy ellenszol-
gáltatásért vállalt kézbesítése, az 
úgynevezett „alkalom” révén. 
Ilyen volt a Vay Miklós bárónak 
1811. február 2-án küldött levél: 
„A’ Tályai koldulók viszik levele-
met”, vagy amit Kazinczy 1814. dec-
ember 27-én Kiss Imrének írt: „Ezen 
levelemet, T. Lónyai Menyhért Úr 
fog ja vinni, kit holnap Mikóházára 
vár a’ fijának Principálisa, Fő 
Notarius Comáromi István Öcsém”. 
Vagy Dessewffy József grófnak 
1824. július elsején: „Ma Ujhelyben 
vásár van, ’s a’ Kassai mesteremberek 
viszik levelemet.” Egyértelműen jel-
zi ennek a levélküldési módnak elő-
nyét Horvát Istvánhoz írt 1825. ja-
nuár 4-i levelében: „Tisztelt férjfiú, 
nagy tekintetű barátom, József test-
véremnek József fija viszi e’ levele-
met, ’s igy bátrabban szóllhatok, 
mintha levelemet postára tenném”. 
Bár Kazinczy gyakoribb postásai 
az újhelyi zsidók voltak, miről 
Szalay Lászlónak tesz említést az 
1830. november 15-i levelében: 
„’S ezen csomót is [Kisfaludy Auro-
ráját] méltóztassék Bártfayné Asz-
szonyságnak általadni késedelem nél-
kül, hogy a’ vásárra lement Ujhelyi 
Zsidók elhozhassák. Azok már már 
indulnak. Siessen tehát az Úr is.” 
De mint a tapasztalt Kazinczynak 
Virág Benedekhez küldött, 1812. 

április 29-én kelt meglehetősen 
beszédes levélutalása sejteti, ez 
sem volt teljesen veszélytelen: 

„Kedves Barátom!
Vitkovicsunk által még Febr. 26d. 

írott leveledet, mivel nem postán, ha-
nem alkalommal jött, ez előtt har-
mad nappal vevém. Örvendek, hogy 
néked megvitte, ha bár későn is, a’ 
mit még esztendővel ezelőtt küldék. 
De hát a’ mit Febr. ban ez idén kül-
döttem, vevéd e már? ’s szűzen vevéd 
e, vagy, a’ mi az efféléknek szeren-
csétlensége szokott lenni, a’ szekere-
sektől megparáznítva?”.

A levélfelbontást i l lető általános 
rossz közérzet azonban a kijátszást 
célzó különböző praktikák ellené-
re országos lehetett, s ezt legszebb 
indulattal úgy tűnik Cserey Mik-
lós fogalmazta meg Kazinczynak 
írván 1813. április 18-án kelt leve-
lében: 

„Régen halgatunk, én sem írtam 
Neked, Te sem nekem. Ennek ré-
szemről a’ volt egyik oka hogy felet-
tébb elvoltam foglalva munkákkal: 
rész szerint pedig az, a’ mitől mostis 
tartok, hogy felbontogattyák a’ leve-
leket. Én ugyan nem sokat gondolok 
vélle, mert ha az egész világ tudnáis 
a’ mit gondolok, meg nem szégyelle-
ném magamat, ’s minden betsületes 
ember így van: de hogy éppen az 
ólvassa meg a’ levelemet, a’ kinek 
nem írtam, azt nem szeretem; ’s 
akármi okból tselekszikis azt, ember-
telenül és betstelenül tselekszik: ’s ha 
én egy olyan pribéket, a’ ki a’ mások 
leveleit a’ postán bontogattya, a’ tet-
tén rajta érnék, (a’ mint G. Lázár 
Lajos mostani Posonyból ide Erdély-
be jövő, uttyában, egyet rajta ért) én 
annak a’ szemibe pökném, ha kilentz 
ordo fityegneis a’ mejin! A’ Magyar-
ra oktalanul gyanakodnak, ’s ez a’ 
gyanakodás a’ háládatlanságnak 
motskátis viseli. […] Akarnám ha so-
kan úgy éreznék mint én ezt az 
alatsony pribékséget, és ha minden 
Posta Mesterek megtudnák! Tsak-
ugyan, hogy ezen levelemet valamely 
levél bontogató Tolvaj bosszúból elne 
tartóztassa ’s égesse, ’s annál bizo-
nyosabban kezedhez juthasson, a’ 
Grófnéd Adresse alatt küldöm”.

SZABÓ G. ZOLTÁN

Következik: Kölcsey, Wesselényi és 
a levéltitok

A bíborlevelű kasvirág

A kasvirágnak (Echinacea) gyógyászati 
célokra használt faja a bíborlevelű 
kasvirág, amely a száraz erdőket, a fü-
ves pusztákat kedveli. Az Észak-Ame-
rikából származó évelő növény nevét a 
görög echinos (sündisznó) szóból szár-
maztatják, ugyanis a virág közepe egy 
összegömbölyödött sündisznóra hason-
lít, másrészt utal arra is, hogy a virág – 
úgy, mint a sündisznó tüskéi – védel-
met nyújt, mert segítségével szerveze-
tünk ellenállóképességét jelentősen nö-
velhetjük.

A legismertebb  immunrendszer-
erősítő gyógynövényünk, amely poli-
szacharidokat, kávésav-származékokat, il-
lóolajat, alkamidokat tartalmaz. Vírusos 
és bakteriális betegségek legyőzésére 
egyaránt alkalmas, különösen a be teg-
ség kezdetén, de jól használható asztma, 
magas láz, megfázás, influenza, hörg-
hu rut esetén, illetve autoimmun be teg-
sé gekkel szemben. A test im mun rend-
szerére gyakorolt általános stimuláló 
hatása miatt a kasvirág felmerült mint 
az AIDS kezelésében felhasználható 
gyógynövény. Jelen pillanatban is foly-
nak a kutatások ezzel kapcsolatban. 

A természetgyógyászatban virágos-
leveles hajtásait, leveleit és gyökerét is 
használják. A belőle készített főzet kü-
lönösen hatékony gargalizálószer to-
rokgyulladáskor, tisztítja a bőrfertőzé-
seket, hasznos a nehezen gyógyuló se-
bek és a gyulladásos bőrbetegségek 
kezelésére. A növény különböző  
származékai alkalmasak lehetnek a 
húgyúti fertőzések megelőzésében, 
illetve kezelésében is. A növényből 
készült kivonatban megtalálhatók az 
antibiotikus hatású echinakozid és az 
echinacein gyulladáscsökkentő, ví-
rusgátló és bak te rio szta tikus jelleg-
gel bíró vegyületek is, amelyek meg-
védik a szöveteket a támadó mikro-
organizmusok támadásától. A kas-
virág fontos hatóanyaga az 
im mun sti muláns hatású arabino-
galaktán nevű szénhidrát. Számos kí-
sérlet bizonyítja, hogy ez a cukor-
molekula fokozza a fehérvérsejtek 
szaporodását, növelve ezzel a szerve-
zet el len ál ló ké pességét.

                                  MAROSI KINGA

ÉLET-M�D
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– Sokáig mégis kiirtandónak és ká-
rosnak tekintették a parazitákat. 
Mióta tekintik a biodiverzitás fontos 
részének?
– Ha ma az irodalmat megnézem, 
akkor több ezer cikket találok a pa-
raziták emberből, állatból, növény-
ből való kiirtásáról – hatalmas gaz-
dasági érdek húzódik e mögött. Azt 
viszont egy kezemen meg tudom 
számolni, hogy hány foglalkozik az-
zal, hogy a fajgazdagság jelentős ré-
sze élősködő. A szemléletváltás még 
nem következett be. Ráadásul elő-
fordul, hogy éppen a természetvé-
dők tesznek az ügy ellen: doktoran-
dusz hallgatómmal egy cikkben fel-
soroltuk azokat a tetűfajokat, me-
lyeket ők irtottak ki. Néha egy-egy 
fokozottan veszélyeztetett madár- 
vagy emlősfaj minden utolsó példá-
nyát befogják, hogy mesterségesen 
tenyésszék, majd a szaporulatot visz-
szavadítsák. Ilyenkor az állatorvos 
első dolga, hogy a fogságban lévő 
példányról kiirtsa a parazitákat.
– Pedig az élősködők néha segítsé-
günkre lehetnek. Legalábbis ez a fel-
vetésük a fejtetvekkel kapcsolatban. 
Honnan indult a gondolatmenet?
– A gyerekek közt világszerte az egyik 

legelterjedtebb fertőzés a fejtetvesség. 
Habár a tetvességet a kitaszítottakkal 
szokták azonosítani, ugyanúgy jelen 
van a jómódú és a szegényebb kör-
nyékeken is. Manapság a gyerekek 
fele átesik ezen, függetlenül a szoci-
okulturális háttértől. A fő kérdésünk 
az volt, hogyan kapják el a gyerekek.
– Én a padtársamtól kaptam el álta-
lános iskolában…
– Igen, ez jellemző! Általában a 
legjobb barátjától, a testvérétől kap-
ja el az ember, lényegében mindig 
olyan valakitől, akit nagyon szeret. 
Nem attól, aki kitaszított, akit utál-
nak. Úgy tűnik, az embereknek 
van egy furcsa és eddig nem vizs-
gált érzelemkifejezési módja: ha két 
ember szereti egymást, akkor ösz-
szeszorítják a hajas halántékukat. 
Kiültem Ferihegyen az érkezési ol-
dalra, figyeltem, hogy a napok-he-
tek óta nem látott szeretteit hogy 
fogadják a várakozók: mindenki 
összeszorítja a halántékát a másiké-
val. És a fejen éppen ez a rész tud a 
legtetvesebb lenni. Darwin óta tud-
juk, hogy bizonyos érzelmi kifeje-
ződések közösek a csimpánzzal, az 
orángutánnal. Az állatkertben lát-
juk, hogy melyik csimpánz nevet, 

– Parazita, élősködő, vérszívó – ak-
kor használjuk ezeket a kifejezése-
ket, ha valakit nagyon meg akarunk 
bántani.
– Általában akkor titulálunk valakit 
fertőzöttnek, büdösnek, ha ki akar-
juk közösíteni. Ez sem ma kezdődött: 
például a szifiliszt az olaszok francia, 
a franciák olasz betegségnek tartot-
ták. Mi az olaszoktól vehettük át ezt 
a szót, ezért hívja francnak a köz-
nyelv. Mindenféle káromkodásaink-
ban, elszólásainkban megátkozzuk a 
másikat, úgy mint: a franc essen belé!
– A biológiában milyen szerepe van 
az élősködőknek?
– Megközelítőleg másfél millió élő-
lényfaj ismert a tudomány számára, 
de ennek sokszorosa létezik a termé-
szetben, talán néhány tízmillió. Az 
ismert fajok túlnyomó többsége va-
lamilyen tág értelemben véve élős-
ködik. Nagyrészük növényi élőskö-
dő: a növény gyökérzetével, lombo-
zatával, belsejével „ápol szoros kap-
csolatot”. Éppen ezért az élővilág 
védelméről nem lehet beszélni úgy, 
hogy csak a szívünknek-szemünk-
nek kedves, színes és illatos mada-
rakkal, pillangókkal, virágokkal 
foglalkozunk.

