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Kedves Olvasónk!.
gyar Nemzeti Múzeum átfogó rekonstrukciója. Kutató-
ként a Kárpát-medence bronzkori és kora vaskori törté-
netével foglalkozott, számos ásatása közül kiemelhető a 
tiszafüredi bronzkori temetők és a fehérvárcsurgói kora 
vaskori halomsírok feltárása. Csaknem kétszáz publikáci-
ója között legismertebb a több nyelven megjelent Bronz-
kor Magyarországon című összefoglaló munka. Tudo-
mányszervezői munkásságát régészeti szakfolyóirat, vala-
mint tudományos kiadványsorozatok útjára bocsátása és 
szerkesztői feladatainak ellátása jelzi. Az ELTE-n régésze-
ti és muzeológiai tárgyú előadásokat tartott, valamint el-
nöke, majd tiszteletbeli elnöke volt a Magyar Régészeti és 
Művészettörténeti Társulatnak. Tanácsaival, a műtárgyak 
képi és szöveges bemutatásához nyújtott segítségével ak-
tív tagja volt lapunk szellemi körének. Emlékét tisztelettel 
őrzi: 

A szerkesztőség

Veszteség érte Tudományos Tanácsadó Testületünket: 73 
éves korában elhunyt Kovács Tibor régész. A Magyar 
Nemzeti Múzeum korábbi főigazgatója, szerkesztőbizott-
ságunk tagja 1940. február 10-én született Kalocsán. Az 
ELTE-n 1963-ban régészként és történelemtanárként dip-
lomázott, majd pályafutását a Magyar Nemzeti Múze-
umban kezdte. Egyetemi doktorátust 1966-ban szerezett. 
1975-től a Kulturális és Művelődési Minisztériumban te-
vékenykedett, 1977-1981 között a múzeumi osztály veze-
tőjeként. A Magyar Nemzeti Múzeum főigazgató-he-
lyettesi posztját 1981-től töltötte be, majd 1999-től 2010-es 
nyugdíjazásáig főigazgatóként irányította az intézményt. 

Számos nemzetközi és magyar kiállítás rendezése, illetve 
társrendezése mellett főigazgatósága alatt zajlott a Ma-



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

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

GONDOLKODÁST SERKENTQ IQ-TORNA

INDÍTÁS: 151

A sorozat számai 9, 19, 29, 
39, 49-el növekednek

ERPSÍTÉS: 

Hat nyílvesszQvel: 
4 X 17 +2 X 16

HAJRÁ: Y

A háttérminta 
"emeletenként" változik. 
A körök északkelet 
felé nQnek, mintájuk 
északnyugat felé változik.
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A 47. héten bemutatott 
fejtörQk megoldása:
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Melyik illik legkevésbé  a többihez? 

Melyik illik a szürke négyzet helyére?

Három barátnQnek ma van a születésnapja. 
Megkérdve Qket a korukat nem árulták el, 

csak azt, hogy összesen 116 évesek. 
Aranka 4 évvel idQsebb, mint Piroska, Irén a legfiatalabb.
Tudjuk, hogy idQsebbek, mint 35 és fiatalabbak, mint 45. 

Hány évesek a barátnQk?
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 Hogyan termékenyült 
meg fémekkel  
a Világegyetem?

A Világegyetemben ma jelenlévő 
fémek (a csillagászatban ez a hid-
rogénnél és a héliumnál nehezebb 
elemek összességét jelenti) az Uni-
verzum fejlődésének egy korai 

(10–12 milliárd évvel ezelőtti) idősza-
kában jöttek létre, és viharos gyorsa-
sággal szétoszolva szinte egyenletes sű-
rűséggel töltötték ki az intergalaktikus 
teret, amelyből később a nagy galaxi-
sok és galaxishalmazok létrejöttek. Ezt 
állapították meg amerikai csillagászok 
egy – az élet szempontjából is kulcs-
fontosságú – nehéz elem, a vas gyako-
riságát vizsgálva az egyik legnagyobb 
ismert galaxishalmazban.

A Stanfordi Egyetem és a SLAC 
Nemzeti Gyorsító Laboratórium által 
közösen működtetett Kavli Részecs-
ke Asztrofizikai és Kozmológiai Intézet 
(KIPAC) kutatói a japán–amerikai 
együttműködésben megépült és mű-
ködtetett Suzaku-műhold által a nagy-
energiájú röntgensugárzás tartomá-
nyában végzett 84 megfigyelés-soro-
zatának részletes elemzésével tárták fel 
ennek a fémek keletkezése és szétosz-
lása szempontjából meghatározó idő-
szaknak a történetét. Eredményeikről 
a Nature-ben számoltak be.
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A kutatók konkrétan a vas eloszlá-
sát vizsgálták a tőlünk mintegy 250 
millió fényévre, a Perzeusz csillag-
képben látható (és arról elnevezett) 
Perseus-galaxishalmazban.

„Láttuk, hogy a vas eloszlása a gala-
xisokban figyelemreméltóan egyenletes 
– mondta Norbert Werner, a KIPAC 
asztrofizikusa, a cikk egyik szerzője. 
– Ez pedig azt sugallta, hogy túlnyomó 
része már a galaxishalmaz létrejötte előtt 
szétoszlott az intergalaktikus anyagban.”

A vas egyenletes eloszlásából a ku-
tatók szerint arra lehet következtetni, 
hogy az elemből legalább 10–12 milli-
árd évvel ezelőtt, a Világegyetem fejlő-
désének egy rendkívül viharos idősza-
kában hatalmas mennyiség képződött: 
ezt a szakaszt nagytömegű, rövid éle-
tüket szétrobbanással befejező csilla-
gok tömeges képződése és ellobbanása 
dominálta, amellyel párhuzamosan a 

galaxisok szívében meghúzódó fekete 
lyukak aktivitása is csúcson volt.

Ezek a viharos folyamatok együt-
tesen odavezettek, hogy a galaxisok-

ban keletkezett nehéz elemeket rend-
kívül gyorsan kifújták a környező 
intergalaktikus térbe, ahol rövid idő 
alatt szétoszlottak és feldúsultak az ott 
lévő, eredetileg túlnyomórészt hidro-
gént és némi héliumot tartalmazó gáz-
tömegekben.

Ellenőrizendő e feltételezés helyessé-
gét, a kutatók a Suzaku-műhold rönt-

A Világegyetem 10–12 milliárd évvel ezelQtti 
viharos fejlQdési szakaszában óriási ütem_ 

csillagképzQdés ment végbe, köztük sok 
gyorsan ellobbanó szupernóva volt. Ezek 
anyagát a robbanás lökéshullámai, a fiatal 
csillagok erQteljes szele és az aktív fekete 

lyukak környezetébQl eredQ jetek fújták ki és 
oszlatták szét az intergalaktikus térben 

Fantáziakép: a Világegyetem anyagát  
(a csészében) a galaxisokban a szupernóva-
robbanásokkal párhuzamosan végbemenQ 

viharos folyamatok (ezeket jelképezi a 
kanál) keverték egyenletesen el a környezQ 

intergalaktikus gáztömegekkel
KÉPEK: AKIHIRO IKESHITA

A Suzaku-m_hold a vas gyakoriságát vizsgálta 
a Perseus-galaxishalmaz forró intergalaktikus 

gáztömegeiben mérhetQ röntgenspektrum 
elemzésével, nyolc különbözQ térirányban. 
Az összességében több mint 11,5 napos 
expozíciós idej_ mérés hamis színezés_ 

ábrázolásán a mért sugárzás erQssége a kéktQl 
a zöldön át a fehérig erQsödik. A szaggatott kör 

a galaxishalmaz peremét jelzi.
KÉP: NASA/ISAS/DSS/O. URBAN, MNRAS

2 millió fényév

Perseus-galaxis-
halmaz
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 Ismét feltent  
az ázsiai unikornis

A vietnami antilopot (Pseudoryx 
nghetinhensis), helyi nevén a 
szaolát csupán 1992-ben fedez-
ték fel a Vu Quang-erdőben. A 

tudomány számára mindaddig isme-
retlen, nagytestű emlősállatnak a fel-
tételezések szerint mindössze néhány 
száz egyede él Vietnam és Laosz hatá-
rán, 1999 óta azonban nem láttak élő 
példányt belőle. 15 év bizonytalanság 
után, hogy létezik-e még a faj, vagy 
kihalt már, a WWF szakembereinek 
most először sikerült lencsevégre kapni 
ismét Vietnamban egy példányát en-
nek a Földünk egyik legritkább és leg-
veszélyeztetettebb emlősének. Az álla-
tot kameracsapdával örökítették meg, 
melyet a WWF és a vietnami kormány 
Erdővédelmi Hatósága közösen állított 
fel az Annamite-hegységben. 

A fokozottan veszélyeztetett vietna-
mi antilop a szarvasmarha rokona, ki-
nézete azonban az antilopéra hasonlít. 
Két párhuzamos, hegyes végű, hátra-
hajló és akár 50 centiméteres hosszú-
ságú szarváról lehet felismerni. Méltán 
emlegetik „ázsiai unikornisként”, hi-
szen egy különösen ritkán látott faj-
ról van szó, még ha egy helyett kettő 
szarva van is. Az 1999-ben meglesett 
egyedről szintén kameracsapdával ké-
szítettek fotót a laoszi Bolikhamszaj 
tartományban. A környéken 2010-ben 
a falusiak elfogták ugyan egy példá-
nyát, az állat azonban nem sokkal az-
után elpusztult. 

„1998-ban láttunk utoljára vadon élő 
szaolát Vietnamban. Történelmi pillanat 
ez abban a harcban, amelyet országunk 
különleges biodiverzitásáért folytatunk. 
Igazolja továbbá, hogy a kritikus helyzet-
ben lévő szaolaállomány védelme érde-
kében hozott intézkedések hatékonyak” 
– nyilatkozta Dang Dinh Nguyen, a vi-
etnami Erdővédelmi Hatóság helyettes 
igazgatója.

A WWF által indított program ke-
retei között ugyanis egy új, innovatív 
rendészeti modellt hoztak létre azon 
a területen, ahol a vietnami antilopot 
most lencsevégre sikerült kapni. Az 
új modell szerint a természetvédelmi 
őröket a helyi lakosságból toboroz-
zák. Feladatuk, hogy eltávolítsák az 
állatok befogására kihelyezett csap-
dákat, valamint felvegyék a harcot 
az illegális orvvadászattal, amely a 
legnagyobb veszélyt jelenti a faj fenn-
maradására. 
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gen-berendezéseivel a tér nyolc külön-
böző irányában vizsgálták a Perseus-
galaxishalmazban a galaxisok közti 
teret kitöltő forró (10 millió fokos) gáz-
ban a vastól származó színképvonalak 
eloszlását a halmaz középpontjától an-
nak pereméig. 

A megfigyelések alapján megállapí-
tották, hogy a galaxishalmazban jelen-
lévő vas mennyisége nagyságrendileg 
50 milliárd Nap tömegével egyenérté-
kű. „Úgy véljük, ennek túlnyomó része Ia 
típusú szupernóvák robbanásából szárma-
zik” – mondta Aurora Simionescu (ko-
rábban KIPAC, jelenleg a Japán Űrku-
tatási Ügynökség kutatója).

Az Ia típusú szupernóva-robbanások-
ban a nagytömegű csillag teljes anyaga 
(a benne élete során megtermelt fé-
mekkel, a vasig bezárólag) szétszóródik 
a környező térbe. A vas kimutatható 
gyakorisága alapján a kutatók legalább 
40 milliárdra becsülik a kozmológiai 
időskálán mérve rövid idő (legfeljebb 
1–2 milliárd év) alatt szétrobbant Ia tí-
pusú szupernóvák számát.

Ugyanebben az időszakban a gala-
xisokban egyéb viharos folyamatok 
is végbementek: a középpontjukban 
lapuló fekete lyukak is aktivitásuk 
csúcsán voltak, rengeteg gázt nyeltek 
magukba, és erőteljes anyagcsóvákat 
( jeteket) lövelltek ki. Ezek a jetek, a 
szupernóva-robbanások lökéshullámai 
és a fiatal csillagok erőteljes csillagsze-
lei mind hozzájárultak ahhoz, hogy a 
galaxisokból kifújták és a környező 
intergalaktikus anyaggal alaposan el-
keverték a szétrobbant csillagokban 
termelt fémeket. 

Bár a következtetések a Perseus-gala-
xishalmaz és benne a vas eloszlásának 
megfigyelésén alapulnak, feltételez-
hető. Hogy más galaxishalmazok, il-
letve egyéb fémek esetében is hasonló 
eredményre jutnánk, összegezte az 
eredmény Steven Allen, a KIPAC aszt-
rofizika-professzora, a kutatócsoport 
vezetője. 

„Származásunk – legalábbis a vérünk-
ben lévő vasatomoké – térben és időben 
sokkal távolabbra vezethető vissza, mint 
valaha is képzeltük: a Nap és a Föld még 
sehol sem volt, amikor ezek az atomok már 
léteztek” – mondta Simionescu.

A kutatók a továbbiakban más ga laxis-
halmazokat és egyéb elemek gyakorisá-
gát is megvizsgálják. Reményeik szerint 
mostani következtetéseiket az újabb 
elemzések is megerősítik majd. 
Forrás: news.stanford.edu/pr/2013/pr-iron-galaxy-
origin-103113.html 

„A vietnami antilop legtöbbször hu-
rokcsapdák áldozatává válik, melyeket 
az orvvadászok más állatok – például a 
szikaszarvas és a cibetmacska – befogásá-
ra állítanak fel, és amelyek nagy hasznot 
hoznak számukra az illegális piacon. A 
természetvédelmi őrök több mint 30 ezer 
hurokcsapdát távolítottak el és több mint 
600 illegális vadásztábort számoltak fel a 
szaola természetes élőhelyén 2011 óta. Az 
őrök odaadó és fáradhatatlan küzdelmének 
megerősítése az a tény, hogy a faj még min-
dig létezik” – hangsúlyozza dr. Van Ngoc 
Thinh, a WWF Vietnam igazgatója.

Az „ázsiai unikornis” a XX. századi 
felfedezések leglátványosabb faja, ám 
rejtőzködő életmódja miatt az eltelt 
húsz év alatt vajmi keveset sikerült 
megtudni a viselkedéséről. Rendkí-
vül nehéz az állatot megpillantani, 
így a populáció pontos létszámát a 
természetvédők nem tudták meg-
állapítani. Legjobb esetben is csupán 
néhány száz, talán ezer példány él 
a sűrű erdőkben, Vietnam és Laosz 
határán. Az Annamite-hegység élő-
világa rendkívül gazdag, számos, 
csak itt őshonos állat- és növényfaj-
jal. A vietnami antilopon kívül két új 
szarvasfajt is felfedeztek itt: 1994-ben 
az óriás muntyákszarvast (Muntiacus 
vuquangensis) és 1997-ben a Truong 
Son-muntyákszarvast (Muntiacus tru-
ong s o nen sis).

A WWF alternatív megélhetési le-
hetőségeket is biztosít a Szaola Nem-
zeti Park körül élő közösségeknek, 
hogy visszaszorítsa az orvvadászatot 
és biztos jövedelmet biztosítson a he-
lyi falusiak számára. Ez a tevékenység 
egy szükséges kiegészítője az erdészeti 
intézkedéseknek és a fajvédelmi erőfe-
szítéseknek, amely segíti majd a vadál-
lomány regenerációját.  
Forrás: wwf.hu
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A bionika fejlődésének a 
nagyközönség számára is 
látható eredményei közé 

tartoznak legújabban a beültethető 
elektronikus protézisek, a pace-
makerek, a látást és hallást segítő 
intelligens eszközök. Idetartoz-
nak továbbá azok az új diagnosz-
tikai módszerek, amelyeknek a 
segítségével az orvos a betegágy 
mellett, vagy akár távoli területe-
ken végezhet méréseket, érzékel-
het fertőző mikroorganizmuso-
kat, betegségi állapotokat – és 
mindezt az internetes kapcsolatok 
révén a legmélyebb, legmoder-
nebb elemzési módszerekkel érté-
kelheti ki.  (Lásd még cikkünket 
az 1512. oldalon – A szerk.) 

Látványosan fejlődő elektroni-
kai terület például a sokprocesz-
szoros eszközök alkalmazása, me-
lyeknél forradalmian új algorit-

T U D O M Á N Y  A Z  O L A S Z  K U LT Ú R I N T É Z E T B E N

BIONIKA-KONFERENCIA
A bionika a biológia és elektronika határterülete-

in kibontakozó új iparág. Orvosbiológiai eredmé-

nyei az utóbbi években egyre látványosabbak.

mikus megközelítésekkel a számítási feladatok ideje 
nagyságrendekkel csökkenthető. Színes és dinamikus 
innovációs és tudományos területről van szó, amelyben 
kutatócsoportok, gyártók, forgalmazók versenyeznek, 
és van is miért: a terület termelési volumene hamaro-
san meghaladhatja a gyógyszerpiac forgalmát, amely 
pedig köztudottan a legnagyobbak között van a high-
tech piacok között.

Az Olasz Kultúrintézetben, az olasz-magyar kultu-
rális csere éve alkalmából október 31-én rendezett 
konferencián olasz és magyar kutatók számoltak be 
eredményeikről. Iván Kristóf csoportja a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetemen mikrofluidikai módsze-
reket fejleszt, melyek révén egy teljes komplex orvosi 
laborvizsgálatot egyetlen mikrocsipméretű eszköz 
végezhet el. Alessandro Marcello trieszti munkacso-
portja viszont genetikai vizsgálatokra szakosodik, 
olyan módszert fejlesztenek, melyekkel az ilyen vizs-
gálatok a legnehezebb körülmények között is elvé-
gezhetők. Carlo Ricciardi torinói munkacsoportja 
olyan mikromechanikai letapogató eszközökön dol-
gozik, melyekkel a betegségekre jellemző molekulák 
észlelhetők a szövetek felületén.

Mindezek az eredmények jelzik, 
hogy az olasz és magyar felsőok-
tatásban egyre nagyobb az érdek-
lődés a bionika iránt, hiszen en-
nek a hatalmas piaci értéket kép-
viselő tudományterületnek mind-
eddig nem volt oktatási háttere. 
Ebben a tekintetben úttörő jelen-
tőségű a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetemen létesített Bionikai 
szakirány, amelynek súlyát mu-
tatja, hogy az egyetem Informá-
ciós Technológiai Karát nemré-
gen nevezték át Információs 
Technológiai és Bionikai Karrá. 
Ennek a folyamatnak az elindító-
ja Roska Tamás akadémikus volt, 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 

kifejlesztett mikrofluidikai kórokozó-

érzékelQ rendszer és annak áramlási 
modellje. A modell segítségével lehet az 

áramlási viszonyokat számítani, ezáltal a 

sz_rési hatékonyságot optimalizálni.
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akinek kezdeményezésére létesült a Pázmány Péter Kato-
likus Egyetemen az első európai bionikai mesterszak. E mes-
terszak sikerét mutatja, hogy hasonló oktatási program már 
a Szegedi Tudományegyetemen is elindult. Roska professzor 
szerint ennek a területnek az egyik pillérét az újszerű számí-
tógépes architektúrák alkotják, amelyekben egy hajdani szu-
perszámítógép teljesítménye már egyetlen csipben rendelke-
zésre áll. Ezek alkalmazásában a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem élenjár, diákjai maguk is terveznek és alkalmaznak 
ilyen technológiákat. A másik háttértudományi terület a 
bioinformatika, amely az újszerű adatok gyors és automati-
zált értelmezését állítja az új terület szolgálatába. 

Egy trieszti és budapesti kutatókból álló szakmai team 
eredményesen fejleszti a bioinformatika új módszereit. 
Olyan általános és nagy teljesítményű számítógépes prog-

ramokat próbál ez a nemzetközi csapat ki-
dolgozni, amelyekkel egy beteg adatait 
pillanatok alatt össze lehet vetni más páci-
ensek adataival, illetve azok diagnózisai-
val, hogy ezáltal lerövidüljön a kutatás és a 
gyógyítás közötti távolság. 

De az együttműködés hálózata itt nem ér 
véget. A biotechnológiai vonatkozásokat 
az idei évben a trieszti Nemzetközi Bio-
technológiai Központ mutatta be. A Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem és a Sem-
melweis Egyetem pedig közösen dolgozik 
a bionikai innováció új programján, mely-
ben a két felsőoktatási intézmény kutatói 
és fejlesztői közös projekteket fognak indí-
tani. Ezek révén kívánja megteremteni e 
két egyetem – szövetkezve a bionikai terü-
let hazai vállalataival – egy új iparág hazai 
alapjait. A kilátások nagyon ígéretesek, hi-
szen a bionikai termékek piaci forgalma 
példátlan gyorsasággal növekszik, fontos 
tehát, hogy ehhez a folyamathoz hazánk 
időben csatlakozzon.

PONGOR SÁNDOR

A trieszti Biotechnológiai Központ 
(ICGEB) által fejlesztett

DNS-diagnosztikai eszköz

A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen kifejlesztett kórokozó-érzékelQ 
eszköz m_ködési vázlata. A paraziták fennakadnak az oszlopos 
struktúrákon, ezután az eszközt automatizált módszerrel ki lehet 

értékelni.

Mikrocsip: a valóságban (lent) 
és mint egy m_vész ihletQje (jobbra)
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A kritikusan alacsony közhigi-
éniájú területeken kimagas-
lóan megnőtt a fertőző meg-

betegedések száma. Az évenként 2 
millió ember életét követelő malária-
fertőzés (amely napi 5500 halottat je-
lent!) legnagyobb hányada gyermek. 
A bevezetőben említett mindössze 
tenyérnyi nagyságú eszkö-
zöknek leginkább az ilyen, 
katasztrófa sújtotta térsé-
gekben, háborús öveze-
tekben és a harmadik vi-
lágnak azokban az orszá-
gaiban van létjogosultsága, 
ahol nehezen elérhető vagy 
egyáltalán nincs elektro-
mos hálózat, nincs inter-
net, nincsenek megfelelő 
higiéniai körülmények, il-
letve nincs képzett szak-
ember. 

A maláriához hasonlóan 
elterjedt dirofilariosis-
betegség többnyire nem ha-
lálos kimenetelű és vér fé-
reg fa jok idézik elő. A 
Dirofilaria családhoz tartozó 
paraziták – nevük is jelzi – 
az érrendszerben tenyésző 
élősködők, melyek a vérben 
lévő tápanyagokat fogyaszt-
ják, s a kifejlett férgek mé-
rete meghaladhatja a méte-
res nagyságot is. Szaporodá-
suk során lárváikat a vérbe 
ürítik, így azok a véráram-
mal együtt keringenek a 
beteg szervezetében. A még 
kisméretű lárvák önma-
gukban nem veszélyes kór-
okozók, ám egy fertőzött 
szúnyog – mint közbülső 
donor – segítségével meg-

betegíthetnek új, addig egészséges 
egyedeket is. A szúnyog ugyanis 
táplálkozása során a vérben keringő 
lárvákat felszívja, majd a következő 
vérszívás alkalmával azokat óhatat-
lanul egy új gazdaszervezetbe juttat-
ja. Noha a kifejlett paraziták sebé-
szeti úton eltávolíthatók, a műtétek 

jelentős fertőzési kockázattal járnak 
fertőtlenítőszer és érzéstelenítés hiá-
nyában.

Gyorstesztek ideje
A legelterjedtebb fertőző betegségek 
gyors és hatékony leküzdése ér-
dekében fontos a korai felismerés. 

Minél korábban kimutatható 
egy fertőzés, annál korábban 
kezdhető meg a kezelése is, 
ezáltal csökkentve a szövőd-
mények kockázatát. Az olcsó, 
pontos és hatékony gyorstesz-
tek egyik kutatási területe a 
Laboratórium egy csipen (Lab-
on-a-chip, LOC) elnevezésű 
eszközök fejlesztése szerte a 
világon.  Segítségükkel egy 
komplex klinikai laboratóri-
umi munkafolyamat valósít-
ható meg mindössze né-
hány négyzetcentiméternyi 
felületen.

Mikrofluidikai Kutatócso-
portunk a Pázmány Péter Tu-
dományegyetem Információs és 
Technológiai Karán ilyen 
gyors tesztek kidolgozásán fá-
radozik. Tervezésükkor ha-
sonló elveket használunk, 
mint egy szobaméretű klini-
kai laboratórium kialakítása-
kor. Az egyes laboratóriumi 
méréseket és műveleteket 
egymás után hajtjuk végre a 
készüléken belül is. A rész-
egységek között néhány tíz 
mikrométer keresztmetszetű 
folyadékcsatornák teremte-
nek kapcsolatot. A mikro-
méteres mérettartományban 
a folyadékok rendhagyó mó-
don viselkednek ahhoz ké-

V É R B E L I  PA R A Z I T Á K  K I M U TAT Á S A

 A legutóbbi évtized kutatási témáiban egyre nagyobb hangsúly jut az orvosbiológiai eszközök fejlesz-

tésére. Közülük is kiemelt figyelmet kapnak az olyan eldobható gyorstesztek, amelyek nem csupán 

laboratóriumi körülmények között használhatók és létrehozásuk költsége elhanyagolható, ugyanak-

kor megbízhatóan pontosak.