I N T E R J Ú  R Ó Z S A  L A J O S S A L

Az emberek idWt, pénzt és energiát fordítanak a paraziták és 
más ragályos kórokozók irtására, máskor mégis olyan visel-
kedéseket mutatnak, amelyek akarva vagy akaratlanul 
éppen az embertársaik megfertWzését szolgálják. Rózsa 

Lajos, az MTA, az ELTE és a Magyar 
Természettudományi Múzeum közös 
Ökológiai Kutatócsoportjának zooló-
gusa mindkét esetre keres példákat.a
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A FERTVZÉSEK 
SZEREPE
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ahol a fajtársak agresszív célú 
megfertőzését régóta tanul-
mányozzák: az ember. Mind-
ez nyelvi fordulatainkban is 
megjelenik; gyakran megát-
kozzuk az ellenséget valami-
féle fertőzéssel. Amikor ezek 
a szólások keletkeztek, akkor 
az emberek hittek benne, 
hogy az ilyesfajta átkok hat-
nak. És a háborúkban is gyak-
ran előfordult, hogy fertőzés-
sel akarták megsemmisíteni az 
ellenséget.
– Az etikai vonatkozások mi-
att szorult vissza ez az esz-
köz?
– A katonák furcsa kettős prob-
lémával néznek szembe: meg 
kell „semmisíteniük” – valójá-
ban persze megölniük – az el-
lenséget, de úgy, hogy a hazai és 
nemzetközi közönség ezt jog-
szerű, dicsőséges tettnek tartsa. 
A biológiai fegyverek nagyon 
furcsák, mert kórokozókkal 
egyrészt nyilvánvalóan lehet 
embereket ölni. Másrészt a ka-
tonai döntéshozók tartanak at-
tól, hogy kártevő-mentesítési 
eljárásokra emlékeztető katonai 

technológiákat alkalmazzanak, mert 
a dolog hősiességét ez megkérdőjele-
zi. Korábban a genfi egyezmény arra 
az esetre tette jogszerűvé az ilyen 
fegyverek alkalmazását, ha az ellen-
ség ilyennel támad. Érdekes módon 
az ellenség nem támadt ilyennel. A 
második világháború történetének 
például egy kevéssé ismert, de fontos 
vonulata, hogy a szövetségesek hatal-
mas biofegyverkezési programokba 
fogtak, hogy ha Németország a le-
gendás nagy baktériumfegyver-kész-
leteivel támad, akkor jogszerű ellen-
csapással válaszolhasson. De a néme-
tek soha nem támadtak ilyennel, 
mert nem volt nekik. Egyébként 
semmi racionális alapjuk nem volt ar-
ra, hogy ne legyen ilyen készletük. A 
ma érvényben levő nemzetközi szer-
ződések egyébként a válaszcsapás le-
hetőségét sem tekintik jogszerűnek. 
A genfi konvenció a biológiai és to-
xinfegyverekről nem csak az első-
ként való támadást, hanem fejlesz-
tést, gyártást, kereskedelmet, bir-
toklást is tiltja.

MÉCS ANNA

hogy ez a későbbiekben megvédjen 
a halálos kórokozókat terjesztő ru-
hatetvektől.
– Vajon ártó szándékkel is terjesz-
tenek az állatok és az emberek fer-
tőzéseket?
– Először az állatok esetében foglal-
koztam azzal, hogy ha egy egyed 
fertőzött és nem tud kigyógyulni 
ebből, akkor tulajdonképpen azzal 
érheti el a legjobb relatív sikert, ha 
a vele rokon fajtársait megóvja a 
fertőzésektől, miközben a tőle ge-
netikailag távol álló fajtársait az 
„idegeneket” megfertőzi. Bárki, 
aki a kertjébe tett már ki madárita-
tót, tudja, hogy naponta egyszer vi-
zet kell benne cserélni, mert a rigók 
belekakálnak. Úgy látom, hogy 
nem véletlenül teszik. Egy rigó, ha 
a saját ivóvízforrását megfertőzi, 
akkor ettől úgyse növekszik a ben-
ne élő kórokozófajok száma. Árt 
magának, de nem sokat. Egy ide-
gen rigót viszont ezzel kiszoríthat 
egy kertből. Ilyesfajta viselkedések-
re kerestem példákat, és az derült ki 
számomra, hogy egyetlen faj van, 

melyik dühös, melyik hisz-
tizik. De Apari Péter szak-
dolgozó hallgatómmal rá-
jöttünk: találtunk egy olyan 
érzelemkifejezési módot, 
mely hiányzik a csimpán-
zok, a gorillák repertoárjá-
ból!
– Mi lehet az oka?
– Kidolgoztunk egy lehetsé-
ges – pillanatnyilag az 
egyetlen ismert – magyará-
zatot. Egy vérszívónak a bő-
rünkre ütött sebbe nyálat 
kell bejuttatnia. A nyálban 
lévő hatóanyagok teszik le-
hetővé a vérszívást – ez ellen 
kialakulhat immunválasz. 
Akinek volt már szúnyog-
csípése, az tudja, hogy ez a 
heves immunválasz napok-
kal később is viszkető fájdal-
mat okozhat. Ez több éves 
immunológiai „tanulás” 
után eredményes védelmet 
adhat.

Kollégáim például azt ta-
lálták, hogy Nepálban, 
Katmanduban a felnőtt 
gondoskodás nélkül élő fia-
talok sok éven át tetvesek, 
de 12-14 éves korukra spontán 
megszűnik a fejtetvességük. Mi azt 
feltételezzük, hogy ez a fajta im-
munológiai védettség, amit a fejtet-
vesség vélhetően kialakít, ezután 
egész életükön át csökkenti a ruha-
tetű-fertőzés mértékét. Ez egy reá-
lis feltevés: ugyanazokat a ható-
anyagokat használják vérszíváskor 
a nyálukban, sőt tulajdonképpen 
egyazon fajba tartoznak, ránézésre 
megkülönböztethetetlenek, csak 
nagyon másfajta életmódot folytat-
nak. A legfontosabb különbség, 
hogy a fejtetvek mikrobiális kór-
okozót nem terjesztenek, a ruhatet-
vek által terjesztett három-négyféle 
baktériumfertőzés viszont nagyon 
veszélyes, akár halálos fertőzést is 
okozhat. Például a középkori pestis-
járványokat eddig bolháknak tulaj-
donítottuk, pedig emberről-em-
berre feltehetően a ruhatetvek ter-
jesztették. Tehát azt a hipotézist 
szeretnénk alátámasztani, hogy 
egyfajta ösztönös vakcinázásként 
előnyös lehetett gyerekkorban ado-
gatni egymás közt a fejtetvességet, 

Vajon a kerti madarak azért ürítenek a madáritatóba, hogy 

riválisaikat fertQzéssel fenyegetve távoltartsák?
(FOTO: DAVE-F)

Az emberi fajban a fejek összeszorítása a szeretet egy általános 

jelzése. Talán ezért van, hogy a gyermekkori fejtet_-fertQzés elsQsorban 
rokonok és barátok közt terjed. (BENJAMIN GIMMEL FELVÉTELE) 
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A dohányzás az egyik leg-
klasszikusabb életmódbeli 
tényező, amelyet elterjedése 

óta már számos betegség kialakulá-
sával összefüggésbe hoztak, így nem 
véletlen, hogy az egyik leggyako-
ribb megelőzhető haláloknak tart-
ják. A dohány ismerete a Kr. e. 
5000-3000-re nyúlik 
vissza, európai elterje-
dése pedig a XVI. szá-
zad végére tehető. A 
dohányzás mint szokás 
kezdetben nagy nép-
szerűségnek örven-
dett, nemcsak keres-
kedelmi és élvezeti, de 
spirituális és gyógy-
ászati értéket is tulaj-
donítottak a dohány-
nak. Népszerűsége el-
lenére a kezdetektől 
fogva bírálták a fo-
gyasztását, a legtöbb 
egyház ellenezte, majd 
a tudomány fejlődésé-
vel egyre sokasodtak a bizonyíté-
kok, melyek alátámasztották egész-
ségkárosító hatását, így a politika 
ellenszenvét is kivívta. A dohány-
zás és a tüdőrák közötti összefüg-
gést először az 1920-as évek végén 
igazolták, azóta több asszociációt is 
leírtak, melyek közül a legismerteb-
bek a szív- és érrendszeri betegsé-
gek (szívinfarktus, koszorúér-be-
tegség, agyérbetegség, érszűkület, 
aneurizma, érelmeszesedés) és lég-
zőszervi megbetegedések (hörgő-
gyulladás, asztma), valamint a rák 
(ajak-, szájüreg-, gége-, nyelőcső-, 
tüdő-, hasnyálmirigy- és veserák). 

Külön megemlítendő, hogy férfi-
ak esetében az impotencia egyik 
fő oka, és csökkenti az egészséges 
spermiumok számát is, nőknél pe-
dig növeli a cukorbetegség kiala-
kulásának kockázatát, felborítja a 
hormonegyensúlyt és károsíthatja 
a magzat egészségét. 

Mai ismereteink szerint a do-
hányfüstnek több mint 4000 
összetevője van, melyek közül 
a legismertebb alkaloida a ni-
kotin. Nevét egy francia diplo-
matáról, Jean Nicot-ról kapta, 
aki annak idején a dohány el-
terjesztésében játszott szerepet. 
Addiktív hatása a legelterjed-
tebb, mivel fogyasztása növeli 
az agy dopaminszintjét, ami 
megerősítő hatást fejt ki, így 
függőséghez vezet. Az egyes 
betegségek kialakulásához ma 
már több összetevő köthető, 
úgy mint a rákos megbetege-

déseket okozó szervetlen arzén, a 
szerves anyagok közé tartozó 
vinilklorid (PVC-gyártásban is hasz-
nálatos), vagy az úgynevezett PAH-
ok (policiklusos aromás szénhidrogé-
nek) közé tartozó benzopirén, illetve 
a legtöbb rák típus kialakulásában 
fontos nitrózaminok is. Az érrend-

szeri- és tüdőbetegségek 
kialakulásában főleg a 
szén-monoxid, nitro-
génoxid, hidrogén-cia-
nid és a kátrány játsza-

nak fő szerepet. A szén-
monoxid és a nitrogén-
oxidok rontják a vér 
oxigénkötő képességét, 
hidrogén-cianid hatásá-
ra lényegesen csökken a 
légutak tisztulásáért fe-
lelős csillós hengerhám 

VEZETV HALÁLOK 
EURÓPÁBAN

A WHO becslése szerint a dohányzás évente több mint 3 millió halálesetért felelWs a világon. Annak 
ellenére, hogy többen tisztában vannak a dohányzás káros hatásaival és az Európai Unió is figyelmet 
fordít a kérdés megoldására, még mindig magas a dohányzók száma Európában, ami Magyarországon 

világviszonylatban is különösen nagy, évente 28 ezer áldozatot követel.

Rákos 
megbetegedés

Krónikus betegség

Fej- és nyak Stroke
Vakság

ÍnyfertQzés

Aortarepedés

Szívbetegség
TüdQgyulladás

Érelmeszesedés
Krónikus tüdQ be tegség
és asztma 

Csökkent termékenység
CsípQtáji törés

TüdQ

Gyomor

Húgyhólyag
Méhnyak

Vese
Hasnyálmirigy

Vastagbél

Leukémia

A dohányzás okozta betegségek
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aktivitása, a kátrány pedig – ami az 
égés során keletkezett anyagok ösz-
szessége – a tüdőben lerakódva okoz-
za annak károsodását.

Az utóbbi időben emellett ismere-
tessé vált az is, hogy a dohányzás az 
immunrendszerre is fontos hatással 
van. Irodalmi adatok arra utalnak, 

hogy az immunológiai folyamatok 
szabályzásának felborulásakor ki-
alakuló autoimmun megbetegedé-
sekben lényeges szerepet játszik a 
dohányzás. Az egyik legismertebb 
ilyen összefüggést a sokízületi 
gyulladás (reumatoid artritisz) ese-
tében igazolták 2004-ben, mely 
szerint bizonyos genetikai háttér 
esetén a dohányzás erősen megeme-
li a betegség kialakulásának kocká-
zatát, azonban az, hogy ebben a fo-
lyamatban mely anyagok és milyen 
molekuláris mechanizmus révén 
játszanak szerepet, ezidáig tisztá-
zatlan. Dohányzás hatására meg-

változik a fehérjék szerkezete, ami-
nek következtében az immunrend-
szer által felismerhetetlenné válhat-
nak. Ez a változás az úgynevezett 
citrullináció, amelynek következté-
ben a fehérjében található arginin 
aminosavak enzimatikusan cit rul-
lin ná alakulnak. Ez egy fiziológiás 
folyamat, azonban bizonyos kórké-
pekben patológiás szerepe van, 
amelyet elsőként reumatoid art ri-
tiszben írtak le.