1012263

Dirofilaria-fajok: (A) orvosi felvétel a Dirofilaria repensrQl; 
(B) sebészeti úton eltávolított parazita

DR. R. KHORAMNIA ÉS DR. A. WEGNER FELVÉTELE

LABORATÓRIUM 
EGY CSIPEN
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tornák összessége. Tervezése során 
szem előtt tartjuk a tökéletes optikai 
átlátszóságot és a bio kom pa tibi litást, 
vagyis az eszköz anyaga nem módo-
sítja a vizsgálandó vérminta összeté-
telét, tovább azt, hogy töredékébe 
kerüljön a már meglévő eszközök-
nek és segítségével néhány 
mikroliternyi vérmintával is elvé-
gezhető lehessen a kívánt vizsgálat. 
Az eredmények gyors és olcsó kiér-
tékelése szempontjából fontos, hogy 
a csatornarendszer tökéletesen átlát-

pest, ahogy azt megszoktuk. Ebben a 
mérettartományban a csatornafalak 
közelsége nagyban befolyásolja az 
orvosbiológiai folyadékminták transz-
portját és a jelentős belső súrlódás kö-
vetkeztében örvénymentes, lamináris 
áramlás alakul ki.

Mivel a csatornamagasság egy vö-
rösvértest méreteivel vethető össze, 
eszközeinkkel az eddigieknél precí-
zebb sejtvizsgálatot végezhetünk el. 
Mikrofluidikai csatornáink segítsé-
gével képesek vagyunk nemcsak a 
vizsgálandó mintát, különböző rea-
genseket, pufferoldatokat áramoltat-
ni az eszközön belül, hanem elektro-
mos jeleket, hőmennyiséget és vá-
kuumot is szállíthatunk a kívánt fel-
adat megvalósítása céljából. A 
csatornák kialakítása révén több mű-
veletet is elvégezhetünk, így például 
kis mennyiségű keverést, illetve mo-
lekulák és részecskék elválasztását. A 
mikron méretű részecskék szétválasz-
tása történhet akusztikus állóhullá-
mok segítségével, elektromos térerős-
séggel, mágneses térrel, lézeres meg-
világítással, sőt, a csatornaforma spe-
ciális kialakítása révén is.

Az eszköz lelke
Az általunk készített orvosbiológiai 
eszközök lelkét egy optofluidikai csa-
tornarendszer adja, amely nem más, 
mint valamilyen optikai rendszerrel 
összekapcsolható mikrofluidikai csa-

szó legyen. Az eredmények kiolva-
sásához egy keretrendszert haszná-
lunk, melybe behelyezhetjük a 
mikrofluidikai eszközünket, s az el-
végzi a kívánt számításokat. Mivel a 
fertőzött vérminta csak az eldobható 
csatornarendszerrel érintkezik, a 
drágább kiolvasó részegység a to-
vábbiakban újra felhasználható.

Mikrofluidikai rendszerünket egy 
speciális polimerből: polidimetil-szil-
oxánból (PDMS) hoztuk létre. Ez a 
szilikongumi megfelel a leírt elvárá-
soknak, sőt egy járulékos pozitív tu-
lajdonsága is van: anyagszerkezetébe 
a folyadékok nem képesek behatol-
ni, ugyanakkor gázok számára jól 
átjárható. Az orvosbiológiai minták 
vizsgálata során ily módon biztosít-
hatjuk a tesztelt sejtek oxigénellátá-
sát. Mivel a levegő tetszőlegesen dif-
fundálhat a szilikongumiban, vá-
kuumba helyezve kiszívathatjuk be-
lőle a bennlévő légmennyiséget, vá-
kuumot keltve a készülékben. Vá-
kuumkezelés után szabad levegőre 
helyezve a mik ro flui dikai csatorna-
rendszert, a kívánt orvosbiológiai 
mérést külső pumparendszer nélkül 
is elvégezhetjük, mivel a csatorná-
ban kialakult negatív nyomás be-
szívja a vizsgált vérmintát. Azért, 
hogy laboratóriumon kívül is mér-
hessünk készülékünkkel, a mik ro-
flui dikai egységet vákuumcsoma-
golásban tartjuk, s csak közvetlen 
használat előtt bontjuk fel.

A Pázmány Péter Tudományegyetemen kialakított SINAS

Parazita-detektáló rendszerünk m_ködési elve. Az átáramoltatási cellában  
gyors kamera segítségével összeszámoljuk az átáramló parazitákat és így kevesebb 

gyógyszert kell adni háziállatunknak.

fénysz_rQ

mikroszkóp objektívje

megvilágítás

áramoltatási cella

ellenQrzés
vákuumpumpa

kettQs tükör

kamera

kiolvasó 

rendszer
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Mikrométeres pontossággal
Az eszközkészítés tekintetében körül-
belül mikrométeres pontosságot kell 
garantálnunk, így eszközeinket nagy 
tisztaságú környezetben hozzuk létre. 
Hogy minél hatékonyabban végez-
hessük el a kívánt orvosbiológiai fel-
adatot, elsőként a megvalósításra 
szánt csatornaformát optimalizáljuk 
számítógép segítségével. Ehhez afféle 
mesterdarabot: egy litográfiai levilágí-
tási maszkot készítünk, amellyel az-
után már könnyen sokszorosíthatjuk 
eszközünket. Ezt követően készítjük 
el az öntőformát, majd azt az említett 
folyékony PDMS-szi li kon gu mi val 
borítjuk. Két napot várunk, mire 
szobahőmérsékleten végbemegy a 
PDMS polimerizációja. A polimeri-
záció után az öntőformáról eltávolít-
juk a már szilárd PDMS-réteget, 
amely így már a csatornarendszert is 
tartalmazza a felületén. Egy speciális 
felületaktiváláson alapuló kötési tech-
nikával (oxigénplazmás kezeléssel) 
üveg tárgylemezhez illesztjük a 
PDMS-réteget, amellyel összeragad 
és így már képes nagy folyadéknyo-
mást is elviselni. Minél nagyobb a 
csatornában átáramló folyadék – jelen 
esetben a vérminta – sebessége, annál 
nagyobb a csatorna falára nehezedő 
nyomás is. A meg nö vekedett nyomás 
folyadékszivárgáshoz vezethet, ami 
esetünkben kerülendő, mivel minta-
veszteséget okoz, valamint a mérés 
pontosságát is befolyásolja.

Az elkészített mikrofluidikai esz-
közben egy sajátos mikrofluidikai sze-
parátort alakítottunk ki. Segítségével a 
vérben élősködő parazitalárvák popu-
lációját vizsgáljuk meg egy adott vér-
mennyiségben. Az eszköz csupán né-
hány centiméter hosszú, egy bemenet-
tel, tengelyesen szimmetrikus és elsőd-
leges feladata a vérben élő lárvák 
kiszűrése egy átfolyásos szeparátor se-
gítségével. Aktív területnek nevezzük 
azt a részét, ahol a lárvák szűrése zaj-
lik, mivel ezt fogjuk a kiolvasó rend-
szer segítségével vizsgálni és itt törté-
nik a tényleges szeparáció is. A beme-
neti csatornát egy-egy oldalsó gyűjtő-
csatorna fogja közre. Ezek feladata, 
hogy az átszűrt, parazitalárvákat nem 
tartalmazó vérmintát elvezessék az 
aktív területről, így a középső csator-
nában tömörülnek a vérféreglárvák. 
A szeparátor jellegzetes geometriai 
formája miatt az aktív zónában meg-

nő a csatornára nehezedő nyomás, így 
a vér sejtes elemei keresztüláramlanak 
az oldalsó mikrokapillárisokon (ezek 
csupán néhány mikron széles csator-
nák) a laterális gyűjtőcsatornákba, 
míg a parazitalárvák méretkülönbsé-
gük miatt visszamaradnak. (Lásd a 
Bionika-konferencia című cikkünk 
ábráját az 1510. oldalon – A szerk.)

Akár mobiltelefonnal is meködik
Az eszköz használata igen egyszerű 
és különösebb szaktudást sem igé-
nyel. A vákuumcsomagolásban tá-
rolt eszközre felbontás után az egyet-
len bemeneten ráhelyezzük a vizsgá-
landó vérmintát. A csatornarend-
szerben fellépő nyomáskülönbség 
miatt a parazitalárvákat tartalmazó 
vérminta feltölti az eszközt, míg a 
csatornaforma geometriájából adó-
dóan a lárvák bent maradnak az ak-
tív zónában. Az eredmények kiérté-
kelése és feldolgozása az erre terve-
zet, speciális kiolvasórendszerben 
történik, mely megállapítja a parazi-
talárvák jelenlétét, illetve egyedsű-
rűségüket egy adott vérmintában. 

Az adatok kiolvasásához intenzív 
fényforrással világítjuk meg alulról az 
optofluidikai csatornarendszert, me-
lyet jelenleg mikroszkóp segítségével 
vizsgálunk. A későbbiekben ezt a 
nagy méretű készüléket he lyet te sít het-
jük például egy mobiltelefonnal is. A 
mobiltelefon kameráját használnánk 
érzékelőként, mely képes az adatokat 
kiolvasni és értelmezni. Léteznek már 
hasonló megoldások, miszerint egy 
mikroszkóp objektívjét erősítik hozzá 
valamilyen hordozható telefonhoz. 
Előnye, hogy a kiolvasórendszer elekt-
ronikáját a mobiltelefon adja, így se-
gítségével az adatokat közvetlen az or-
vosi rendelőbe lehet küldeni.

Az általunk kialakított Laborfüggetlen 
integrált parazitaelemző rendszer (Stand-
alone Integrated Nematode Analysis 
System; SINAS) segítségével a parazi-
talárvák kimutatása leegyszerűsítheti 
a vizsgálatot. Laboratóriumoktól füg-
getlen, hiszen anélkül is elvégezhető a 
mérés; integrált, mivel a méréshez 
szükséges minden keretrendszer meg-
valósítható egy tenyérnyi felületen és 
képes a vérben élő paraziták kimutatá-
sára. A rendszer pontos bemérése és 
tesztelése még jelenleg is zajlik labora-
tóriumunkban.

LAKI ANDRÁS JÓZSEF

Sóssav, sóstangli?

Maga az alapszó, a só önmagában 
problémamentes. Ám ha a hidrogén 
és a klór gáznemű vegyületének, pon-
tosabban erősen maró vizes oldatának 
a megnevezése kerül szóba… Nos, 
gyermekkoromban inkább a történet 
rettentett meg; az ortográfiára akkor 
még nemigen figyelhettem. Mesél-
ték, hogy egy asszony sóssavat öntött a 
férje szeme közé, mivel az idegen 
nőkhöz járt. Csak úgy sistergett ott 
középen a duplázott ss-es alakja. És ha 
már itt tartunk: a helyes alakot igazá-
ból hetedikes koromban tudatosíthat-
tam, amikor a kémiakönyvünkben 
végre leírva láttam fönt említett olda-
tunk nevét. Azóta azt is tudom, hogy 
sosem járta írásában a kettőzött ss. Az 
1800-as évek nyelvújítása termelte ki: 
először még sósavanyúság volt, aztán a 
sósav alak. Így a helyes: egyetlen s-sel!

A másik „összetétel” is gyermekko-
rom óta ismerősöm. Kedvenc enniva-
lóm volt; péküzletben, de vásáron is 
vett az anyám. Érdekes, hogy – kiejté-
sekor – középtájt, az „összetétel” hatá-
rán az s korántsem sistergett mint 
amazénál! Fonetikai megfontolásból 
ez talán érthető is: egyfajta rövidülési 
tendencia logikus/analogikus követ-
kezményeképpen. Anyám is, mások is, 
sőt, aztán jómagam is ekképp ejtettem: 
sóstangli. Írásban is találkoztam vele, 
szintén sóstangli formában, egy s-sel a 
belsejében. Olykor gyerekek dolgoza-
tában is előfordult szintagmaként, azaz 
különírva, imigyen: „vettem a boltban 
két sós tanglit”. Csakhogy! Bizony, 
hogy nem tangli! Semmi köze a néha-
néha hallható „tingli-tangli” (’értékte-
len’, „hatásvadász” zenére utaló) német 
eredetű szóhoz. Igaz, a németből vet-
tük át a rúd alakú kis sütemény bizal-
mas megnevezését is. A Stange = rúd, 
karó, pózna; a Stangel (szintén s kez-
déssel) ennek kicsinyítése. Ebből lett hát 
stangli szavunk. Az Osiris-féle Helyes-
írás is a különírás mellett foglal állást. 
Így kell tehát elfogadnunk: sós stangli.

HOLCZER JÓZSEF

Nyelv és Élet
Szerkeszti: 

GRÉTSY LÁSZLÓ



ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2013/48  1515

A kerék és a kocsi forradalmi ta-
lálmány, amely egy egyszerű 
ötletből születhetett: kellett va-

lami, ami gurul, nem emberi erővel kell 
mozgatni és rátehető mindaz, amit ne-
héz kézben szállítani vagy magunk után 
húzni. A kezdetleges csúszkák, ter-
ményszállító taligák után a négykerekű 
szekér „feltalálása” nagy változást hozott 
az egykori közösségek életében. Új di-
menziók nyíltak a közlekedésben, a szál-
lításban, a kommunikációban, a gazda-
sági és kulturális kapcsolatokban. Ez a 
technikai vívmány kezdetben – ritkasá-
ga, különlegessége miatt – kultikus tar-
talommal is bírt, s hamar bekerült a hie-
delemvilágba, majd a mitológiába is a ki-
váltságokat, a presztízst manifesztálva. 