Dohányosok tüdejében fokozódik 
a fehérjék citrullinációja és feltétele-
zik, hogy ennek következtében in-
dul el a szervezet saját fehérjék elleni 

antitesttermelése, amely az ízületek 
krónikus gyulladásához vezet.

Napjainkban az úgynevezett epi-
genetikai kutatások virágkorát éljük. 
Az epigenetikai vagy „gének feletti” 
hatások, az örökítőanyag kifejeződé-
sét szabályozzák, így kiemelkedő 
szerepük könnyen belátható az egyes 
jellegek megnyilvánulásában. Ezek 
az epigenetikai hatások már az anya-
méhben kimutathatók és magukba 
foglalnak minden életünk során 
ránk ható külső és belső környezeti 
faktort. Ide sorolhatjuk az életmód-
beli tényezőket (táplálkozás, dohány-
zás, alkohol- és gyógyszer fogyasztás, 
háziállatok tartása), a bennünket ért 
fertőzéseket, de a szociális hatásokat 

(stressz) is. Ezek legalább olyan fontos 
változók az egyes betegségek kiala-
kulásában, mint az öröklött hajlamo-
sító gének.

Fontos tehát, hogy tisztában le-
gyünk azzal, hogy az egészségünkre 
káros anyagok hatása nemcsak ben-
nünk, de gyermekeinkben és uno-
káinkban is megmutatkozhatnak. 
Mivel a bennünket körülvevő kör-
nyezet hatása igen számottevő a be-
tegségek kialakulása szempontjából, 
ezért lényeges, hogy szervezetünk 
védelméhez megfelelő életvitelünk-
kel is hozzájáruljunk.

BARICZA ESZTER
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A verseny alapítója, Henri 
Desgrange eredetileg folyó-
irata, a L’auto népszerűsíté-

sére szánta az 1903-ban a Café au 
Reveil Matin elől hatvan versenyző-
vel elstartoló Tourt. A kerékpározás 
és a rövidebb, úgynevezett „hatna-
pos versenyek” Nyugat-Európában 
már ekkor régóta népszerűek voltak. 
Jellemző, hogy a L’auto valójában ri-
válisa, a Le Petit Journal reklámozása 
céljából életre hívott Párizs-Brest-
Párizs (P-B-P) viadal ellensúlyozását 
akarta elérni. Utóbbin a Párizsban 
nyeregbe ülő versenyzők elkerekez-
tek az Atlanti-óceán partján lévő 
Brest-be, majd onnan vissza a fővá-
rosba. Az 1200 kilométeres verseny 
nagy sikernek bizonyult a szurkolók 
és a szponzorok körében egyaránt, 
az újság példányszáma pedig mere-

S Z Á Z T Í Z  É V  A L AT T  A  S Z Á Z A D I K 

TOUR DE FRANCE

A labdarúgó-világbajnokságok és a nyári olimpiai játékok mellett az egyik legnézettebb sportese-

mény a minden év júliusában megrendezésre kerülW Tour de France, a világ legismertebb országúti 
kerékpárversenye. Az idén 100. alkalommal megrendezett, 21 szakaszból és hozzávetWleg 3500 kilo-

méterbWl álló, három héten át zajló Tourt elWször 1903-ban tartották meg. 

dek emelkedésnek indult. A Tour 
atyja azonban úgy gondolkodott, 
hogy ha olyan viadalt szervez, amely 
körbejárja egész Franciaországot, 
akkor majd a lakosság mindenütt 
késztetést érez arra, hogy megvegye 
a L’autót, amikor a Tour saját telepü-
lésének a közelében halad el.

Botrányoktól 
a profi szervezésig

A Tour megszervezése azonban 
cseppet sem bizonyult egyszerűnek, 
különösen kellő számú versenyző 
nevezésének hiánya miatt. Ez érthe-
tő, hiszen a korban népszerű néhány 
napos viadalok is folyamatos kín-
szenvedéseket okoztak a rajthoz álló 
versenyzőknek. Desgrange végül le-
szállította a nevezési díjat, az 
összdíjazást pedig 20 ezer frankra 

Henri Desgrange
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Tour győztesét, Mau-
rice Garint például 
1904-ben azért zárták 
ki a versenyből, mert 
többször is vonaton 
utazott. Azonban a 
sportszerűtlenségek, a 
rossz minőségű utak, a 
gyerekcipőben járó 
technika, és az irdatla-
nul hosszú szakaszok 
ellenére is megmaradt, 
sőt megerősödött a ver-
seny. 

A Tour folyamatosan 
képes volt megújulni 
(miközben a P-B-P via-
dal változatlan maradt), 
1905-ben például már 
11 rövidebb szakaszból 
állt 3000 kilométeres 
össztávval. 1910-től ve-
zették be a hegyi etapo-
kat, felborítva ezzel az 
addigi erőviszonyokat, 
mert a hegyi verseny 
más versenyzői alkatot 
és technikát kívánt 
meg a sík szakaszokhoz képest. 

A két háború között a szakaszok 
száma és a táv is növekedett, 1926-
ban elérte a máig rekordnak számító 
5745 kilométert. 1927-ben próbál-
koztak először a csapatonkénti indí-
tással, ám a terv ekkor még nem vált 
be. 1930 és 1961 között (továbbá 
1967-1968-ban) a márkák csapatait 
nemzeti csapatok váltották fel, meg-
jelent a rádiós élő közvetítés és a me-
zőnyt kísérő reklámkaraván is. 
1934-ben a verseny átlagsebessége 
először lépte át a 30 km/h-t. 1935-
ben rendezték az első egyéni időfu-
tamot és ekkor történt az első halá-
los bukás is a viadalon. 1937-ben 
nyerte az első olyan versenyző a 
Tourt, aki váltós kerékpárt használt. 
Desgrange 1940-ben meghalt, emlé-
két azonban többek között a sárga 
trikón látható HD-monogram őrzi. 
1947-től a L’équipe, a máig a legolva-
sottabb francia sportnapilap vette át 
a Tour rendezését. 1958-ban került 
sor az első élő televíziós közvetítésre. 
1960-ban végezték el az első hivata-
los doppingellenőrzést. A Tourral 
kapcsolatos lényeges kérdésekben 
egyébként 1903 óta változatlanul 
szinte kizárólagosan a versenyigaz-
gató dönt, akinek autója 2005 óta 

nem a mezőny előtt, hanem közvet-
lenül mögötte halad. A versenyigaz-
gató dönthet a verseny félbeszakítá-
sáról, a szakasz lerövidítéséről vagy 
akár teljes törléséről is, ő ad enge-
délyt arra is, hogy a csapatkísérők a 
versenyzők mellé mehessenek.

Változó szabályok
A viadal első két évében az összesí-
tett idő alapján hirdettek győztest, 
1905 és 1912 között viszont áttértek 
a pontszámításra, és furcsa módon 
az nyert, aki a legkevesebb pontot 
gyűjtötte. 1913-tól ismét az időmérés 
lett a versenyzés alapja. Az összetett 
versenyben vezető 1919-ben húzhat-
ta először magára a sárga trikót, a 
Hegyek királya címet az 1933-as 
Tour végén osztották ki elsőként, 
ugyanakkor a hegyi összetettben ép-
pen vezető számára csak 1975-től 
adják át a pöttyös mezt. 1953-ban 
vezették be a zöld trikót, amelyet a 
pontverseny győztese kap meg. A 
fehér trikót a legjobb 25 év alatti 
versenyző viseli. 

A verseny össztávja is folyamatosan 
változott, sokáig növekedett: 1905-
ben 2994 km, 1906-ban 4545 km, az 
1910-es években pedig már több 
mint 5000 km hosszú volt. A mai 

emelte, így végül a július 1-jei rajton 
60 kerekes sorakozott fel. 

A Tour az első években még nem a 
ma ismert csapatmunkára épült, ha-
nem az állóképesség megmérettetésé-
re szolgált. Az egyes szakaszok ext-
rém hosszúak voltak, például Mau-
rice Garin, az 1903-as Tour összesí-
tett győztese 17 óra 45 perc alatt tette 
meg a 467 kilométeres Párizs-Lyon 
távot, amely csupán a verseny első 
szakasza volt. Az emberi teljesítőké-
pesség határait feszegető viadalon 
ugyanakkor a mai napig már az si-
kernek számít, ha valaki pusztán be-
fejezi a versenyt. Az 1903-as nehézsé-
geket jellemezte, hogy négy szakasz 
után már csak 24 kerékpáros maradt 
versenyben, a célba pedig végül 21 ért 
be. Garin 94 óra 33 perc alatt teljesí-
tette a 2428 kilométeres össztávot, 
két és fél órát verve a második helye-
zett Lucien Pothier-ra. A 21. helye-
zett Arsène Millocheau két nap 16 óra 
47 perccel később ért be a Parc des 
Princes stadionba. A heroikus küzde-
lemtől és botrányoktól sem mentes 
Tour minden előzetes várakozást 
felülmúló népszerűségre tett szert, a 
viadal alatt a L’auto példányszáma 
megkétszereződött. Garin a győzele-
mért 3000 frankot kapott.

A kezdeti években nem sikerült 
mindig a fair play szabályait betarta-
ni sem versenyzői (például 1904-ben 
kizárták az első négy helyezettet, 
köztük a Garin-fivéreket és 
Pothier-t), sem szurkolói oldalon. 
Ekkoriban többször előfordult, hogy 
a fanatikus nézők feltartóztatták, sőt 
ököllel és kövekkel megverték a ri-
vális bringásokat, hogy „saját” ver-
senyzőjük előnyre tehessen szert. A 
versenyigazgató Desgrange-nak 
1904-ben egy ízben pisztollyal a le-
vegőbe lövöldözve sikerült csak szét-
oszlatnia a tömeget. 1905-ben pedig 
egyes vérmes nézők szögekkel szór-
ták fel a közeledő kerékpárosok előtt 
az utat. Azonban a versenyzők egy-
mást sem kímélték, akadt, akinek al-
tatót szórtak az ételébe, illetve has-
hajtót a frissítőflakonjába. Megint 
másnak a csavarokat lazították meg 
a kerékpárján, hogy aztán a szakasz 
közben árokba boruljon vele. Az is 
számos alkalommal előfordult, hogy 
egy-egy versenyző autóba kapasz-
kodva húzatta magát, sőt olyan is 
akadt, aki vonatra szállt. Az 1903-as 

 Az 1903-as Tour gyQztese, Maurice Garin (jobbra)
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Anquetil 1957-
ben és 1961 és 1964 
között zsinórban. 
Közülük Merckx 
és Hinault aratta 
egyben a legtöbb 
szakaszgyőzelmet 
is a Touron (34, il-
letve 28). Hangsú-
lyozni kell azon-
ban, hogy a Tour 
de France egyér-
telműen csapat-
munkára épül, 

ahol a versenyzők 90%-a azért 
küzdi végig a viadalt, hogy abból a 
csapat vezető versenyzőjének előnye 
származzon.

A show
A Giro d’Italiával és a La Vuelta 
Ciclista a Españával együtt a Tour 
de France egyike a három nagy 
körversenynek. Presztízs és ismert-
ség szempontjából azonban sem a 
Giro, sem a Vuelta nem veheti fel a 
versenyt a Tourral, nem utolsósor-
ban a versenyt körülvevő körítés 
miatt. Személyes tapasztalat alap-
ján megállapítható, nem is az a vi-
szonylag rövid idő az igazi látvá-
nyosság, amikor a kerekesek „át-
villannak” egy-egy kisebb-na-
gyobb településen, hanem maga a 
hosszú és tervszerű karaván egé-
sze. A TV-közvetítés vonzerejéhez 
pedig hozzájárul a táj szépsége, 
változatossága, nem véletlen, hogy 
a Tour fontos országreklám is.

A Tour-karavánhoz a versenyzők 
mellett több száz fős kísérőcsoport 
tartozik. A karavánban legelöl a 

szabályok szerint a verseny legfeljebb 
két szakasza lépheti túl a 225 kilo-
métert és a teljes táv nem lehet sok-
kal több 3500 kilométernél.

A kb. 200 fős, 20-22 csapatos me-
zőny páratlan években az óramutató 
járásának megfelelően, páros évek-
ben az óramutató járásával ellenke-
zőleg halad. A Touron csak meghí-
vással indulhatnak a csapatok, így 
valóban a világ legjobb csapatai 
vesznek részt rajta. Ráadásul a Tour-
hoz nem méltó csapatok vagy ver-
senyzők nem kapnak meghívást, így 
például 2008-ban a kazah Astana 
csapat, hiába versenyzett náluk a 
címvédő spanyol Alberto Contador.

A Tour történetében a címeitől 
doppingvétség miatt megfosztott 
hétszeres győztes Lance Armstrong 
mellett négyen nyertek öt alkalom-
mal: a spanyol Miguel Indurain 
egyedüliként zsinórban hajtotta vég-
re ezt a bravúrt 1991 és 1995 között. 
A francia Bernard Hinault 1978 és 
1985 között, a belga „kannibál”, 
Eddy Merckx 1969 és 1972 között, 
majd 1974-ben, a francia Jacques 

csendőrség felvezető kocsija halad, 
őket a sajtó és a meghívott vendé-
gek kocsija követi. Ezek után a 
„neutrálautó” mögött a mezőny 
halad, őket követi a versenyigaz-
gató és a verseny orvosának kocsi-
ja. Utána jönnek a csapatok kísé-
rőautói, a meghívott vendégeket 
szállító járművek, neutrálautók, 
majd a sor végén a mentő és a „sep-
rűs” kocsi. A mezőnyt motorosok 
– csendőrök, rendezők, versenyfe-
lügyelők, a média képviselői – sora 

kíséri. A neutrálautók és motorok 
feladata, hogy kisgítsék a verseny-
zőket, ha nincs a közelben a csa-
patkísérőjük, például defekt esetén 
kereket adnak, és tőlük kaphatnak 
a versenyzők frissítőt is. A csapa-
toknak egyébként négy kísérőkocsi 
állhat a rendelkezésükre. A seprűs 
kocsi a sor végén haladva veszi fel 
a versenyt a szakasz közben feladó 
kerékpárosokat, akik ennél az au-
tónál kötelesek leadni a rajtszámu-
kat. A szakaszok elején a jelképes 
rajt általában a település központ-
jában van, azonban a valódi rajt 
mindig nyílt útszakaszokon indul, 
ez az igazi verseny kezdete. Min-
den településnek óriási megtisztel-
tetés, ha rákerülhet a Tour térké-
pére. Vannak tradicionális rajt- és 
célhelyek is, ahol a Tour nagyon 
gyakran megfordul, azonban a vi-
adal minden évben ellátogat új he-
lyekre is.

A 2013-as Tour június 29-én indult 
most először Korzika szigetéről.

MACZÁK MÁRTON 

Odile Tailleu hegyi szakaszon, 1926

A karaván

A nagy országreklám
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A polimerek szerves vagy 
szervetlen makromo-
lekulák, amelyek egy 

vagy több, szabályosan ismét-
lődő egységből épülnek fel. A 
szerves polimerek két fő cso-
portja a természetes makro-
molekulás vegyületek (po li-
sza charidok, nukleinsavak, 
kau csuk), valamint a mestersé-
ges makromolekulás vegyüle-
tek (bakelit, polisztirol, poliu-
retán, polivinil-klorid, teflon). 
Ezeknek a szintetikus anya-
goknak az egyik különleges 
csoportját képezik a vezető 
polimerek, amelyeknek elekt-
romos vezetése a többi, egyébként 
szigetelő tulajdonságú polimerrel 
ellentétben több nagyságrenddel is 
megváltoztatható.

Nobel-díjas új tudomány
A vezető polimerek sikertörténete 
1977-ben kezdődött, amikor H. 
Shirakawa és munkatársai egy 

olyan jóddal ke-
zelt poliacetilént 
állítottak elő, 
melynek elektro-
mos vezetése el-
érte a fémekre 
jellemző érték-

tartományt. Ezek után a nagy len-
dülettel beindult kutatások a 
pirrollal, a tiofénnel és ezek 
szubsztituált származékaival is ha-
sonlóan jó eredményeket értek el, 
melyek során a vegyületcsalád 
nemcsak számos érdekes, hanem 

sok értékes tulajdonságára is fény 
derült. Mindez az anyagtudomány 
egy új ágának, a szintetikus fémek 

előállításának kialakulásához 
vezetett, és 2000-ben a kémiai 
No bel-díjat megosztva Hideki 
Shirakawa, valamint Alan J. 
Heeger és Alan G. Mac Diar-
mid nyerték el a vezető poli-
merek területén végzett mun-
kásságukért.

Laboratóriumunkban a 80-as 
évek végén indult meg az 
elektromosan vezető szerves 
polimerek előállítása, tulaj-
donságaik széleskörű vizsgála-
ta. Ennek során sokoldalúan 
tanulmányoztuk a hordozó 
alap elektródra leválasztott po-
li mer filmek azon elektroké-

miai átalakulásait, melynek során a 
réteg elektromos vezetése a szige-
telőkre jellemző tartománytól a 

E L E K T R O M O S A N  V E Z E T V  P O L I M E R E K

SZINTETIKUS FÉMEK 
– FÁBÓL VASKARIKA?

Életünkben hatalmas szerepet játszanak a meanyagok, már nem is igen találunk olyan élethelyzetet, 
ahol ne használnánk Wket. Azt gondolnánk, azért vannak határaik alkalmazásuknak – de a kutatók 
egyre újabb és újabb, meglepWbbnél meglepWbb tulajdonságú polimereket állítanak elW. Gondolták 
volna például, hogy az anyagtudománynak egy új ága a szintetikus fémek, elektromosan vezetW 
meanyagok elWállítása? Cikkünk szerzWje a Szegedi Tudományegyetemen azon dolgozik, hogy ezek a 

különleges meanyagok jövWnk mindennapjainak részét képezzék.

K 72989

A 2000-ben kémiai Nobel-díjat elnyert Alan G. 

MacDiarmid(†), Hideki Shirakawa és Alan J. Heeger 

A különbözQ anyagok elektromos vezetése

vezetQ polimerek
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Nanokompozitok
Az utóbbi évtizedben fo-
kozatosan előtérbe került 
az a lehetőség is, hogy 
különböző tulajdonságú 
anyagok vezető polime-
rekkel történő kombiná-
lásával, például egyéb, 
főként na no ré szecs kék-
nek a szerves vezető po-
limer mátrixába történő 
beépítésével új, különle-
ges sajátságokkal rendel-
kező ös sze tett anyago-
kat, (na no) kompozitokat 
kaphatunk. A na no kom-
po zit azt jelöli, hogy az 

egyéb komponenssel kombinált po-
limer szerkezete olyan, hogy mérete 
leg alább egy dimenzió irányá-
ban a milliméter tízezred ré-
szénél kisebb. Az Országos 
Tudományos Kutatási Alap 
támogatásával 2008-ban in-
dult kutatásainkban vizsgál-
juk a különféle na no szer ke ze-
tek kialakításának lehetőségét, 
különös tekintettel anizotróp 
anyagok képzésére, ahol az 
anyag tulajdonságai a külön-
böző irányokban alapvetően 
eltérőek (pl. na no szálak). A 
vezető polimerek na no kom-
po zitjai az 1990-es években 
kerültek az érdeklődés középpontjá-
ba annak köszönhetően, hogy az 
elektromosan vezető tulajdonságot 
egyre gyakrabban kombinálják va-
lamely más hasznos vagy érdekes tu-
lajdonsággal. A variációs lehetősé-
gek rendkívül szerteágazóak, már 
kompozitok százait állították elő.
Így az utóbbi években kutatásaink 
fő irányát a vezető polimereken 
alapuló összetett anyagok előállítá-

félvezetőkén át egészen a fémek 
értékét is elérő módon szabályoz-
ható. 

A közelmúltban végzett kutatá-
saink kiterjedtek a vezető polime-
reknek elektrokémiai szenzorok-
ban, polimer-alapú gázérzékelők-
ben, valamint bio-elektrokémiai 
szenzorokban való alkalmazására 
is.  A polimer oxidációs állapota és 
vezetése mellett egyúttal színe, tö-
mege és szerkezete is változik. A 
kutatócsoport e folyamatok tanul-
mányozására saját fejlesztésű, egy-
idejűleg kombinált technikákat is 
felhasznált, melyek segítségével az 
átalakulásról több, egymástól füg-
getlen információt is szerezhet-
tünk. 

Legújabb eredményeinket két 
ilyen kombinált technika egyidejű 
alkalmazásával kaptuk, melynek 
során az elektrokémiai átalakulással 
egy időben bekövetkező szín- és ve-
zetésváltozást tudtuk vizsgálni. E 
kombináció lehetővé tette, hogy e 
polimercsalád névadó tulajdonságát 
– a vezetés kialakulását – közvetle-
nül a színváltozást eredmé-
nyező folyamattal, a külön-
böző színű töltéshordozók ki-
alakulásával hozzuk korrelá-
cióba.

A vezető polimerek oxidáci-
ós állapotuk változtatásával 
együtt járó, a szigetelő – fél-
vezető – fémes vezető tarto-
mányban szabályozható elekt-
romos tulajdonságaik, az 
egyidejűleg bekövetkező tö-
meg- és színváltozásaik alap-
ján önmagukban is számos al-
kalmazással kecsegtetnek.

sa,  jellemzése és alkalmazási lehe-
tőségeinek felderítése képezi. E 
vizsgálatok nemcsak a szervetlen  
na no ré szecs kék beépítését jelentik, 
hanem tanulmányozzuk a szervet-
len nano struktúrákba történő  
polimer le vá lasztást, és az így előál-
lított hibridek tulajdonságait is. Si-
kerrel készítettünk mágneses, 
fotokatalitikus, termoelektromos 
és biokatalitikus sajátsággal ren-
delkező elektródokat. E kom-
pozitok  legfontosabb felhasználási 
lehetőségei a megújuló energiák 
kiaknázása területén ígéretesek.

Az elmúlt évektől kezdve külö-
nösen nagy érdeklődés övezi a 
mágneses nanorészecskéket tartal-
mazó vezető polimer alapú 

kompozitok előállítását és vizsgá-
latát. A mágneses tulajdonságú 
nanorészecskék vezető polimerbe 
történő beépítésével  előállított ösz-
szetett anyagokat sok helyen alkal-
mazzák és még több jövőbeli alkal-
mazás várható, a mágneses szepará-
ciótól kezdve a folyamatok sebességét 
növelő anyagokon, katalizátorokon 
keresztül a szenzorokon át a mik-
rohullámú árnyékolásig. Kü-

lönösen érvényes ez 
olyan esetben, mikor a 
polimer a mágneses na-
no ré szecs kéket egy ren-
dezett szer kezetben tar-
talmazza, ahogy az ké-
pünkön is látszik.

Az áramtermelés 
lehetWségei

Fotoaktív vezetőpoli-
mer-kompozitok előállí-
tása és elektrokatalitikus 
tulajdonságaik jellemzé-
se terén kutatócsopor-

A vezetQ polimerek legfontosabb alkalmazási területei 
(Az OLED – organic light emitting device = szerves, fényt 

kibocsátó eszköz)

A vezetQ polimerek leggyakoribb kombinációi

 A kompozitok alkalmazási lehetQségei a megújuló energiák 
felhasználása, kiaknázása terén

vezetQ polimerek
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tunkban olyan anya gokat kombinál-
tunk össze, melyek külön-külön is 
mutatnak fotokatalitikus hatást. Fél-
vezető anyagokban a fotokatalízis 
során fény hatására töltéshordozó 
párok (elektron és lyuk) keletkez-

nek, amik részvételével redoxi fo-
lyamatok indulhatnak el. Ennek 
során a besugárzott fény energiája 
az elektrokémiai folyamat sebes-
ségét növeli, mely jelenség együt-
test foto-elektro-katalízisnek ne-
vezzük.