Budakalász vs. Mezopotámia
A kocsi ismeretére utaló régészeti em-
lékeket Gordon Childe angol régész-
professzor gyűjtötte össze elsőként 
1951-ben megjelent cikkében. A nagy 

V S KO R I  I N N OV Á C I Ó

A KOCSI 
Több olyan felfedezés született az Wskorban, amely az 
erkorszakban sem nélkülözhetW. A tez, a fémöntés, az 
ötvözetek napjainkig élW innovációk. A mai autócsodák 
prototípusát is több ezer éve alkotta meg az Wskorban az 

ismeretlen gondolkodó.

területről és különböző korokból szár-
mazó tárgyak alapján arra a következ-
tetésre jutott, hogy a legkorábbi kocsik 
a bronzkorból származtak, s Mezopo-
támiából kerültek elő, tehát itt fedez-
ték fel a kerekes járművet, amely in-
nen terjedt el hosszú évszázadok alatt 
szerte a világon. Gordon Childe hipo-
tézise évtizedekig meghatározta a ku-
tatás irányát. Jelentős tanulmányok és 
könyvek születtek, amelyekben a ko-
csik formai jegyeit, elterjedésük topo-
gráfiáját, a kialakulás helyét és e tár-
gyak szakrális szerepét vizsgálták a 
kutatók. Magyarázatokat kerestek a 
miniatűr modellek funkciójára, vallási 
példákkal mutatták be az istenekkel 
vagy a túlvilággal összefüggésbe hoz-
ható kapcsolatot. 

A művelt nagyközönség jelentős ré-
sze még ma is kis-ázsiai felfedezésnek 
véli a kocsit, annak ellenére, hogy 
Childe munkájának megjelenése után 
két évvel – hiteles körülmények kö-

zött, Soproni Sándor ásatásán egy késő 
rézkori sírból – előkerült a minden kö-
zépiskolai tankönyvből és népszerűsítő 
irodalomból jól ismert budakalászi 
kocsiedény, amely jóval korábbi, mint 
a mezopotámiai makettek! Az 1954-
ben megjelent magyar nyelvű publi-
káció azonban nem tudott változtatni 
a Childe hatására elindult kutatáso-
kon.

A mezopotámiai eredetet elfogadva 
különböző vándorláselméletek szület-
tek, és minden civilizáció origója évti-
zedekig ez a térség volt. Míg Közép-
Európában elsősorban a leletek publi-
kálása hozott új eredményeket, addig 
a nyugat-európai és tengerentúli ku-
tatás más megközelítésben vizsgálta a 
témát: a ló háziasításával és az indoeu-
rópai népek genezisével összefüggés-
ben, a nyelvészetet is bevonva számos 
tanulmány született a ló, kocsi, nyelvi 
gyökerek, vallási hiedelmek kérdés-
komplexumáról. 

SPR-innovációk
1981-ben újabb nagy jelentőségű 
teória látott napvilágot: Andrew 
Sherratt angol régészprofesszor 
„Másodlagos termékek forradal-
ma” (Secondary Products Revo-
lution, rövidítve SPR) néven is-
mertté vált elmélete. Eszerint az 
állatok elsődleges hasznosítása-
kor, az állat leölése után a húst, 
zsiradékot, bőrt és a szarvat hasz-
nálhatták fel az emberek. Forra-
dalmi innováció volt a Kr. e. 4. 
évezredben annak felismerése, 
hogy az állatokból többször is 
nyerhetők további „termékek” 
(tej, gyapjú, igavonó erő), nem 
kell azonnal levágni a kecskét, 

A kocsi megalkotásának folyamata egy technológiai ábrán: 

(http://library.thinkquest.org/C004203/science/science02.htm)

Stilizált kocsimodell a Cucuteni-Tripolje 

kultúrából, Ukrajna 
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elégítette ki. A szekér ismerete délről 
terjedt észak felé, s csak ott honosod-
hatott meg, ahol erre megvolt a „fo-
gadókészség”, azaz a társadalmi és 
gazdasági feltételrendszer, vagyis a 
mezopotámiaihoz hasonló települé-
sek, és a társadalmi fejlettségből adódó 
igény az újdonságok befogadására. 

Sherratt scenariója számos kérdésre el-
fogadható, de nem minden tekintet-
ben adekvát válaszokat adott. E nagy 
ívű modell egyes elemeinek tételes cá-
folata – a természettudományoknak 
köszönhetően – csak az utóbbi néhány 
évben vált lehetségessé.

A svájci, olaszországi és dél-németor-
szági sziklákra vésett piktogramokról 
régóta ismerjük, a Szaharában csak 
nemrégiben találták meg a kőzetekre 
karcolt kerék- és kocsiábrázolásokat, a 
„sziklaművészet” több mint 500 em-
lékét. Jó ideje ismertek Kis-Ázsiából és 
Közép-Európából az agyagból vagy 

fémből készített kerekek, a négy-
szögletes kocsiszekrény és a kocsit 
húzó állatok miniatűr modelljei. 
(Csak a Kárpát-medencéből több 
mint száz ko csi modellt ismerünk 
a Kr. e. 3500–1500 közötti idő-
ből.) E tárgyak keltezése azonban 
sokáig csak a kísérőleletek tapasz-
talati kormeghatározásán (tipoló-
gián) alapult. 

1999-ben az Antiquityben pub-
likálta egy szerzői csapat néhány 
Kárpát-medencei és kis-ázsiai 
agyag kocsikerék 14C-es keltezé-
sének eredményeit. Esze rint a két 
terület leletei közel egyidősek. A 
vizsgált kerekek kora megegye-
zik a közismert bronociei (Len-
gyelország) edénnyel, amelyre 
négykerekű járművet karcolt 
egykoron (Kr. e. 3650–3400) az 
edény készítője. 

A hetvenes évek végén Svájcban elő-
került, fából készült valódi kerékma-
radványok, a Németországban egy 
megalit sírban talált kerékvágás nyo-
mai, a Hollandiában feltárt, farönkök-
ből rakott út maradványai, és újabb  
fakerekek Dániából, Hollandiából, 
Németországból lehetővé tették a fale-
letek pontos keltezését a dend ro kro-
nológia segítségével. 2002-ben a Ljub-
ljana környéki mocsarakban (Szlové-
nia) is fatengely és fakerék maradvá-
nyát találták meg a régészek. Az itt 
előkerült 2500 famintából 2010-ben 
publikált dátumok is alátámasztották, 
hogy a kocsit már a Kr. e. 4. évezred 
első felében, azaz a rézkortól ismerték 
kontinensünkön. 

Új elméletek
Ezeket az új eredményeket mutatta be 
a 2006-ban Sherratt professzor emlé-
kére Franciaországban rendezett kon-

birkát vagy a szarvasmarhát, az állat-
tartás sokkal kifizetődőbb! Sherratt 
szerint az SPR-innovációk először 
Anatóliában jelentek meg, s a Kr. e. 4. 
évezred folyamán terjedtek el Európá-
ban és Ázsia más részein. Elképzelése 
szerint a Childe által leírt neolit forra-
dalomhoz hasonló jelentőségű átala-
kulás játszódott le: új felfedezések (ko-
csi, eke, állati erőre alapozott közleke-
dés), új, háziasított fajok (ló, szamár, 
gyapjas juh) jelentek meg és terjedtek 
el nagy területen (innovációs transzfer). 
Ezek a változások különböző gazdasá-
gi stratégiák kialakítására kényszerítet-
ték az őskori közösségeket. Az életmi-
nőség megváltozása a népesség növe-
kedését is eredményezte, s előidézte a 
települések terjeszkedését, az állattar-
tási szokások átalakulását. 

A kocsi ebben az összefüggésben a 
szarvasmarha igavonó erejét hasznosí-
tó eszköz, amely nagy távolságok 
megtételét teszi lehetővé, elő-
mozdítva a távolabbi közössé-
gek közötti széles körű kap-
csolatokat. Sherratt szerint az 
állatok vontatta szekér hasz-
nálata azonban csak ott volt 
lehetséges, ahol az állatállo-
mány, felhalmozott javak és 
az emberi erő egyszerre volt 
jelen. Úgy vélte, hogy ez a 
forráskoncentráció csak Dél-
Mezopotámia korai városi ci-
vilizációiban létezett, s a kö-
zösség elitjének birtokában 
volt, a kocsi is az ő igényeiket 

Kétkerek_ szállítóeszköz napjainkban Anatóliából 

KésQ rézkori kocsimodell a budakalászi temetQ 177. sírjából  (FOTÓ: KÁDAS TIBOR, PROFILRAJZ: GUCSI LÁSZLÓ)
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mutathatók ki, mint amekkorán való-
jában ismerték és használták a kocsit. 
Anatólia, a Mediterráneum vidéke, a 
Kárpát-medence, a Pontus-vidék, In-
dia és Kína számos kocsiszobra bizo-

nyítja, hogy a miniatűr változatoknak 
bizonyos területeken különleges jelen-
tősége volt.

A két- vagy négykerekű ko csi mo-
dellek funkciójáról több elképzelés 
van. Lehettek gyerekjátékok, vagy 

ferencia, amelynek témája a földmű-
velés és szállítás volt. A szimpózium 
tanulmánykötetében három elképzelés 
látható a szállítóeszközök és a kocsi el-
terjedéséről: Sherratt szerint Mezo-
potámiában fedezték fel 
Kr. e. 4000 körül, és in-
nen jutott el Európába 
mintegy 500 év alatt a 
négykerekű jármű. Irenäus 
Matuschik azt feltételezi, 
hogy a Fekete-tenger 
északi partvidékén jelent 
meg először a szekér Kr. e. 
3800 táján, s innen terjedt 
két irányba: Európa és 
Mezopotámia felé 300 év 
alatt. Markus Vosteen úgy 
véli, hogy Mezopotámiá-
ban és a Kárpát-medencé-
ben egyidőben, Kr. e. 
3500-ban alkották meg a 
kocsit, s e két centrumból 
több irányba is elindult ez 
a felfedezés. 

A kerék és kocsi egészen 
korai, a neolitikum végére 
keltezhető ismeretéről to-
vábbi tárgyak is vallanak. 
Az egyik lelet egy agyag-
ból formált, festett kere-
kes ökröcske, amely a Kr. 
e. 3950-3650 közötti idő-
ből származik, s a Vati-
kánban rendezett kiállítá-
son láthatta a nagyközön-
ség 2008-ban. 

Kocsimodellek 
A kerék és igavonó állat 
kombinációjával szimboli-
zált kocsiábrázolás hosszú 
évszázadokon keresztül 
létezett Európában és 
Ázsia nyugati részében. 
Az újabb kutatások szerint 
egy, korábban hajómo-
dellnek tekintett tárgytí-
pust is bevonhatunk a ko-
csik használatát bizonyító 
adatok körébe. Az Ukraj-
nában és Romániában ta-
lált, agyaghurkákból 
gyúrt, rendkívül leegy-
szerűsített darabok olyan miniatűr 
protomék, amelyek jelenleg az igavo-
nó erő hasznosításának legkorábbi áb-
rázolásai. 

A több évezreden keresztül létező 
kocsi ma ket tek jóval kisebb területen 

a gazdagságot, rangot jelképező 
presztízstárgyak, de lehettek az ek-
kortájt már formálódó és nemze-
dékről nemzedékre hagyományo-
zott vallási hiedelmekben Nap-

szimbólumok, vagy a későb-
bi istenségekhez tartozó 
ikonográfiai jelek előfutárai 
is. Egykori szerepüket mind-
máig csak találgatni tudjuk. 

A kocsi európai ismeretének 
időpontja a jól keltezhető lele-
teknek köszönhetően napja-
inkban egyre korábbra helye-
ződik. A kerék és kerekes jár-
mű ismerete ma már a Kr. e. 
4. évezred első felére tehető 
Európában és Anatóliában is. 
Még mindig nyitott kérdés 
azonban, hogy egy centrum-
ból terjedtek-e el a kocsik 
nagy területen, vagy a po li-
ge netikus (több központú) 
fejlődés a valószínűbb. Az 
utóbbi évek régészeti leletei 
alapján feltételezhető, hogy a 
kerék és a kocsi innovációja 
nem Mezopotámia felől érke-
zett Európába. E két eszköz 
egyik felfedezési helye a Fe-
kete-tenger vidéke is lehet, de 
a késő neolitikumra keltezhe-
tő észak- és nyugat-európai 
leletek e területet is lehetséges 
centrumnak jelölik meg. 

A szekér széleskörű elterjedé-
sét a gazdasági élet által ki-
kényszerített innovációnak 
tartja a kutatás, amely csak ott 
honosodhatott meg, ahol erre 
megvolt a társadalmi-gazdasá-
gi igény. Ma már számos bizo-
nyíték van arra, hogy nemcsak 
Mezopotámiában voltak fejlett 
gazdasággal rendelkező közös-
ségek, így egyre valószínűbb, 
hogy több helyen is felfedez-
hették a kocsit. 