Vizsgálataink abban az irányban 
is haladnak, hogy a napjainkban a 
kutatások homlokterében álló, új, 
folyamatos üzemmódú áramfor-
rásokban, a tüzelőanyag-elemek-
ben végbemenő áramtermelésben 
alkalmazható, hatékony elektró-
dokat ál  lítsunk elő például az 
oxigén redukciójához. Biztató 
ered mé nye ket kaptunk az oxigén 
redukciójában magnetit-na no ré-
szecs  kéket tar talmazó polimer 
elektróddal, ami olyan áramfor-
rások (napelem) katódja lehet, 

melyek a Nap sugárzás formájá-
ban érkező energiájának széles 
tartományban való hasznosításá-
ra alkalmasak.

Biológiailag aktív vegyületek 
vezető polimerekkel történő kom-

binációja akkor vezet hatékony 
kompozithoz, ha ezen molekulák 
a vezető poli merbe építve is meg-
őrzik aktivitásukat. Megfelelő 
körülmények között sikerült a 
B12-vitamint a po li merrétegben 
mágneses na no ré szecs kék „köz-
reműködésével”, azok felületén 
való megkötődés útján fel-
dúsítani. Ennek segítségével 
olyan módosított elektródokat 
ál lítottunk elő, melyek alkalma-
zása során biotechnológiai folya-
matok a B12-vitamin segítségé-
vel elektrokémiai úton serkent-
hetők.

Termoelektromos hatás azt jelenti, 
hogy egyes anyagok hőmérséklet-
különbség hatására elektromos ára-
mot képesek indítani és fenntartani 
egy erre megfelelően kialakított 

áramkörben. Az ilyen tulajdonságú 
vezetőpolimer-hibridek előállítása 
azon koncepció alapján történik, 
hogy ezen eszközök az egyébként a 
környezetben disszi pálódó úgyneve-
zett hulladékhő hasznosításával elekt-
romos áramot képesek termelni. Az 
elektromosan vezető szerves polime-
rek némelyike kiemelkedően nagy 
ter mo elektromos tényezővel (úgyne-
vezett Seebeck-együtt ható val) ren-
delkezik, mely a legfontosabb para-
métere a termoelektromos berende-
zések hatásfokának. Bizonyos poli-
merek esetén ez több mint ötszöröse 
is lehet a ma ismert, legjobb tulajdon-
ságú szervetlen termoelektromos 
anyag, a bizmut-tellurid hasonló pa-
raméterének. Munkánk során olyan 

szerves/szervetlen hibrideket állí-
tunk elő, melyekben egyszerre ak-
názhatjuk ki a polimerre jellemző 
nagy Seebeck-együtthatót és a szer-
vetlen na no ré szecskék jó elektro-
mos vezetését.

A tudományterület fontosságát az is 
jelzi, hogy három évenként a szakte-
rület specialistái nemzetközi konferen-
cián találkoznak, mely az Elektroaktív 
Anyagok Elektrokémiája (Internatio-
nal Work-shop on the Electrochemistry 
of Electro active Materials) címet vise-
li. Ennek kiemelkedő témája a vezető 
polimerekhez kapcsolódó legfrissebb 
felfedezések bemutatása. 2012 júniu-
sában a hetedik alkalommal megren-
dezett konferenciának (7th WEEM) 
Szeged szervezésében Magyarország 
adott otthont.

VISY CSABA

A mágneses nanorészecskéket tartalmazó polimerkompozit rendezett szerkezete  
a nem kombinált polimer szerkezetével összehasonlításban

Szén-nanocsQ „szQnyeg” szálai vezetQ polimerrel „bevonva”

 A vezetQ polimer nanoszálai arany nanorészecskékkel 
„dekorálva”
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M inden évben közöl-
tünk képeket a kéré-

szek rajzásáról. Mindazon-
által idén egy olyan fotori-
port érkezett, amely hoz-
zátett az eddigiekhez. 
Ez  úttal a kezdet és vég ka-
pott hangsúlyt. A nyitóké-
pen szinte forr a víz a szár-
nyaló rovaroktól. Öröm 
látni, hogy a Tisza egész-
séges, kiheverte a cián-
szennyezés következmé-
nyeit. A nászünnepen a 
kérészek már nem esznek, 
annál inkább utána a hí-
vatlan vendégek. Ámbár 
úgy tekinthetjük, hivata-
losak ők is, gazdag lakoma 
ez. És a takarítás egészen 
más jellegű, mint amilyen 
most a Duna mentén fo-
lyik.

H. J.

ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

1

3

2
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Az ÉT-galériában bárki kiállíthatja felvéte-
lét, megosztva élményét olvasótársaival. 
Kérjük, hogy a digitális képet tif vagy jpg 
formátumban 300 dpi felbontással küld-
je el az et-galeria@eletestudomany.hu 
címre. A tárgyrovatba írja: ét-galéria, és 
a kísérRlevélben mondja el, amit a felvétel 
körülményeirRl és a témáról tud. A bekül-
dR jutalma a „kiállításban” megnyilvánuló 
elismerés. 

A „hónap képe” 5000 Ft különdíjat kap.

SZABÁLYOK

1 – 4. Birikiné Nyéki Andrea (birikineandi@gmail.

com) – Kérészélet – Kiskörei munkám során 

abban az élményben volt részem, hogy tanúja 

lehettem a Tisza idei virágzásának. A képeken a 

kérészek rövid élete látható a szárnyra keléstQl 
az elmúlásig. A mellékszereplQk is megjelentek, 

békák, rákocskák, a nászünnepség szomorú 

maradványai eltakarításának résztvevQi.

4
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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

Vatikáni titkok

Az olasz újságíró Gianluigi Nuzzi a 
felsőbb köröket érintő pénzügyi és 
politikai titkok, gyanús ügyek ok-
nyomozó felderítésére szakosodott. 
Nem először foglalkoztatják a Vati-
kánnal kapcsolatos kérdések. Korábbi 

könyve bestseller lett a 
vatikáni bankhoz és 
egy konszernhez fűző-
dő kenőpénz botrá-
nyáról. Újabb kötete a 
sikert ígérő legjobb 
pillanatban került pi-
acra XVI. Benedek 
pápa váratlan – romló 
egészségi állapotával 
indokolt – lemondása 
kapcsán, mintegy azt 
sejtetve, hogy e mö-

gött titkolt vatikáni gondok állnak. 
Nuzzi mint egy krimit vezeti be kö-
tetét annak bemutatásával, hogy mi-
ként jutott a „top secret“ őrzött tit-
kokhoz. Vajon miért újították föl a 
használatlan vatikáni börtönt, és az 
kire várt? Arra, aki a titkokat – a pá-
pához írott bizalmas levelek, jelenté-
sek kódolva érkezett vatikáni titkos 
iratok fénymásolatát – eljuttatta a 
könyv szerzőjéhez. Aki nem más 
volt, mint a pápa főkomornyikja, 
„legbizalmasabb embere”. 

Az iratok közül jó három tucatot 
fénymásolatban be is mutat a könyv. 
De mi van az iratok mögött – ezt 
elemzik a vaskos kötet fejezetei. 
Többnyire olyan ügyek hátterére vet-
nek fényt, amelyekről különböző 
időkben rövidebb-hosszabb hírek, ta-
lálgatások, vélemények megjelentek 
a sajtóban. Ilyen volt például a homo-
szexuális papok ügye vagy az ameri-
kai pedofíliabotrány, amely miatt 
vesztett perek nyomán tekintélyes 
kártérítési összeg terhelte az egyhá-
zat. Vagy amiről kevesebbet lehetett 
hallani, a Vatikán és olasz vezető sze-
mélyiségek közötti véleménycserék, 
találkozók, amelyek tárgya az állam 
gazdasági helyzete és társadalmi 
gondjai voltak, vagy például levelezés 
a baszk terrorszervezet vagy más 
nemzetközi ügyek kapcsán. 

A legtöbb irat azonban vatikáni 
„belügyekről” szól, azt mutatva, 
hogy a papok is emberek, legyenek 

bár bíborosok, talán más erényekkel, 
de gyakran ugyanolyan hibákkal, 
törtetéssel, mások háttérbe szorításá-
val stb. Jóllehet ez bárhol megtörtén-
het, de a Vatikán „kettős természe-
te” folytán zavaró, ha a közvéle-
mény észleli. A Vatikán mint egy vi-
lágegyház központja, egyfelől 
közvetlen kötődik a sok-sok állam-
ban élő papjaihoz és híveihez, s így 
más államokkal diplomáciai vi-
szonyban kell lennie. Másfelől „a vi-
lág”, a laikus vagy máshitű tömegek 
közvéleménye azt várja az egyháztól 
és államától egyaránt, hogy tisztség-
viselői – szinte mentesen a világi 
ügyektől – nem mindennapi ember-
ként, igéik szerint viselkedjenek. 
(Őszentsége XVI. Benedek titkos ira-
tai. Art Nouveau Könyvescéh, 2013. 
320 oldal, 3499 forint)

N. F. 

A női nemi szerv szimbólumai

Az utóbbi évtizedekben, különösen a 
feminizmus hatására, mind gyakrab-
ban felvetődik, hogy a női nemi szerv 
valamiféle tabu maradt, a nagy sza-
badosság és a mindent elárasztó por-
nográfia ellenére. Ez abban nyilvánul 
meg, hogy sem a tudomány, sem a 
művészetek, sem pedig a közbeszéd 
nem foglalkozik eléggé és megfelelő-
en ezzel a kérdéssel.

Az Amerikában élő szerzőnő, 
Mithu M. Sanyal szerint a nemi 
szervet a hüvellyel azonosítják, az is 
kevéssé tárgyalt téma, de azt már 
jobban bekapcsolták a mindennapi 
diskurzusokba (például Eve Ensler 
Vagina-monológok című nagysikerű 
könyve, illetve darabja révén). A 
hüvely kapuja, a külső nemi szerv 
azonban szinte ismeretlen, a szemé-
remajkakkal és a csiklóval együtt. 
A feminista mozgalmak ezért a 
külső nemi szerv megmutatását, il-
letve bevonását művészi produkci-
ókba vagy alkotásokba egyfajta 
függetlenségi nyilatkozatnak szán-
ják, illetve kommunikációs gesz-
tusként próbálják használni. Ez a 
tendencia először a weimari Né-
metországban tűnt fel, azután 
Amerikában terjedt el, de nem vált 
általános tendenciává. 

A szerzőnő elsősorban ezeket a mű-
vészeti megnyilvánulásokat gyűjtöt-
te össze és mutatta be könyvében, de 
megpróbált mindent áttekinteni, 
ami csak a kulturtörténetben erre a 
testtájékra, anatómiai nevén vulvára 
vonatkozik.

Elég sok kultikus lelet van Európából 
is és a keleti társadalmakból is, amelyek  
a vulva megmutatásával valamilyen 
mágikus szándékot, leginkább elretten-
tési törekvést fejeznek ki. Máskor meg 
épp fordítva, a termékenység vagy a 
szerencse jelképe a vulvaábrázolás. Még 
középkori egyházi díszítményekben is 
előfordul az ilyesmi. De még a legújabb 
korban is az elutasítás, a túlzott szemér-
messég jellemző a téma kezelésére, erre 
példa Gustave Courbet A világ eredete cí-
mű festménye, amelyet alkotója ma-
gánmegrendelésre készített, és amelyet 
csak a kilencvenes években állítottak ki 
a párizsi Musée d’Orsay-ban. Sokat 
mond, hogy a kép az ismert pszicho-
analitikus, Jacques Lacan birtokában 
volt utoljára, és ő is veszélyesnek tartot-
ta a képet, ezért elrejtette lakásában. A 
szerzőnő szerint a nők hátrányos tár-
sadalmi helyzetének egyik mozza-
nata a téma elfojtása, a lányok nem 
tanulják meg önmaguk szexuális el-
fogadását a külső ne-
mi szerv pozitív érté-
kelése révén, ezért 
küzdenek gyakran 
önbizalomhiánnyal, 
komplexusokkal. 

A könyv érdekes ol-
vasmány, alapjában 
kiterjedt forráskuta-
tás nyomán írta a 
szerző, sok kép van 
benne, főleg művészi 
alkotásokról és nagy 
jegyzetapparátus, sok 
irodalmi hivatkozással. A hangvétel 
józan, nyoma sincs semmi szaba-
dosságnak a stílusban vagy a  fogal-
mazásmódban, viszont nagyon sok 
új ismeretet és szempontot közöl 
egy valóban ritkán tárgyalt téma-
körről. A könyv erdélyi kiadó mun-
kája, de a kiadással kapcsolatos 
részletek a kötetben nem találhatók 
meg. (Vulva – a láthatatlan szerv felfe-
dezése. 2012. Bookart Kiadó, 242 oldal, 
3690 forint) 

BUDA BÉLA



Az önértékelés védWpajzsa

Vajda János Emléksorok című versének második szaka-
sza így hangzik: „Ember, mulandó, koldus vagy király, / 
Emeld föl és hordd magasan fejed! / Hős vagy, fenséges, 
mind, ki a halál / Gondolatát agyadban viseled!” Vajda 
bizonyára arra céloz, a halál elkerülhetetlenségének 
tudata annyira nyomasztó, hogy mindenkinek állan-
dó harcot kell folytatnia szorongásai ellen, s aki élet-
ben van, az megállta a helyét ebben a küzdelemben. 
Ez pedig hősies cselekedet, amire joggal lehet büszke 
az ember. Vajda János kitűnően ráérzett a haláltudat 
okozta szorongás és a jogos büszkeség szoros össze-
kapcsolódására – ez ma is korszerű gondolatnak szá-
mít, amellyel a lélektani kutatás jelenleg is foglalko-
zik. A pszichológusok azonban több oldalról vizsgál-
ják a kapcsolatot: a legújabb ismeretek szerint a büsz-
keség, az önértékelés nemcsak a szorongás ellen vívott 
harc sikerének következménye lehet, hanem hasznos 
fegyver is e küzdelemben.

Clay Routledge amerikai pszichológus a The Journal 
of Social Psychology című folyóiratban számolt be ar-
ról a kísérletről, amellyel arra keresett választ, az ön-
értékelés szintje hogyan befolyásolja a halál okozta 
szorongás mértékét. Routledge a kísérletben részt 
vevő 76 diák egy részének kicsit megingatta az önérté-
kelését. Természetesen nem volt szó semmiféle durva 
sértegetésről, a kísérlet alanyainak csupán le kellett 
írniuk egy velük megtörtént olyan esetet, amikor 
nem sikerült az általuk legfontosabbnak tartott érté-
kekkel összhangban cselekedniük – azaz le kellett ír-
niuk életük egyik legnagyobb kudarcát. A diákok 
másik csoportja viszont önértékelés-erősítő „kezelést” 
kapott: életük egyik legnagyobb sikeréről kellett be-
számolniuk. A harmadik csoport tagjai pedig arról 
írtak, hogy milyen érzelmek támadnak bennük, ha 
arra gondolnak, hogy megfájdul a foguk. Ez kelle-
metlen téma ugyan, de semmilyen irányban sem be-
folyásolja az önértékelést.

Ezután Routledge mindenkinek adott egy listát, 
amelyen nyolc, az ember saját halálával kapcsolatos 
gondolat, mozzanat szerepelt, például „az élet rö-
vidsége” és „a halál teljes magánya”. A résztvevők-
nek 1-től 5-ig terjedő pontozással minden tényező-
vel kapcsolatban meg kellett jelölniük, hogy az mi-
lyen mértékű szorongást ébreszt bennük.

Az eredmények megerősítették Routledge feltéte-
lezését: azok a diákok, akiknek egy kicsit megtépáz-

ták az önértékelését, lényegesen nagyobb mértékű 
szorongásról számoltak be a halállal kapcsolatban, 
mint a többiek. A másik két csoport között a szoron-
gás szintjét tekintve nem volt különbség. Ennek oka 
feltehetően az, hogy a „fogfájós” csoport tagjainak 
a kísérletben való részvételtől függetlenül is egészsé-
gesen erős volt az önértékelésük, így a sikert felidé-
ző társaik e tekintetben nem előzték meg őket jelen-
tősen.

E kutatás is alátámasztja, hogy az ép önértékelés 
véd a szorongás ellen, ezért Vajda János sora lélekta-
ni jótanácsként is felfogható: „Emeld föl és hordd ma-
gasan fejed!” Amikor azonban az önértékelés pajzsán 
– akár csak rövid időre is – rés támad, a szorongás 
már könnyen beszivároghat rajta.

MANNHARDT ANDRÁS

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

EgyenlQtlen küzdelem (SZ^CS ÉDUA RAJZA)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Három szuperföld 
egy közeli lakható zónában

Egy csillagászcsoport több csillagá-
szati berendezéssel is újravizsgálva 

egy már korábban felfedezett és több-
ször is tanulmányozott közeli exo-
bolygórendszert, arra a következtetésre 
jutott, hogy a rendszerben legalább hat 

az elemzések eredményeit, rájöttünk arra, 
hogy az ellentmondás feloldható azzal a 
feltételezéssel, hogy bár mindkét fajta min-
ta a Mars belsejéből származó 
vulkanikus kőzet, ám a bolygó 
felszínén vizsgált, jóval idősebb 
minták fejlődésük során oxigén-
ben sokkal gazdagabb környe-
zettel is kapcsolatba kerültek. 
Ez például úgy történhetett 
meg, hogy az oxigénben gazdag 
légkörrel érintkező felszíni réte-
gek szubdukcióval (egy kőzetle-
meznek a másik alá bukásával) 
a mélybe süllyedtek, s kevered-
tek az ottani anyaggal, majd a 
mintegy 4 milliárd évvel ezelőtti 
heves vulkanikus tevékenység 
során ismét a felszínre kerültek. 
Ezzel szemben a Földön talált 
marsi meteoritok geológiailag 
ennél jóval fiatalabbak, koruk 
180 és 1400 millió év közöt-
ti” – magyarázta Bernard 
Wood, az egyetem geológus 
professzora, a kutatócsoport 
vezetője. 

Oxigénben gazdag lehetett 
a Mars légköre

Brit kutatóknak a Nature-ben most 
megjelent tanulmánya szerint a 

Földre hullott marsi eredetű meteori-
tok és a NASA Spirit marsjárója által a 
Guszev-kráterben megvizsgált kőzet-
minták kémiai összetétele között mu-
tatkozó ellentmondások feloldhatók, 
amennyiben feltételezzük, hogy a 
marsi légkör 4 milliárd évvel ezelőtt 
oxigénben gazdag volt. 

Az Oxfordi Egyetem kutatói, mi-
közben a Földön talált marsi eredetű 
meteoritok összetételét elemezték, 
majd az eredményeket összehason-
lították a Spirit marsjárónak a marsi 
Guszev-kráterben megvizsgált kőzet-
mintáinak elemzésével. Arra a meg-
hökkentő felfedezésre jutottak, hogy 
a marsi felszíni minták nikkeltartalma 
ötszöröse a Földre hullott meteoritoké-
nak, ami – mivel eddigi ismereteink 
szerint mindkettő vulkanikus eredetű 
– megmagyarázhatatlannak tűnt. 

„Azonban tüzetesebben megvizsgálva 

Bár elképzelhető, hogy a Mars 
belső anyagának összetétele régión-
ként erősen változó, és a tapasz-

bolygó található. Közü-
lük három szuperföld: 
ezek mindegyike a csil-
lag lakható zónájában 
(ahol cseppfolyós állapotú 
víz létezhet) található, így 
elvileg élet is lehetséges 
rajtuk.

A bolygórendszer anya-
csillaga a Gliese 667C 
egy meglehetősen ala-
posan tanulmányozott 
csillag, tömege mintegy 
harmada a Napénak, s 
maga is egy hármas csil-
lagrendszer (a Gliese 667, vagy más 
néven GJ 667) hármas tagja, amely 
tőlünk 22 fényévre a Skorpió csillag-
képben látható. 

Azt már régebben kimutatták, hogy 
a Gliese 667C körül legalább három 
bolygó kering, közülük egy a csillag 
lakható zónájában. Most a Guillem 
Anglada-Escudé (Göttingeni Egye-
tem) és Mikko Tuomi (Hertfordshire-i 
Egyetem) vezette csillagászcsoport újra 
megvizsgálta a rendszert, a korábbiak 
mellett figyelembe véve az Európai 
Déli Obszervatórium (ESO) HARPS- 

berendezésének, az ESO nagyon nagy 
távcsövének (VLT), a W. M. Keck 
Obszervatóriumnak és a Magellan 
táv csöveknek a legújabb megfigye-
lési adatait is. Így legalább hat bolygó 
létezésére találtak bizonyítékokat (egy 
hetediknek a kimutatása egyelőre még 
bizonytalan). 

A bolygók közül három a lakható 
zónában kering (ezzel teljesen kitöltve 
a lakható zónában egyáltalán lehet-
séges bolygópályákat), s mindhárom 
viszonylag kis tömegű (a Földnél na-
gyobb, de a Neptunusznál vagy az 

Az égbolt képe a Gliese 667C egyik bolygójáról: 

az anyacsillagtól jobbra, fent a hármas 

csillagrendszer másik két tagja (a Gliese 667A 

és a Gliese 667B) fényes csillagokként a nappali 

égbolton is láthatók (fantáziakép)

A Gliese 667C bolygóinak mérete és napjuktól való 

távolsága (KÉPEK: ESO/M. KORNMESSER)

lakható 
zóna

A Spirit felvétele a Guszev-kráterbQl (KÉP: NASA)
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talt eltérések ebből erednek, ennél 
azonban jóval valószerűbb az a fel-
tételezés, hogy a különböző korú 
minták más mélységekből szár-
maznak – a geológiailag fiatalab-
bak jóval mélyebbről –, így azok a 
szubdukciós keveredés révén nem 
kerültek kapcsolatba az oxigénben 
gazdag, sekély mélységekbe lesüly-
lyedt kéreganyaggal. 

Wood összegzése szerint: „a Földre 
hullott meteoritok és a felszíni, geoló-
giailag sokkal idősebb kőzetminták ösz-
szetétele közötti ellentmondás feloldha-
tó azzal a feltételezéssel, hogy a marsi 
légkör 4 milliárd éve oxigénben gazdag 
volt (jóval megelőzve ebben az akkori 
Földet, amelynek légkörében az oxigén 
részaránya csak mintegy 2,5 milliárd év-
vel ezelőtt indult növekedésnek). Ehhez 
valószínűleg még a mainál melegebb és 
nedvesebb éghajlat is társult, s mindez 
együtt a felszíni réteg „elrozsdásodásá-
hoz” vezethetett, amelynek emlékét a 
mai napig őrzi a bolygó jellegzetes rozs-
davörös színe.” 

(EurekAlert!)

Linda McCartney  
a Kunst Haus Wienben 

A beatzene immár komoly muzeo-
lógiai és történettudományi ku-

tatási téma lett, múzeumok állandó 
kiállításai és időszakos tárlatok em-
lékeznek a legendásnak kikiáltott 
hatvanas évek történelmére és kul-
túrtörténetére. Most az egykori 
Beatles-tag, Paul McCartney jelen-
létében nyitották meg a bécsi Kunst 
Haus Wien legújabb kiállítását, 
amely felesége, Linda McCartney 
életművét mutatja be.

Ez a világ első átfogó retrospektív 
kiállítása, amely Linda McCartney-
nak, a XX. század egyik legérde-
kesebb fotográfusának a  munkás-
ságáról. A 60-as évek rock and roll 

szcénájáról készült ikonikus képei a 
mai napig meghatározzák a swinging 
sixties-ről az emberekben és a korral 
foglalkozó kutatókban élő képet. A 
fiatal fotográfus számára egy vé-
letlen lehetőség hozta az áttörést: 
1966-ban egy sajtótájékoztatón le-
fényképezhette a Rolling Stonest az 
Aftermath című albumuk bemuta-
tóján. 1968-ban pedig ő volt az első 
nő, akinek abban a megtiszteltetés-
ben volt része, hogy megjelenhetett 
az Eric Claptonról készült képe a 
Rolling Stones magazin címlapján. 
Paul McCartneyval 1967-ben ismer-
kedett meg, amikor a Beatlest fotóz-
ta a Sgt. Pepper’s Lonely Heart Club 
Band című albumuk bemutatóján.