Az egyszerű kocsimodellek 
mellett az igavonó állatot is 
megformáló protomék, majd 
a bronzkorban a „madár-ko-
csik” azt a szellemi fejlődést 
is tükrözik, amit ez a talál-

mány a hitvilágban jelentett. A 
szállítóeszköz különböző ábrázolá-
saiban a fétisből profánná válás több 
évezredes folyamatát is nyomon kí-
sérhetjük.

BONDÁR MÁRIA 

A kocsi kialakulási helye és elterjedésének hipotézisei 

Kr. e. 3500

Kr. e. 4000

Kr. e. 3500 Kr. e. 3800

Kr. e. 3500

Kr. e. 3500

Kr. e. 3500
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millióra tehető, s ez a szám évente 
mintegy 130 000 fővel gyarapo-
dik. A bénulás foka nagyban függ 
a sérülés szintjétől. A nyaki szeg-
mentumok károsodása a betegek 
tetraplégiás (mind a négy végtag 
érintett) állapotát vonja maga 
után. Alacsonyabb szintű sérülés 
esetén paraplégia (mindkét alsó 
végtag érintett) jön létre.

A gerincvelő sérülését legtöbbször 
nagy energiájú behatás okozza, pél-
dául sport- és közlekedési balesetek 
vagy erőszakos cselekmények (az 
USA-ban a lövési sérülések is kitün-
tetett jelentőségűek); így nem meg-
lepő a társadalmilag legaktívabb 
korosztály érintettsége. Az idős em-
berek esetében ugyancsak megnö-

vekszik előfordulása, de esetükben 
az esésekből fakadó sérülések a leg-
jellemzőbbek. A sportolás és a szó-
rakozás bizonyos formái sem ve-
szélytelenek, valamint egyes beteg-
ségek következtében is kialakulhat a 
gerincvelő visszafordíthatatlan ká-
rosodása.

Régóta ismert, hogy a gerincvelő 
idegsejtjei csak nagyon korlátozott 
mértékű regenerációra képesek a 
sérülést követően. A helyzetet to-
vábbsúlyosbítják a sérülést követő-
en elinduló másodlagos folyama-
tok, melyek ugyancsak kiterjedt 
szövetvesztéshez vezetnek. A ge-
rincvelő károsodását követően há-
rom, időben egymás után lezajló fá-
zist különítünk el, melyek jellegze-
tes sejtszintű és molekuláris esemé-
nyekkel jellemezhetők. Az akut 
fázis a sérülést követően órák, na-
pok alatt lezajló változásokat jelen-
ti, mely a sejtek nekrózisával, a vér-
agy gát sérülésével és a glutamát ser-
kentő aminosav túlzott mértékű 
felszabadulásával jár. Utóbbi toxi-
kus hatása ugyancsak az idegsejtek 
károsodását fogja előidézni. A 
szubakut fázis során olyan folyama-
tok figyelhetők meg, melyek végül 
kiterjedt má sod la gos károsodáshoz 
vezetnek: gyul la dásos folyamatok, 
de mie li ni zá ció (az ingerületveze-
tésben nagy szerepet játszó szigete-
lőréteg, a mielin hüvely károsodá-
sa) és az axonok pusztulása. A kró-
nikus szakasz ezt követően indul 
el, és évekkel a sérülés után lezajló 
változásokat is magában foglalja. 
A demielinizáció kiterjedtté válik, 
valamint a reaktív asztrociták fel-
dúsulása révén hegszövet alakul ki, 
mely elszigeteli a sérült területet 
környezetétől, és hozzájárul a vér-
agy gát részleges helyreállásához. 
Mindezek mellett leginkább 
axonregenerációt gátló tu laj don sá-
gok kal rendelkezik.

Az említett folyamatok együttesen 
adják a gerincvelő-sérülés komplex 
természetét, mely összetett terápiák 

A központi idegrendszer kórfolya-

matai, a gerincvelW- és agysérülé-
sek, a neurodegeneratív betegségek 

– például a Parkinson- és az Alzheimer-
kór –, a motoneuron betegségek, a stroke 

és a különféle tumorok egyre több embert 
érintenek. Ezek közül is kitüntetett jelen-
tWségeek a gerincvelW sérülései, melyek 
a betegek súlyos életminWség-romlása 
mellett a családtagokra és a társada-
lomra is komoly terheket rónak. Bár a 
kísérletes kezelési módok és eredmé-
nyek bizakodásra adnak okot, jelen-
leg még nem rendelkezünk hatékony 
terápiás eljárásokkal, melyek az em-

beri gerincvelW-sérülések kedvezWtlen 
kimenetelét megváltoztathatnák.

A gerincvelő biztosítja a leg-
fontosabb összeköttetést az 
agy és a test többi része kö-

zött, ezért nem meglepő, hogy sé-
rülése esetén teljesen vagy részle-
gesen elvész a motoros funkció és 
az érző információk befogadási 
képessége, valamint az autonóm 
idegrendszeri szabályozás is káro-
sodik a sérülés szintje alatt. A ge-
rincsérülések gyakorisága 1 millió 
emberre vonatkoztatva 40 körüli, 
a balesetben elhunyt gerincvelősé-
rültek beleszámítása nélkül. Ezen 
esetek jelentős része a gerincvelő 
visszafordíthatatlan károsodásá-
val, sok esetben mozgásképtelen-
séggel jár. A bénulással járó esetek 
száma világszinten mintegy 2,3 

GERINCSÉRÜLÉSEK
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kidolgozását teszi szükségessé. 
Ezen megközelítéseknek egyaránt 
figyelembe kell venniük a sérülés 
helyét, kiterjedését, a behatás nagy-
ságát és a sérülés óta eltelt időt. 
Nem valószínű, hogy egyetlen kezelési 
mód jelentős javuláshoz vezethetne. 
Azonban azt sem szabad figyelmen kí-
vül hagyni, hogy egy látszólag kicsiny 
funkcionális javulás milyen fontos lehet 
a betegek életminőségére nézve.

A jelenlegi sebészeti kezelés elő-
ször a gerincoszlop sérülés utáni 
stabilizálására és a sérült terület 
nyomás alóli felszabadítására (meg-
előzendő a gerincvelő további ká-
rosodásának lehetőségét) törek-
szik. Természetesen szükséges az 
opportunista fertőzések megaka-
dályozása, valamint a későbbi idő-
szakban beinduló fizikoterápiára, 
és az úgynevezett „gerincvelősé-
rült életmódra” való megtanítás, 
mely a családtagok felvilágosítását 
is magában foglalja.

A kísérletes megközelítési módok 
jóval szélesebb körűek; a kutató-
csoportok a másodlagos szövet-
vesztés megakadályozására, az el-
pusztult sejtek pótlására, az axon-
re ge ne rá ció előmozdítására, a 
mielinhüvelyüket vesztett rostok 
funkciójának helyreállítására, va-

lamint a szi naptikus plaszticitás 
előmozdítására egyaránt töreksze-
nek. Ezen kezelési módok szoros 
kapcsolatban állnak az egyes fázi-
sok során lezajló sejtszintű és mole-
kuláris eseményekkel.

A sérülést követően elsődleges fon-
tosságú a másodlagos szövetvesztés-
hez vezető kaszkádfolyamatok leál-
lítása, valamint a neuro protekció. Ez 
a legkritikusabb periódus a gerinc-

velő-sérülés esetében, így nem meg-
lepő, hogy a klinikai kísérletek is leg-
inkább erre az időszakra fókuszálnak. 
A korábban egyedülállóként alkal-
mazott szteroid, a me til pred ni zo lon 
alkalmazása manapság már ellenja-
vallt, a motoros és érző funkciókban 
esetleg észlelt javulást nagyon súlyos 
mellékhatások kísérik. A jelenleg kli-
nikai kísérletekben alkalmazott 
gyógyszeres terápia kiemelten sikeres 
jelöltje a riluzol, mely az idegsejtek 
károsodását a glu tamát felszabadulás 
gátlása révén éri el.

A sérült ideg- és gliasejtek pótlása 
szintén hatékony eszköznek tűnik. 
Már számos sejttípussal próbálkoz-
tak, de különösen az őssejtek alkal-
mazásával értek el preklinikai kísér-
letekben sikereket, más-más mecha-
nizmust feltételezve a javulás mögött. 
Bizonyos esetekben a be juttatott ős-

sejtek integrálódása nélkül is kedvező 
hatásokat mutattak ki, köszönhetően 
a trofikus faktorok axonnövekedést 
elősegítő hatásának vagy a gyulladá-
sos folyamatok modulálásának. Más 
tanulmányokban a beültetett őssej-
tek integrációja járult hozzá az elve-
szett funkció visszatéréshez. Az első 
hivatalos klinikai tanulmányt a 
Geron biotechnológiai cég indította 
el 2009-ben. A tanulmány során az 

axonok mielinizálásában résztvevő 
sejtek előalakjait ültették be gerinc-
velősérült páciensekbe. Azonban 
anyagi okokra hivatkozva nem sok-
kal később leállították a kísérleteket. 
Más őssejtes klinikai próbák is zajlot-
tak ezzel párhuzamosan, de az ered-
mények igencsak ellentmondásosnak 
bizonyultak: bár tumorképződést 
nem tapasztaltak, jelentős funkci-
onális javulást sem tudtak leje-
gyezni.

Mindezek mellett az axonális rege-
neráció – az úgynevezett „újrahuza-
lozás” – elősegítése, a gliális hegszö-
vet kialakulásának gátlása és a rege-
nerációra nézve kedvezőtlen hatású 
molekulák kiiktatásának is nagy 
szerepe lehet a jövőbeni terápiás al-
kalmazásokban.

BELLÁK TAMÁS
PAJER KRISZTIÁN

A gerincvelQ-sérülés után 
lejátszódó folyamatok. 

A sérülés kezdeti 
idQszakát csökkenQ 

intenzitású gyulladásos 
reakció, a krónikus fázist 

pedig egyre növekvQ 
glia-hegszövet jellemzi. 
Mindkét folyamat gátolja 

a sejttranszplantációs 
terápia hatásosságát, 

emiatt a sérülést követQ 
1–2 hét a legoptimálisabb 

idQszak a beavatkozáshoz. 
(MÁRTON GÁBOR RAJZA)
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fajokat. Például az aranyvessző sűrű ál-
lományaiban a többi növény nem jut 
fényhez, kiszorul. Állatoknál a pre dá-
ció szokott gondot okozni: egy beho-
zott új ragadozó megeszi azokat a fajo-
kat, amik nincsenek erre felkészülve. 
Magyarországon ez nem annyira jel-
lemző, de egyes óceáni szigeteken ez 
nagyon komoly problémát jelent. A 
legfontosabb ragadozók a szigeteken a 
behurcolt házi macskák és a patká-
nyok. Utóbbiak elsősorban a földön 
fészkelő madarak tojásainak elfogyasz-
tásával okoznak kárt. A számomra leg-
megdöbbentőbb példa a barna fakígyó 
véletlen behurcolása Guam szigetére. 
Ez valamikor 1950 táján történt és va-
lószínűleg egyetlen megtermékenyí-
tett nőstény került valamilyen szállít-
mány potyautasaként a szigetre. Mára 
négyzetkilométerenként 5000-nél 
több kígyó él az erdőkben. Korábban 
nem volt a fákon vadászó ragadozó a 
szigeten, ezért a kígyó a sziget 11 ma-
dárfaja közül 9-t kipusztított.