Jimi Hendrixről, Janis Joplinről, 
Jim Morrisonról, Aretha Franklinről 
és a Simon & Garfunkelről készült 
felvételei egyaránt a közelség és a 

bizalom atmoszférájáról árulkodnak 
– ami annyira egyedivé teszi Linda 
portréképeit. 

Négygyermekes anyaként Linda 
művészete a családja, és a termé-
szet ábrázolása, megörökítése felé 
fordult. Híres emberek portréiból 
összeállított első fotókiállításaira 
a fotós szakmából sokan csak rá-
legyintettek, de nem zavartatta 
magát: öt fotóalbumot adott ki, 
egy ízben megválasztották az év 
amerikai női fotósának, 12 ország 
70 városában állított ki, s művei 
a világ egyik legtekintélyesebb 
portrégyűjteményében, a londoni 
National Portrait Galleryben is lát-
hatók voltak. 

Linda McCartney képei 2013. 
október 6-ig láthatók a Kunst 
Haus Wienben.

ELEK LENKE

Uránusznál kisebb) tömegű, úgyneve-
zett szuperföld. 

„A potenciálisan lakható (életre alkalmas) 
bolygók számát a Tejútrendszerben örven-
detesen növelik a hasonló, sokbolygós rend-
szerek, amelyekben egyetlen csillag körül is 
akár kettő-három található” – jegyezte 
meg Rory Barnes (Washingtoni Egye-
tem), a felfedezésről az Astronomy & 
Astrophysicsben megjelenő cikk egyik 
társszerzője.

A Naphoz hasonló csillagoktól elté-
rően, amelyeknél az anyacsillaghoz kö-
zel keringő bolygók túlságosan forrók 
ahhoz, hogy rajtuk élet létezhessen, a 
Gliese 667C-hez hasonló, a Napnál ki-
sebb tömegű, hűvösebb csillagok lak-
ható zónája a csillaghoz jóval közelebb 
kerül (Naprendszerünkhöz hasonlítva 
akár a Merkúr pályáján belül is húzód-
hat). Erre a Gliese 667C bolygórendsze-
re az első példa, ahol mindjárt három 
(feltehetőleg) kőzetbolygó is kering a 
lakható zónában.

Anglada-Escudé szerint „a mostani 
felfedezés egyúttal arra is felhívja a figyel-
met, hogy a csillagászati megfigyelőesz-
közök számának és teljesítőképességének 
folyamatos növekedésével párhuzamosan 
érdemes újra és újra átpásztázni a már 
korábban felfedezett rendszereket, hiszen 
bennük még számos, korábban észrevétlen 
részlet bújhat meg.” (ESO) 

A Spirit felvétele a Guszev-kráterbQl 
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 A Természetvédelmi Vi-
lágszövetség (International 
Union for Conservation 

of Nature and Natural Resources, röviden IUCN) és 
más szervezetek további fajok kihalásának megakadá-
lyozását célzó, a biológiai 
változatossággal kapcsola-
tos célkitűzések eléréséért 
fogtak össze. Teszik ezt 
olyankor, amikor a fajok 
száma minden korábbinál 
nagyobb mértékben csök-
ken és a nemzetközi szer-
vezet veszélyeztetett fajok 
vörös listáján szereplő fa-
jok közül több mint hú-
szezret fenyeget a kihalás 
veszélye.

A kezdeményezés célja, 
hogy összehozza a fajok 
megőrzésével foglalko-
zó állami intézmények, 
kormányközi és nem kor-
mányzati, valamint közösségi szervezetek, tudományos 
és szakmai hálózatok, továbbá magánvállalkozások 
szakértelmét, illetve tapasztalatát, és elérje ezek fenn-
tartható alkalmazását. Gyakorlati tanácsokat nyújt az 
országoknak a fajok hatékonyabb védelmével kapcsolat-
ban és fórumot biztosít a partnereknek, hogy megosszák 
egymással a természetvédelemben korábban elért sike-

reiket, sőt építkezzenek ezekből. A partnerek között 
megtalálhatók a biológiai változatossággal foglalko-
zó legfontosabb konvenciók, mint például a Vándorló 
fajok konvenciója (CMS) és A vadon élő veszélyeztetett 
állatok és növények nemzetközi kereskedelmi konvenciója 

(CITES). Az IUCN nem-
zetközi környezetvédelmi 
alapja és a Világbank által 
kezdeményezett Save Our 
Species Alapítvány (SOS) 
világszerte a fajok meg-
őrzését támogatja, segíti 
a kormányokat és más in-
tézményeket abban, hogy 
forrásokat juttassanak a 
veszélyeztetett fajok meg-
mentésére.  A partnerség 
jelenleg 21 tagból áll.

Az IUCN veszélyeztetett 
fajok vörös listáján szerep-
lő 66 518 fajból 1173 már 
vagy kihalt vagy valószí-
nűleg kihalhatott, 20 219 

pedig veszélyeztetettnek számít. A kezdeményezés-
hez csatlakozó szervezetek természetvédő munkájá-
nak köszönhetően azonban sok fajt sikerült vissza-
hozni a kihalás széléről. Ilyen például a Nepálban élő 
indiai orrszarvú, a Brazíliában honos kobaltkék ara, 
az arab bejza, a kaliforniai kondor.

(www.greenfo.hu)
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ÖSSZEFOGÁS A VESZÉLYEZTETT FAJOKÉRT

Múzeumok Éjszakája  
a  Planetáriumban

A TIT Budapesti Planetárium 
idén első alkalommal csatlako-

zott a Múzeumok Éjszakája orszá-
gos programsorozathoz. Habár a 
Planetárium alapvetően nem egy 
hagyományos múzeum, a rendez-
vény azonban az évek során túl-
nőtt önmagán, számos új típusú 
intézmény csatlakozott a prog-
ramhoz, így az érdeklődésre való 
tekintettel a Planetárium is meg-
nyitotta kapuit ezen az estén, és 
egy kis bepillantást is adott a ku-
lisszák mögé. A Planetáriumot ne-
vezhetnénk az égbolt színházának 
is, és bár kulisszák nálunk valójá-
ban nem léteznek, az égbolt meg-
hökkentően valóságos mását előál-
lító műszereinkről a hagyományos 
műsoraink alatt csak kevés szó 
esik, ha egyáltalán. Így hát élve a 
lehetőséggel, a június 22-i Szent 
Iván- éji rendezvényen késő délutától 
egészen éjfélig minden órában a 
legnépszerűbb műsorokkal vártuk 

látogatóinkat, akik egy alkalom-
mal igazán részletesen is megismer-
kedhettek a Planetárium történeté-
vel és annak műszerparkjával.

A Planetárium 23 méter átmérőjű, 
szabályos félgömb alakú kupolája 
alatt az égbolt valamennyi nappali 
és éjszakai jelensége, látványossá-
ga megjeleníthető, így – kivételes 
alkalommal – a jelen lévők szinte 
egyszerre láthattak naplementét, 
sziporkázó csillagokat, hullócsilla-
gokat, üstököst, szivárványt és tró-
pusi esőzést, hogy pár perc múlva 
már a Hold felszínén állva gyönyör-
ködjenek a távoli Föld látványában. 
Az előzetes várakozásokat is messze 
meghaladó érdeklődésnek ezért na-
gyon örültünk, több előadásunkat 
is teltházzal vetíthettük. Ezúton is 
köszönjük a TIT Budapesti Plane-
táriumba ellátogatók érdeklődését 
és reméljük, hogy sokak számára 
sikerült ezúttal is egy kicsit köze-
lebb hozni a csillagok világát és ezt 
a fantasztikus illúziót elővarázsoló 
technikai berendezést. 

Lőrincz Henrik
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Sándor János tollából jelent meg a szegedi színházi életrQl szóló munka 
Thália örökös jegyese, Juhász Gyula címmel (Bába Kiadó). A költQt 
Annára emlékeztetQ Zöldi Vilma színésznQrQl írt versrészletet kérjük. A 
megfejtést beküldQk között a kötet öt példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést! 

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét 
keddje, 2013. július 23-a. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Kereszt-
rejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy el-tud@eletestudomany.hu.

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A rejt-
vényciklus végére e bet_k – helyes sorrendbe rakva – egy 250 éve született 
magyar költQ nevét adják ki. A név beküldQi között az Élet és Tudomány 
negyedéves elQfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. Lengyel–magyar szabadsághQs (József). 4. Az idézet 
elsR része. 11. Pecunia non ...; a pénznek nincs szaga. 13. Bogyós cserje a 
loncfélék közül. 14. Nyugati szláv nyelv. 16. Szigligeti Ede színm_ve, Zsurzs 
Éva tévéfilmje is. 17. Közéjük tartoznak a kopogóbogarak. 19. A végén kiderít! 
20. Az Apple egyik sikerszámítógépe. 22. Dunántúli Közm_velQdési Egyesü-
let (egykori szervezet), röv. 24. A stroncium vegyjele. 29. Ramuz magyarul 
1957-ben megjelent regénye (Gauguin anyjának, illetve lányának neve is!). 30. 
Az idézet harmadik része. 34. Sziget Dalmáciában. 35. Származik.

FÜGGQLEGES: 1. Az idézet második része. 2. Izraeli légitársaság. 3. 
Francia politikus, de Gaulle harcostársa, 1972–1974 között hazája minisz-
terelnöke (Pierre). 5. Középen kiül! 6. A reggae elQfutára volt a könny_ze-
nében. 7. Fémdarabot tömörít. 8. A szerelmi költészet múzsájáról elnevezett 
kisbolygó. 9. Az egykori Belkereskedelmi Minisztérium névbet_i. 10. ... Boys; 
hajdan népszer_ beatzenekar. 12. Kortárs matematikus, a kombinatorika és 
gráfelmélet szaktekintélye (Zsolt). 15. Lehet vallási jubileumi, de valamely 
eseménysorozatot lezáró esztendQ is. 18. Élesen elüt a többitQl. 21. Lelógó 
fül_ kutyafajta. 23. Szerencsefigura. 25. A -vel ragpárja. 26. Küzdelemben: 

valakivel szemben. 27. A pápák hármas koronája. 28. Canio h_tlen felesé-
ge és áldozata (szoprán) Leoncavallo Bajazzók cím_ operájában. 30. Az 
idézet negyedik, befejezR része. 31. Gurulóüléses sportcsónak. 32. A 
neoreneszánsz építészet jelentQs hazai mestere, az Operaház tervezQje 
(Miklós, 1814–1891). 33. Ásvány(tan), röv.