A behurcolt fajok új betegségeket ter-
jeszthetnek, a nitrogéngyűjtő fajok pe-
dig átalakíthatják a talaj nitrogénkész-
letét, ezzel megváltoztatva a környeze-
tet. Ilyen nitrogéngyűjtő faj az akác is; 

egy akácos aljnövényzetében csak né-
hány növényfaj él, szemben egy ősho-
nos tölgyerdő gazdag gyepszintjével. 
Ezek a legfontosabb hatások.
– Tud olyan fajokat mondani Ma-
gyar or szágon, amelyeket konkrétan 
ve szé lyeztetnek az özönnövények? 
Vagy ezek inkább társulások? 
– Inkább társulásokat kell elképzelni. 
A legveszélyeztetettebbek az ártéri tár-
sulások – nem csak Magyarországon, 
ez világtrend. Egyrészt a folyók men-
tén nagyon jól tudnak terjedni az invá-
ziós fajok, elsősorban a vízzel. Másrészt 
a rendszeres áradások olyan bolygatást 
és növénymentes felszíneket biztosíta-
nak, ahol jól be tudnak lépni, és aztán 
el tudnak terjedni. Van egy magyar 
specialitás is: nagyon sok inváziós faj 
van a homokterületeinken. A nyílt 
homokpusztagyep egy bennszülött 
pannóniai társulás. Ha utak és mező-
gazdasági kultúrák vannak a közelé-
ben, akkor a szélek felől hatolnak be az 
inváziós fajok, és ezzel komolyan ve-
szélyeztetetik.
– Milyen gyorsan tud terjedni egy 
ilyen faj? 
– Ez nagyon változó. Akár évi 10 kilo-
méteres sebességgel is tudnak terjedni 

– Miről szól ez a sze-
minárium? Miért gyűlt 
össze mintegy száz ter-
mészetvédő és erdész?
– Azért, mert nagyon 

sok helyen vannak már tapasztalatok 
inváziós fajok irtásáról, de nagyon ke-
vés publikált, tehát elolvasható ismeret 
van. Eddig főként anekdoták terjedtek 
beszélgetésekben. Most lehetőség van 
arra, hogy a résztvevők részleteket is 
elmondva eljuttassák egymáshoz az in-
formációkat. Mi a hatékony megoldás? 
Mi az, amit próbáltak és nem vált be?
– Mit jelent az inváziós faj kifejezés?
– Olyan máshonnan, legtöbbször más 
kontinensekről véletlenül behurcolt 
vagy szándékosan betelepített fajokról 
van szó, amik utána sikeresen megte-
lepszenek nálunk és elszaporodnak. A 
jelenség önmagában is érdekes lenne, 
hiszen egy más körülmények között 
kifejlődött faj lesz új helyen sikeres, de 
ezek a fajok nagyon gyakran őshonos 
fajokat veszélyeztetnek, vagy kárt 
okoznak a mezőgazdaságban. 
– Pontosan mik ezek a károk?
– A növényeknél a legtipikusabb eset, 
hogy kompetíciót, magyarul versen-
gést generálva kiszorítanak őshonos 
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VSHONOS NÖVÉNYEK
Sok olyan történetet ismerünk, amelyek egy-egy behur-

colt állat vagy növényfaj káros hatását példázzák. Ezért 

is volt fontos, hogy október 14-15-én rendezték meg 

Bugyi községben az Agresszív özönnövény fajok természet-

védelmi kezelése a gyakorlatban címe szakmai szemináriu-
mot. Magyar alapkutatókat bemutató sorozatunk kere-

tében Dr. Botta-Dukát Zoltánt, az MTA Ökológiai 
Kutatóközpont vácrátóti Ökológiai és Botanikai 
Intézetének igazgatóját kérdeztem a rendezvénnyel 

kapcsolatban.

B
A

JO
M

I B
Á

LI
N

T
 F

E
LV

É
T

E
LE

I

83595



ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2013/48  1521

A másik fontos feladata a kutatás fel-
tételeit biztosítani, gondoskodni arról, 
hogy a háttérben minden működjön, a 
kutatóknak csak a kutatásaikkal kell-
jen foglalkozniuk. Ebben munkatársa-
im sokat segítenek, így marad időm a 
saját kutatásaimra is. 
– Mik az intézet főbb kutatási irányai?
– Hagyományosan növényökológia a 
fő profilunk, ezen belül is növénytár-

sulások szerkezetének és működésének 
vizsgálata. Az utóbbi években ez új té-
mákkal egészült ki, ezek közül emel-
nék ki hármat. A klímaváltozás hatásá-
nak előrejelzésére terepi kísérleteket 
végzünk, ahol mesterségesen előidéz-
zük a várható melegedést (az éjjeli kisu-
gárzást gátló fóliát húzva a parcella fö-
lé), illetve szárazodást (kizárva a csapa-
dék egy részét). Nemzetközileg is egy-
re fontosabb kutatási irány a természet 
által nyújtott javak, az úgynevezett 
ökoszisztéma-szolgáltatások számba-
vétele. Ilyenek például a növények által 
termelt oxigén, a szennyező anyagok 
megkötése vagy a megporzó rovarok. 
Olyan szolgáltatások ezek, amely any-
nyira hozzátartoznak a mindennapja-
inkhoz, hogy természetesnek és ki-
apadhatatlannak vesszük őket, pedig 
nem azok. Szintjük függ az életközös-
ségek állapotától. Ezeknek szolgáltatá-
soknak a felmérésével és a befolyásoló 
tényezők feltárásával foglalkozik egy 
Lendület kutatócsoport az intézetben, 
benne több állatökológussal. A harma-
dik, interdiszciplináris témánk a tradi-
cionális tájhasználat és ökológiai tudás 
kutatása, ami az ökológia és a néprajz 
határmezsgyéjén kialakult új tudo-
mányterület.

BAJOMI BÁLINT

tem részt. Másrészt van egy, még ezt 
megelőzően elnyert, most is futó 
OTKA-pályázat, aminek témaveze-
tője vagyok. Növénytársulások ki-
alakulásának szabályait kutatjuk a 
munkatársaimmal. Egyébként az is 
az OTKA-nak köszönhető, hogy 
most itt ülünk és a szeminárium szü-
netében beszélgetünk. Kezdő kuta-
tóként az OTKA támogatásával 

vizsgáltam az aranyvesszőfajok in-
vázióját, ebből nőttek ki a későbbi 
invázióbiológiai kutatásaim.
– Van összefüggés a két kutatási téma 
között? 
– Két külön területről van szó, de a 
jövőben talán majd összeér a kettő. 
Azért már most is vannak közös 
pontok: az inváziós növények kap-
csán is foglalkoztunk azzal, hogy a 
növény tulajdonságai hogyan hatá-
rozzák meg az inváziót. A másik té-
mában azt nézzük most, hogy a nö-
vények tulajdonságai hogyan hatá-
rozzák meg az együttélést, a közös-
ségalkotást, egymás kizárását. 
– Milyen feladatokkal jár egy kutató-
intézet vezetése?
– A vezető kutatók szabadon választ-
ják meg kutatási témáikat, a fiatalab-
bak pedig az ő irányításukkal dolgoz-
nak: tehát nem az igazgató mondja 
meg, hogy ki mit kutasson. Nekem 
„csak” annyi a dolgom, hogy az 
eredményeket, elsősorban a nemzet-
közi folyóiratokban megjelent publi-
kációkat mindenkitől számon kér-
jem. Az intézet profilját az igazgató a 
rendelkezésre álló erőforrások szét-
osztásával tudja formálni: elsősorban 
a jól teljesítő, illetve perspektivikus 
kutatási témáknak juttatva azokat.

egyes fajok. Ez azt jelenti, hogy az elő-
fordulási helyek ilyen sebességgel bő-
vülnek, tehát nem arról van szó, hogy 
az adott területet teljesen kitöltötte a 
faj, és mindenütt az fordul elő.
– Melyek a legjelentősebb invazív nö-
vényfajok Magyarországon? 
– Nem fontossági sorrendben, hanem 
ahogy eszembe jut: a fásszárúak közül 
az akác, a bálványfa, a kései meggy, az 

ostorfa. A nem fásszárúak közül az 
aranyvesszőfajok és a selyemkóró.
– Talán a parlagfű a legismertebb.
– Igen, és az is nagyon fontos inváziós 
faj, de a természetes növényzetben rit-
kán fordul elő. Inkább a szántóföldekre 
és – a neve is mutatja – a parlagokra 
jellemző. Ha viszont egy területet né-
hány évig nem művelnek, akkor ott 
zárt, összefüggő gyeptakaró alakul ki, 
amiben a parlagfű nem tud kicsírázni. 
Sajnos termései a talajban még évtize-
dekig életben maradnak, és ha megsé-
rül a gyeptakaró, kicsíráznak. 
– Mit lehet tenni az invazív fajok ellen?
– Ami nagyon fontos lenne, hogy ne 
kerüljenek be további fajok, ezt kellene 
először is megakadályozni. Emellett 
ahol lehet, vissza kell szorítani a már 
bent levőket. Úgy kell alakítani a táj-
használatot, hogy minél kevesebb te-
rük legyen. Nagyon sokszor a végső 
eszköz valamilyen mechanikai vagy 
kémiai irtás – sajnos nem lehet ezt 
megúszni.
– Kicsit másfelé kanyarodva: milyen 
szerepet vállal az OTKA-prog ram ban?
– Kétféle szerepem van. Egyrészt az 
idei évig tagja voltam az OTKA 
szupraindividuális (tehát az egyed 
feletti szerveződési szintek) zsűri-
nek, a pályázatok elbírálásában vet-

Selyemkóró termése Magas aranyvesszQ virágzata 
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Decemberben a téli napfordulóhoz közeled-

ve már rövidek a nappalok és egész hosz-

szúra nyúlnak a fagyos éjszakák. A 

hónap közepén este 6 óra tájékán 

beköszönt a teljes sötétség. Nézzük, 

milyennek látjuk az eget december 

15-én este 21 órakor!

mát alkotnak. Ez a Fiastyúk, egy több száz csillagból álló úgynevezett 
nyílthalmaz. A keleti horizont felett alacsonyan ott pislog a Procyon, 
a Kis Kutya legfényesebb csillaga, kicsit magasabban az Ikrek két 
legfényesebb csillaga: a Castor és a Pollux. Felt`nRen fényes csil-
lagnak látszik az Ikrek két fRcsillaga alatt a Jupiter, a Naprendszer 
legfényesebb bolygója. Jelenleg hátráló mozgást végez, vagyis a 
csillagok hátteréhez képest nyugatra mozog. Fényessége -2,6 mag-
nitúdó, átmérRje 46 ívmásodperc. Az IkrektRl északnyugatra látszik a 
Szekeres ötszög alakú csillagképe, legfényesebb csillaga a Capella. 
A legismertebb csillagalakzatot, a Nagy Göncölt vagy Göncölszekeret 
(amely a Nagy Medve – Ursa Major – csillagkép legfényesebb 7 csilla-
gából áll) most majdnem az északi horizont felett alacsonyan láthat-
juk, rúdja a horizont felé konyul.

A kora esti égbolt felt`nR égiteste még a Vénusz (népies nevén 
Esthajnalcsillag), amely a hónap elején még két és háromnegyed, 
a végén másfél órával nyugszik a Nap után. Fényessége -4,7 mag-
nitúdóig növekszik (10-én lesz a legfényesebb). ÁtmérRje 38 ívmá-
sodpercrRl 59 ívmásodpercig növekszik, fázisa rohamos tempóban 
csökken (egyre vékonyabb, de egyre nagyobb sarlónak láthatjuk). 
A Merkúrt a hónap elején hajnalban pillanthatjuk meg, közel egy 
és negyed órával kel a Nap elRtt. December 10-e után láthatósága 
gyorsan romlik, egyre inkább belevész a hajnali napfénybe. A Mars 
bolygót a Sz`z csillagképben találjuk, éjfél elRtt kel, tehát az éjszaka 
második felében kereshetR a délkeleti-déli égen. Fényessége 1 mag-

NYugati-északnyugati irányban még búcsút 
vehetünk a Nagy Nyári Háromszög két 

fényes csillagától: a látóhatárhoz legközelebb az 
Altair látszik a Sas csillagképben, kicsit magasabban 
a Deneb a Hattyúban. A Deneben keresztül húzódik 
a Tejút sávja, amely majdnem pont a fejünk felett álló 
W alakú Kassziopeia felé folytatódik. Délnyugat felé, de 
még egész magasan látjuk a Pegazus nagy négyszögét, 
melynek bal felsR csillagából indul ki az Androméda három 
csillagból álló íve. A középsR csillaga felett kereshetjük sötét 
helyrRl az Androméda-galaxis halvány foltját. A Pegazus és az 
Androméda alatt van a Halak, míg az Androméda íve alatt található két 
kisméret` és jelentéktelennek t`nR csillagkép: a Háromszög és a Kos. 

Délkeleten már felkelt a téli égbolt egyik legfelt`nRbb csillagképe, 
az Orion, amelynek fényes csillagok alkotta jellegzetes alakját köny-
ny` észrevenni. Legfényesebb csillaga a vöröses szín` Betelgeuse, 
a Napunknál több százszor nagyobbra fújódott vörös óriáscsillag. 
Az Orion közepén helyezkedik el a három egyvonalban álló csillag 
alkotta „öve”, amelynek irányát jobb kéz felé meghosszabbítva a 
Bikához jutunk. Legfényesebb csillaga a narancsos szín` Aldebaran, 
melyet a régi magyarok „Bujdosók lámpásának” neveztek. Körülötte 
helyezkednek el V alakban a Hyadok nev` közeli nyílt csillaghalmaz 
tagjai. Ezen a napon egyébként éppen a kövér holdtányér is a csil-
laghalmaz közelében helyezkedik el. Az Aldebarantól északnyugatra 
apró csillagcsoportot látunk, amelynek csillagai egy apró szekérfor-

A csillagos  

ég december 15-én  

21 órakor

Az ISON-üstökös november 10-én 

(Forrás: Spaceweather.com/Michael Jäger)
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nitúdó körüli, lassan fényesedik, átmérRje kb. 6 ívmásodperc. A 
Szaturnusz hajnalban kel, napkelte elRtt látható a délkeleti égen 
(Mérleg csillagképben), fényessége 0,5 magnitúdó, átmérRje 16 
ívmásodperc. Az Uránusz az éjszaka elsR felében kereshetR 
a Halak csillagképben, éjfél után nyugszik, a Neptunusz a 
VízöntR csillagképben késR este nyugszik. Az égbolton még 
jó néhány halványabb csillagokból álló, kevésbé jellegzetes 
csillagképet láthatunk, ezek megtalálásához azonban már csil-
lagtérképre és egy kis türelemre lesz szükségünk.
Nagy várakozás elRzi meg az ISON C/2012 S1 (röviden csak 

ISON) üstökös érkezését. A korábban az évszázad üstökösének 
kikiáltott égi vándor szokatlan fényesedési tendenciája megoszt-

ja az üstökös jövRjét firtató kutatókat is. A kométát 2012. szeptem-
ber 21-én fedezték fel, közel parabolikus pályán halad, amely arra 

utal, hogy ez egy új üstökös, amely most érkezett az Oort-felhRbRl. 
Az ISON 2013. november 28-án éri el napközelpontját, ekkor mintegy 
1,1 millió kilométerre halad el a Nap felszíne felett. Sajnos elRfordul-
hat, hogy eközben szétdarabolódik, ebben az esetben idén már nem 
számíthatunk az évszázad üstökösére. Ha viszont túléli, akkor – még 

akkor is, ha az elRze-
tes várakozásoknak 
csak a közelébe ér – 
szép, fényes, szabad 
szemmel is látható 
üstökösben gyönyör-
ködhetünk december 
elején a hajnali és az 
esti égen is. Az ISON 

eddig sok meglepetést okozott, reméljük, hogy a végsR t`zijáték sem 
marad el a végén! Természetesen a ránk nézve semmilyen veszélyt 
nem jelent ez az égi vándor sem, a Földhöz 2013. december 26-án 
lesz legközelebb, ekkor a távolsága mintegy 60 millió kilométer lesz. 

Végül két `rkutatási mementó, amely ma már csak emlék, 
de mindig felemelR megemlékezni ezekrRl. 45 évvel ezelRtt, 
1968. december 21-én startolt az Apollo-8, az elsR emberes külde-

tés, amely elérte a Holdat. Az `rhajó karácsony napján állt Hold 
körüli pályára, és 10 keringésnyi idRt töltött ott. A repüléshez 
elRször használták a Saturn V-holdrakétát, így egyben ez volt 
a hordozóeszköz elsR emberek általi kipróbálása és a rakéta 
elsR teljesen sikeres repülése. Az elsR holdutazás legénysége 
Frank Borman parancsnokból, Jim Lovell parancsnokimodul-
pilótából és Bill Anders holdkomp-pilótából állt. A legénység 
húsz óráig keringett a Hold körül, és fRként a lehetséges holdi 
leszállóhelyek fényképezésével foglalatoskodott. Ezenkívül, 
szintén elsRként az `rhajózás történetében, több ízben adtak 
élR tévéadást az `rhajósok az `rbRl, köztük a legnagyobb hatást 
keltR karácsony esti adással, amelyben a Bibliából olvastak fel. 
ElRször Anders olvasott fel egy szakaszt a teremtéstörténet-
bRl, majd Lovell következett egy újabbal, végül Borman zárta a 

sort. Neki jutott osztályrészül, hogy a 
közvetítés ezen záróakkordjával el is 
búcsúzzon a világ addigi legnagyobb 
tévéközönségétRl: „És ezzel búcsú-
zik az Apollo–8 legénysége, jó éjt, 
sok szerencsét, boldog karácsonyt 
és Isten áldását kívánva mindenki-
nek, mindenkinek a drága Földön”.

A legénység tagjai lehettek az elsR 
emberek, akik saját szemükkel láthatták 
a Hold túloldalát, és szintén Rk lehettek 
az elsRk, akik elRször látták egyszerre, 
bolygóként a Földet.

40 évvel ezelRtt, 1973. december 
elején közelítette meg a Jupitert elsR 

ízben bolygóközi szonda, a Pioneer-10. Ez a szonda volt az elsR 
ember készítette objektum, amely elhagyta a Naprendszert (a 
bolygók övezetét); az elsR `reszköz, amelynek indításakor a 
pálya hintamanRverrel történR alakítását elRre betervezték. Az 
`rszonda végsR célja a vörös Aldebaran, a Bika csillagkép legfé-
nyesebb csillaga, amelyet mintegy 2 millió év múlva ér el. Útnak 
indítói arra a valószín`tlen esetre is felkészítették, ha netán 
értelmes élRlények találnák meg: a fedélzeten egy olyan ara-
nyozott alumíniumlemezt helyeztek el, amely a NaprendszerrRl, 
FöldünkrRl és az emberiségrRl tartalmaz fontos információkat. 
Magát az üzenetet, valamint annak tartalmát és kivitelezésének 
módját akkoriban sok bírálat érte. Többek között azért, mert a 
táblán az emberalakokat meztelenül ábrázolták, valamint kifogá-
solták, hogy nem elRzte meg a tábla megtervezését nemzetközi 
konzultáció.

Lőrincz Henrik

Az Apolló-8 

Hold-expedíció 

személyzete

Fantáziakép a Jupiter mellett elsuhanó Peineer-10 szondáról

A Föld látványa az 

Apollo–8 karácsony esti 

tévéadásában

A Pioneer-tábla a Pioneer–10 fedélzetén
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Az ötödik osztályos feladatok megoldásai
1.a Hogy bármely él két végpontjában levő számok ösz-

szege osztható legyen 2-vel, akkor minden beírt 
szám vagy páros, vagy páratlan. Ehhez vagy 8 páros, 
vagy 8 páratlan szám kell. Az adott 13 szám között 
egyikből sincs 8 darab, így ez nem valósítható meg.

b. Csupa 3-mal osztható számmal nem tudjuk megva-
lósítani, mert nincs 8 darab ilyen számunk. Válasz-
szuk ki az összes olyan számot, amely 3-mal osztva 1 
vagy 2 maradékot ad. Ezek 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Te-
hát van nyolc számunk, van esély a kitöltésre.

  Tegyük le valahova az 1-est. 
Az innen kiinduló élek másik 
végére olyan számokat kell 
írnunk, amelyek 3-mal oszt-
va 2 maradékot adnak. Ezen 
számokból kiinduló élek má-
sik végpontjába 3-mal osztva 
1 maradékos számot kell írni, 

majd újra 3-mal osztva 2 maradékos számot kell ír-
ni. 

 Egy lehetséges kitöltést mutat az ábra.
2. I. Megoldás szakaszos ábrázolással.
 
 vödör:    
 kosár:  + 6 kg
 láda:   + 12 + 12 kg 
 
 Tudjuk, hogy egy vödörben 36 kilogrammal keve-

sebb alma volt, mint egy ládában. Ezért
   + 12 + 12 =   + 36, 

ahonnan ki lehet következtetni, hogy egy vödörben 
12 kg alma volt, a kosárban 12 kg, a ládában 48 kg. 
A szedett alma mennyisége 

 4 · 48 + 3 · 12 + 18 = 246 (kg).
 II. A feladat szövege alapján, ha a vödörbe v, a kosár-

ba k, a ládába  l kilogramm alma fér, akkor a követ-
kező egyenletrendszert kapjuk: 

 
 v = l - 36
 l = 2k + 12 }
 k = v + 6

 Az egyenletrendszer megoldása után kapjuk: k = 18 
(kg), v = 12 (kg), l = 48 (kg). A szedett alma mennyi-
sége: 4l + 3v + k, vagyis 4 · 48 + 3 · 12 + 18 = 246 (kg) 
almát szedtünk.

3. A nem látható számjegy lehet: 3, 4, 5, 6, 7.
 A két legnagyobb különbségű szám különbsége le-

het: 

 983 984 985 986 987
 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12
 971 972 973 974 975
 A két legkisebb különbségű szám különbsége lehet:
 123 124 125 126 127
 - 98 - 98 - 98 - 98 - 98
 25 26 27 28 29
 A különbségek különbsége: 
 971 972 973 974 975
 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29
 946 946 946 946 946

 A kérdéses különbség tehát minden esetben 946, 
akármi is a nem látható számjegy.

A hatodik osztályos feladatok megoldásai
1. I. Egy 5 cm × 5 cm × 5 cm méretű kockát kell 

készítenünk, amelynek a csúcsaiban pirosra festett 
kiskockák vannak, egyébként sakktáblaszerűen 
színezett.

  Az egyik oldallappal párhu-
zamosan vágjuk fel a kockát 
5 rétegre. Az ábrán látható, 
hogy 13 piros négyzet lesz a 
kocka első rétegén, így a 
hátsó rétegen is. De minket 
a fehérek száma érdekel, 
ami 12 mindkét rétegben. A 
második, harmadik és 

negyedik rétegben is 8-8 fehér van. Ez összesen 24 + 
24 = 48 fehér kocka. Így a fehér kockák száma 48. A 
szöveg szerint ebből csak annyi kell, hogy 
sakktáblaszerűen legyen a felszín kiszínezve. A többi 
kocka mind lehet piros.

T I T  K A L M Á R  L Á S Z L Ó  M AT E M AT I K A  V E R S E N Y 

A GYAKORLÓFELADATOK 
MEGOLDÁSAI

A Tudományos IsmeretterjesztW Társulat a 2013/2014-es tanévre is meghirdeti a TIT Kalmár László 
Matematika Versenyt. Ez Magyarország legrégebbi iskolai matematikaversenye, sorrendben a negy-
venharmadik lesz a mostani, melynek védnöke Lovász László matematikus akadémikus. Lapunk azzal 
segíti a nagysikere versenyre való felkészülést, hogy megjelentetjük az elWzW döntW feladatait, illetve 

korábbi számokban közöltek megoldásait.
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A verseny célja: A matematikai tudományos ismeretek terjesz-
tése, a matematika népszerűsítése, matematika tehetséggon-
dozás. A matematika ismeretének és alkalmazásának hang-
súlyozása a társadalomban, a gazdasági életben, az egyén sze-
mélyes boldogulásában. Felkészíteni a tanulókat a matemati-
ka tantárgyi alapú továbbtanulásra és a későbbi 
pályaválasztásra. A tanulók problémamegoldó képességének, 
kreativitásának összehasonlítása 3-8. osztályosok körében, 
matematikai tudás mérésének lehetősége objektív eszközök 
segítségével. A sportszerű verseny és küzdelem népszerűsíté-
se.

A verseny rendszere:  a verseny háromfordulós: helyi, megyei 
és országos szervezésű.

1. Helyi első fordulót az iskolák házi verseny keretében szervez-
hetnek, melyet öntevékeny módon, a korábbi évek tapasztalata-
ira építve, a megyei forduló rendezőivel egyeztetve javaslunk le-
bonyolítani. A forduló feladatait a helyi tanárok állítják össze. 
Helyi, házi verseny megszervezése nem feltétele a megyei/terü-
leti döntőn való részvételnek. Időpontja: 2014. február hónap.

2. Megyei/területi döntő, melyeket a verseny helyi szerve-
zői helyben valósítanak meg. Az Egyesület versenyszervezési 
szándékát kérjük, hogy 2014. január 15-ig jelezze a titkarsag@
titnet.hu mail címen. A megyei döntő lebonyolításáról a szer-
vezőkkel /TIT Egyesület, Alapítvány/ írásos megállapodást 
kötünk.

A megyei döntő időpontja: 2014. március 22. /szombat/ dél-
előtt 10 óra, időtartama 5-8. osztályokban 90 perc, 3-4. osz-
tályokban 60 perc.

A megyei döntő nevezési díja Magyarországon egységesen 
1 200 Ft, melyet a verseny szervezője közvetlenül szed be a 
résztvevőktől és abból a helyi forduló lebonyolításának és az 
elkészült feladatok kijavításának költségeit fedezi. A helyi ja-
vítás után a versenyzők dolgozatát kérjük továbbítani a ver-
senyközponthoz, ahol azok egy megadott pontszám felett 
újra javításra kerülnek.

3. Országos döntő, melyet a versenyközpont szervez Buda-
pesten, ahová évfolyamonként a legtöbb pontot elért, leg-
jobb teljesítményt nyújtó versenyzőket hívjuk be.

A döntőn a versenyzőnek a részvétel ingyenes, kísérők szá-
mára önköltséges.

Időpontja: 2014. május 30-31. (péntek délután és szombat 
délelőtt) két feladat fordulóval, melynek eredményét össze-
sítve alakul ki a végleges sorrend.

A verseny nyerteseit tárgyjutalommal és oklevéllel díjaz-
zuk. A nyertes diákok felkészítő tanárai is elismerést kap-
nak.

Általános tudnivalók: a verseny mindhárom fordulójában 
elektronikus segédeszközök és külső segítség igénybevétele 
nem lehetséges. 

A versenyre való felkészülést a Tudományos Ismeretter-
jesztő Társulat folyóirataiban – Élet és Tudomány hetilap, Ter-
mészet Világa havilap – megjelenő írásai és honlapjai segítik. 
A versenyről folyamatosan tájékoztatjuk az érdeklődőket a 
www.titkalmarlaszlomatematikaverseny.hu portálon.