A 25. számunkban megjelent keresztrejtvény megfejtése: Ifjú Mariska hét-
köznapi halála. A megoldást beküldQk közül Kondor Vilmos: Magda,a besti-

ális Népszínház utcai mindenes cím_ könyv (Agave Könyvek) egy-egy kötetét 
nyerte: Babucs Illés (Jászberény), Darázs Tibor (Debrecen), Lehner Erika 
(Békéscsaba); dr. Séllei Gizella (Eger) és Szabó Zoltán (Almásf_zítQ-felsQ). 
A nyerteseknek gratulálunk, a könyveket postán küldjük el.
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SAKKFANTÁZIA
Bakcsi György rovata

6. feladvány megfejtése

SütQ János háromlépéses feladványa III. díjat 
nyert a Budapesti Sakkszemle 1895. évi ver-
senyén. Az akkori fejtQk „igazi magyar rébusz-
nak” mondták. A durva kísérletekre (1. Vd6+? 
1. Fb2+? 1. Fxe3??) a sötét király eliszkol a sö-
tét mezQkön, a meglévQ két szabad helyhez 
még kettQt adhatunk és létrejöhet a teljes csil-
lag-téma! A megfejtés 1. Vc8!, nem fenyeget 
semmi, de sötétnek lépnie kell, és azután min-
den a helyére kerül. Kezdjük a csillaglépésekkel: 1. – Kxe7-re 2. Ve6+ jön, aztán 
2. – Kd8-ra 3. Hf7 mattol (lám, a b6 gyalog!), 2. – Kf8-ra pedig 3. Vf7. A korábban 
annyira zavaró 1. – Kg7-re 2. Vh8+!! a válasz, és 2. – Kxh8-ra 3. Fb2 matt. 1. – 
Ke5-re 2. Ve6+ Kd4 3. Ve3 jön, illetve 2. – Kf4-re a kötést (no meg a h2 gyalogot) 
kihasználó 3. Vf4 matt. 1. – Kxg5-re 2. Vf5+ Kh4 3. Vg4, illetve 2. –  Kh6-ra 3. Vg6 
mattol. Akadnak változatok a sötét huszár lépéseire is: 1. – Hg2 2. Vf8+ Ke5 3. 
Hc6 matt, illetve 1. – Hxc4 2. Vf8+ Ke5 3. Vf4 matt. 
A 6. sakkfeladványunk megfejtQi közül az ÉT negyedéves elQfi zetését 
nyerte: Blahó József (Budapest), Deák József (Darány), SzRke Erika 
(Mikepércs), Uzsendovszky Zoltán (Budapest). Az elQfi zetések 2013. 
október 1-étRl érvényesek.
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A kortárs naiv művészet egyik ki-
emelkedő alkotója, Guido Vedovato ez-
úttal a Szombathelyi Képtárban mu-
tatja meg varázslatos szemüvegén ke-
resztül az Olasz Alpok falvainak rej-
tőzködő világát Hegyek és emberek 

című kiállításán.
Az olasz Guido Vedovato az egyik legismertebb kortárs na-

iv festőművész és szobrász. Közgazdásznak tanult, művészeti 
képzésben nem részesült. Az 1970-es évek végén kezdett fes-
teni és idővel kialakította saját technikáját, megszülettek az 
egyedi motívumai, témái. Az alkotás kezdetben a hobbija 
volt, mely egyre inkább hivatásává vált. Első kiállítása 1986-
ban nyitotta meg kapuit szülővárosában, Vicenzában. 
Vedovato tudatosan törekszik az egyszerűségre, az ősi tech-
nikák és látásmód továbbvitelére, ars poeticájának szerves ré-
sze eme művészeti irányzat hagyományainak ápolása és to-
vábbvitele. Ám csupán látásmódját lehet naivnak nevezni, 
egyedi stílusjegyei és kiváló technikája révén alkotásai rend-
kívül kifejező, kvalitásos művek, melyek megérintik nézői-
ket és üzenetük könnyen célba ér, mert a természetesség, az 
ártatlanság és nem utolsó sorban az őszinteség sugárzik belő-
lük. Az egyiptomi művészet látásmódját idéző, teret kiforga-
tó festményei megváltoztatják az ábrázolt világ, s benne a lé-
nyek, tárgyak arányait, eltolja és összekeveri a megszokott 
térbeli mértékeket, így nézőjét elveszejti bűvös világa mélyén. 
A tárlat augusztus 25-ig várja az érdeklődőket.

Jakatics-Szabó Veronika Olvasó-
napló című tárlata a „képírás” bi-
rodalmába engedi betekinteni a 

budapesti Mélycsarnok látogatóit. Könyveit a képeivel veszi 
birtokba, az írásbeliséget vizualitással helyettesíti vagy éppen 
egészíti ki.

Olvasmányélményeit egybegyűjtő naplója az olvasás, a 
könyv és az írásbeliség dicsérete, legyen szó betűkről vagy ké-
pi jelekről. A könyvet összefűzött, írott papírtömegként hasz-
nálja fel tárgyak létrehozására, vagy akár maga alkotja meg 
tartalmát rajzaival, esetleg gyerekkönyvre emlékeztető táblá-
kon egyesít szöveget és képet. A művész az olvasás élményét 
képekké formálja, az általa olvasott könyvekben rejlő világo-
kat képpé alakítja, önmagát befogadóként, majd alkotóként 
definiálva így. Habár személyes tapasztalatok, a művek még-
is olyan, sokak számára ismerős élmények hordozói, melyek 
az írásban rejlő képi világok felfedezésére hívnak.

Jakatics-Szabó Veronika festészetének központi témája 
az urbánus terek és lakóinak ábrázolása. Kiállításán a vá-
rosi létezés egyik elhagyhatatlan elemét, az olvasást, a szö-
vegekhez és könyvekhez való viszonyt dolgozza fel. A 
művész nemcsak új témát vet fel, de új médiumokat is bir-
tokba vesz: kifejezetten a kiállításra készült mozgóképek 
és könyvobjektek is gazdagítják a kifejezésmódjait. A tár-
lat augusztus 8-ig tart nyitva.

A sárvári Nádasdy Ferenc Mú-
zeum július 27-ig látható kiállí-
tása két évfordulóra is megem-
lékezik 200 éves a sárvári 
ménes. 100 éve született La-

jos, bajor királyi herceg címmel.
Prinz Ludwig von Bayern (Lajos, bajor királyi herceg) 

1913. június 22-én született Münchenben. Családja sár-
vári birtokán nevelkedett, ahol a magyar nyelvet anya-
nyelvi szinten elsajátította, és itt ismerkedett meg a lo-
vaglással és a lótenyésztéssel. A Magyar Királyi Erdé-
szeti Főiskolán szerzett erdőmérnöki diplomát Sopron-
ban, majd a család több ezer hektáros gazdaságában az 
erdészeti és a lótenyésztési munkát irányította. Nagy-
apja III. Lajos bajor király, édesapja Prinz Franz von 
Bayern korának kiváló díjlovasa volt. Lajos herceg is 
folytatta a lovas hagyományokat, de ő a fogathajtásban 
ért el kimagasló eredményeket. 1945-ben a háború mi-
att Sárvárról ideiglenesen a München melletti 
leutstetteni birtokukra menekítették lóállományuk ja-
vát, mintegy száz tenyészállatot és a használati lovakat. 
A ménesben minden lónak a hagyománynak megfelelő 
magyar nevet adtak.

1982-ben, közel hetven évesen, Lajos herceg úgy dön-
tött, hogy a leutstetteni állomány jelentős részét vissza-
juttatja Magyarországra. Az egyeztető tárgyalások 
után ötven ló térhetett haza a pusztaberényi istállókba. 
Lajos herceg és családja áldozatos munkával több évti-
zeden át őrizte meg azt a genetikai értéket, amit az 
eredeti sárvári ménesnek nevezünk. Főképp nekik kö-
szönhetően ez a lóállomány napjainkra már kétszáz 
éves múltra tekint vissza, ami a sárvári ménes jelentő-
ségét az eredeti mezőhegyesi és a bábolnai kancacsalá-
dok rangjára emeli.

Július 19-21 között ismét feszti-
válhangulat költözik Sárvárra. 
Az V. Nádasdy Történelmi 
Fesztivál a 420 éve kirobbant 

tizenötéves háború korszakát idézi fel. A háborús készülődés 
nyomán felbolydulnak a hadak, általános mozgósítás kezdő-
dik: hajdúk, végvári vitézek, muskétások és katonaparasztok 
gyülekeznek Nádasdy Ferenc birtokán, hogy hadba vonulja-
nak az Oszmán Birodalom ismételt fenyegetése miatt. 

Ahogy az elmúlt évek során, idén is kiemelt hangsúlyt fordít 
a katonai hagyományőrzésre a fesztivál, most azonban – rend-
hagyó módon – interaktív formában. A szemben álló felek so-
raiban felvonul a kor haditechnikája: muskéták, seregbontó- és 
tábori ágyúk, valamint a lovas és gyalogos harcmodor képvi-
selői – mindez részletesen bemutatva, kipróbálható, megta-
pasztalható módon. A vállalkozó kedvűek minden felszerelést 
kipróbálhatnak, kézbe foghatnak. Lőhetnek ágyúval, muské-
tával, kovás és kanócos fegyverekkel, felölthetik a korabeli osz-
mán és a magyar vitézek felszerelését, páncélzatát is.

ÉT-IRÁNYTd Bánsághy Nóra rovata

Sárvár: tárlat

Urbánus képírások

Sárvár: fesztivál

Alpok naivan
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A hátlapon

Csírázó kalász

A képen látható tritikálé (x Tri ti co se cale) a 
búza (Triticum aestivum) és a rozs (Secale 
cereale) hibridje. Kisebb gyerekeim hozták 
haza ezt a kalászt 2 éve, majd a virágos-
kertben felejtették. Ekkor igen csapadé-
kos volt a nyár, a folytonos eső hatására 
csírázásnak indultak benne a szemek. Ké-
sőbb elkezdték megfigyelni, majd tuda-
tosan locsolgatni a kalászt. A bátyjuk pe-
dig lefényképezte ezt a jelenséget.

A gabonaszemek érése során a mag táp-
szövete keményítővel töltődik fel, majd a 
szemek elvesztik víztartalmuk nagy ré-
szét (aratáskor ez már csak mintegy 12–
15%), és az embrió nyugalmi állapotba ke-
rül. Általában a magok csírázását húsos 
termések esetén (citrom, paradicsom, 
dinnye stb.) a bennük lévő savak mindad-
dig gátolják, míg ezek a csírázást gátló 
anyagok el nem bomlanak, illetve ki nem 
mosódnak. Kenyérgabonák esetén is 
megfigyelhető bizonyos embriónyuga-
lom, de a beérés előtti csírázásra való haj-
lam is. 

A szemekben a raktározott tápanyago-
kat – főleg keményítőt – lebontó hid ro li-
ti kus enzimek víz hatására aktiválódnak, 
s megindul a csírázás. Ha ez nem is min-
den esetben látszik külsőleg a kalászon, az 
így elkezdődött folyamat káros, mert a 
gabona sütőértékét igencsak rontja. Ellen-
ben ugyanez a folyamat a sörárpa csíráz-
tatásakor kimondottan kívánatos a malá-
ta készítéshez (ekkor a keményítőből 
dextrin és malátacukor képződik).

Kutatók megfigyelték, hogy a csapa-
dékviszonyok mellett az aratás előtti ma-
gas hőmérséklet is kedvez a kalászban tör-
ténő csírázásnak. Ily módon – egy kalász-
ban csírázva – azonban vajmi kevés esély 
van arra, hogy több növényegyed is élet-
ben maradjon, hiszen egymás versenytár-
sai. Nem beszélve a nyár végi aszály nega-
tív hatásáról. A termesztett őszi gaboná-
inkat nem véletlenül vetjük az egyenlete-
sen csapadékosabb és hűvösebb őszi 
hónapokban.
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Fiatal magyarok 
az erprogramokban
Július elején jelent meg a Magyar 
Közlönyben az a kormányhatározat, 
amely szerint a kormány támogatja 
az Európai Űrügynökséggel fennálló 
kölcsönös kapcsolat megtartását és 
esetleges további mélyítését. Ez nem 
jelenti azt, hogy eddig ne lettek volna 
jelenős eredményeink ezen a terüle-
ten. Március végén például újabb ha-
zai fejlesztésű műszer került a Nem-
zetközi Űrállomás fedélzetére.

Dózis-démonok megzabolázása
A koraszülések és a fejlődési rendelle-
nességekkel született csecsemők szá-
ma nem emelkedett az NSZK terüle-
tén a csernobili robbanás következté-
ben – írta 1988-ban az Élet és Tudo-
mány. Azóta bebizonyosodott, hogy a 
baleset egészségügyi következményei 
valóban nem voltak olyan súlyosak, 
mint attól kezdetben tartottak.

Egy falu a fWvárosban
Ha az ember a főváros központjából ke-
let felé indul BKV-busszal vagy vonattal 
a Gödöllő–Hatvan–Miskolc vasútvo-
nalon, hamarosan a főváros XVII. ke-
rületébe, Rá kos men te területére ér. Itt 
pedig Rákoscsaba jelenti mind az utolsó 
budapesti vasútállomást, mind pedig az 
utolsó pesti településrészt keleti irányban.
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