A XLIII. TIT Kalmár László Matematika Versennyel kap-
csolatban további információ kérhető a titkarsag@titnet.hu 
címen és a fenti címen, telefonszámon.

Eredményes versenyzést és sikeres lebonyolítást kívánunk!
PIRÓTH ESZTER

TIT Szövetségi Iroda igazgatója

 II. Gondolhatunk a megoldásnál arra, hogy leszá-
moljuk a pirosak számát, majd levonjuk a 125-ből. 
Az előbbi feladat néhány eredményét felhasználva  
13 + 8 + 8 + 8 + 13 = 50 piros kocka van a felszínen, 
továbbá a belsejében még 27 (3 × 3 × 3), tehát 125 - 
- 50 - 27 = 48 fehér.

2. Ha x+89 egyenlő  7x+41-gyel, akkor x = 8 cm, így a 
kerület K1 = 97 + 97 + 109 = 303. 

 Ha x+89 egyenlő 3x+85-tel, akkor x = 2 cm, így a 
kerület K2 = 91 + 55 + 91 = 237 cm. 

 Ha 7x+41 egyenlő 3x+85-gyel, akkor x = 11 cm, így 
a kerület K3 = 100 + 118 + 118 = 336 cm. Ebben az 
esetben lesz legnagyobb a kerület.

 A 100, 118, 118 cm oldalú háromszög eleget tesz a 
háromszög-egyenlőtlenség követelményének és 
egyenlő szárú.

3. I. Vegyük úgy, hogy Istvánt 1000-ben koronáz-
ták királlyá. Majd a végén 1-et levonunk. 1000-től 
1999-ig az ezresek helyi értékére 1000-szer írtunk 
egyest. Tehát ezek összege 1000. Most számoljuk 
le a maradékok számjegy összegét, 000, 001, 002, 
… 499, 500, … 999. A 000 és a 999 számjegyössze-
ge 27, a 001 és 998 számjegyösszege szintén 27. 
Vegyük észre, hogy kettesével csoportosítva és 
kiszámolva a számjegyösszeget mindig 27-et ka-
punk. 500 ilyen párt tudunk képezni, tehát eddig 
a számjegyösszeg 500 · 27 = 13500. 2000-től 2013-ig 
a számjegyösszeg egyszerűen kiszámolható 2 + 3 + 
+ 4 + ... + 11 + 3 + 4  + 5 + 6 = 65 + 18 = 83. A kért 
összeg 1000 + 13 500 + 83 = 14 583, amiből még 
1-et le kell vonni, tehát 14582 a kért számjegy-
összeg.

 II. A keresett összeget úgy is megkaphatjuk, ha he-
lyi értékenként adjuk össze a számokat. Az ezresek 
helyén az 1-es 999-szer szerepel, a 2-es 14-szer. Ezek 
összege 999 + 28 = 1027.

 A 1001 és 1999 között a százasok helyi értékén min-
den számjegy pontosan 100-szor szerepel, ezért az 
összeg 100 · (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) = 4500. 
Ugyan ez igaz a tízesek helyi értékére 100 · (1 + 2 + 3 + 
+ 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) = 4500, illetve az egyesek he-
lyi értékére 100 · (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) = 
= 4500. Hiányzik még a 2000 és 2013 közötti tízesek 
és egyesek helyén lévő számjegyösszeg. Ennek ér-
téke: 

 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 1 + 2 + 3 + 4= 55.
 Tehát 1027 + 4500 + 4500 + 4500 + 55 = 14582 a kért 

számjegyösszeg.

A hetedik osztályos feladatok megoldásai
1.a Ha 8 ugrással tette meg az utat, akkor egy alka-

lommal lépett balra és hétszer jobbra. Az 1 darab 
balra ugrás lehetett az 1., 2, 3, ... 7. 8. Ez nyolc le-
hetőség.

 b. Ha a kenguru 10 ugrással jutott el a kezdőpont-
ból a 6-os pontba, akkor 8-szor ugrott jobbra és 
kétszer balra. Tehát a 10 ugrás közül ki kell válasz-
tanunk kettőt, amikor balra ugrott. Az első balra 
ugrás lehetett az 1., a 2., ... a 10. Vagyis 10-féle, a 
második csak 9-féle. De teljesen mindegy, hogy 

először a balra ugrása pl. a 4. és 7. ugrás volt, vagy a 
7. és a 4. 

 Tehát a kérdéses ugrássorozatok száma

  

 A feladatot megoldhatjuk rendszerezett felsorolással 
is, csak egy kicsit hosszadalmas és kevesebb matema-
tikatudást igényel.  

2. Az ABC-háromszögben  BC oldalának felezőpontja 
legyen O. A feltételből következik, hogy AB = BO = 
= OC. Tehát ABO-háromszög egyenlő szárú. 

 Legyen BAO∠= x. Ekkor  BOA∠= x és ABO∠=  
= 180° - 2x. 

 

 

 
 Ha a C csúcsnál lévő szöget α-val jelöljük, akkor 

a feladat feltétele miatt BAC∠ = 3α, így ABC∠ = 
180° - 4α. Tehát a B csúcsnál lévő szögre két érté-
ket kaptunk, ezeknek meg kell egyezni: 

 180° - 4α = 180° - 2x, azaz 2α = x. 
 Tudjuk, hogy a háromszögekben a két belső szög 

összege egyenlő a harmadik szög külső szögével, 
ezért OAC∠= α, vagyis az AOC-háromszög 
egyenlő szárú, amiből az következik, hogy ABO- 
háromszög szabályos. 

 Tehát a vizsgált háromszög szögei 30, 60 és 90 fo-
kosak.

3.   

 Legyen HÁZ = x és BÉR = y, tehát mindkettő há-
romjegyű természetes szám. 

 Ekkor 7 · (1000x + y) = 6 · (1000y + x). 
 Végezzük el a szorzásokat: 7000x + 7y) = 6000y + 6x. 

Rendezve: 6994x = 5993y. 
 Állítsuk elő az együtthatók törzstényezős alakját 

6994 = 2 · 13 · 269 , illetve 5993 = 13 ·  461. A 6994x = 
= 5993y egyenlőség teljesüléséhez az kell, hogy  
x = 461 és y = 538 legyen. Itt figyelembe vettük, 
hogy x és y egyaránt háromjegyűek. Tehát HÁZ-
BÉR = 461 538.

 Ellenőrzés: 7 · 461538 = 6 · 538461, ami igaz, mert 
mindkettő 3230766.

 Eredményes felkészülést kíván: a Szerkesztőség

Ez a ház kiadó egy évre!

7 × HÁZBÉR = 6 × BÉRHÁZ



1526   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2013/48

2 1. Mendei Csaba (Makó) – Októberi 

lakoma – Kertünkben ez az 

Atalanta-lepke (Vanessa atalanta) 

hosszú ideig, jóíz_en lakmározott 
a finom, édesre érett fügébQl, 

és láthatóan jól érezte magát az 
októberi napsütésben.

2. Dr. Szikszay Péter (Újhartyán, 
drszix@upcmail.hu) – Utolsó ölelés... 

– Mint messzi útra induló gyermekét, 

már csak egy simításnyi erQvel tartja 
az anyanövény érett termését. Az 

bontakozik az ölelésbQl, már szinte 
hullana. Még egy rásegítQ Qszi szellQ, 

és elindul... Küldetése szerint diós 

tésztán, vagy karácsonyi beigliben 
teljesedik be a sorsa. 

1

ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

L ehet, hogy doku-
mentumokat köz-

lünk a globális felmele-
gedésről? (Remélem, 
tettek el ennek a para-
dicsomnak a magjából, 
hátha tud valamit.) 
Ámbár hiába érik még 
néhány gyümölcs, ősz-
utó van. A betakarítás 
vége, a kert takarítása, 
raktározás. És amikor 
rábukkanunk valamire, 
annak többnyire szim-
bolikus tartalma is van. 
Nem véletlen, hogy a 
képaláírások hosszab-
bodnak…

H. J.  
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SZABÁLYOK

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.

5

3. Felszeghy Szabolcs 

(Debrecen, szabolcs.felszeghy@

gmail.com) – Reinkarnáció – A 
legtöbb fa akkor hal el, amikor 

jön a balta és a f_rész, de ha 
találékony és gondos kezek közé 
kerül, lehet, hogy még egyszer 

új életre kel. Répáshután szép 
példáját láttam, mire képes a 

mindig alkotni vágyó gondolat, 
ha van alapanyag, tudás és 

szorgalom

4. Horváth Balázsné (Budapest, 
jolan946@gmail.com) – Itt 

lehet bevezetni a szondát 
– A farkasréti temetQ egyik 
harkálydoktora alaposan 

megvizsgálja a beteg fákat!

5. Jakusovszki Zsófia és 
Jakusovszki Pál (jakusovszki@t-
online.hu) – Novemberi termés 
– Kertünkben november elején 
fényképeztük le ezt az életerQs 

tövet. Úgy gondoljuk, igazi 
ritkaság, hogy még ekkor is 
termést hoz a szabadföldi 

paradicsom, méghozzá ilyen 
gazdagon.

3 4
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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

Két nagyhatalom között

A sorozat most megjelent 4. és 5. 
kötetének továbbra is változatlan 
célja, hogy jelenlegi ismereteink 
alapján közérthető, olvasmányos 
formában közvetítse az olvasónak 
az emberiség történetének legke-
gyetlenebb, 187 millió áldozattal 
járó századának izgalmas állomá-
sait és eseményeit. A szerzők a tör-
ténettudomány legújabb, hazai és 
nemzetközi eredményei-
re támaszkodva, azok 
hazánkba való transzfor-
málásával igyekszenek 
ritkítani a még meglévő 
számos „fehér folt” szá-
mát, gyakorta korrigálni 
a téves állításokat és régi 
kliséket.

A Németh István szer-
kesztette A 20. század tit-
kai. Európa (1900–1945) 
című kötetekben az ese-
mények ismeretterjesztő-
tudományos feldolgozása 
mellett visszaemlékezé-
sek, irodalmi részletek, 
eddig ismeretlen do kumentumok 
egyaránt helyet kaptak. Így a 45 ta-
nulmányt tartalmazó kötetek – 
amelyeket részben egyetemi hallga-
tók írnak hallgatóknak – az oktatás 
megváltozott feltételeihez is alkal-
mazkodnak, s mindegyik kronoló-
giát és részletes irodalomjegyzéket 
is tartalmaz.

A kötetekből kiolvasható az a tör-
ténészi meggyőződés, hogy a 20. 
század két világháború közötti 
történéseit voltaképpen két nagy-
hatalom, a Szovjetunió és Német-
ország eltérő célú és érdekű együtt-
működése s feltörekvése határozta 
meg. A Szovjetunió világforradal-
mi stratégiájának jegyében igyeke-
zett Közép-Európa, s benne Né-
metország felé a technikai fejlődés 
eredményeinek és a kvalifikált 
munkaerő megszerzése, majd a 
második világháború révén pedig 
a kommunizmus (szocializmus) 
európai elterjesztése és hatalomra 
juttatása érdekében. A weimari 
Németország pedig a versailles-i 
békeszerződést követően Francia-
országgal és Lengyelországgal 

szemben a Szovjetunióban keresett 
támaszt revíziós, majd a nemzeti-
szocialista korszakban expanziós 
politikája számára. Ambivalens 
együttműködésük kezdetét jelezte, 
hogy 1917 tavaszán a német vezér-
kar utaztatta haza és támogatta 
nagyvonalúan (összességében 26 
millió márkával) Lenin hatalomra 
jutását, hogy vele különbékét kös-
sön, s így keletről átdobhassa csa-
patait nyugatra, megszabadulva a 

kétfrontos háború gyötrelmeitől. 
1922-től pedig titkos szovjet–né-
met katonai együttműködést foly-
tattak, jelentős lengyelellenes elő-
jellel.

Mindez az 1939. augusztusi Molo-
tov–Ribbentrop-paktum után mu-
tatkozott meg a legszemléleteseb-
ben, amikor egymás között felosz-
tották Lengyelországot, s különös 
kegyetlenséggel fordultak a lengyel 
értelmiség ellen, mint a lengyel 
függetlenség visszaállításának le-
hetséges fő erejével szemben. E vo-
natkozásban új kutatási eredmény-
ként jelent meg, hogy a németek 
már a szovjetek 1940. tavaszi katyMi 
mészárlását megelőzve a második 
világháború első napjaiban meg-
kezdték a Danzig környékén élő 
lengyel értelmiségiek szisztemati-
kus legyilkolását, amelynek szim-
bóluma PiaWnica falu lett. Vannak 
arra való utalások is, hogy intézke-
déseiket egyeztették a lengyel értel-
miséggel szemben.

De olvashatunk az olasz fasizmus 
és a futurista művészeti irányzat 
kapcsolatáról is. Hegedűs István 

Kim Philby, az angol felső tízezer-
hez tartozó ifjú és társainak a 
Szovjetunió javára végzett három 
évtizedes kémkedésének történe-
tét dolgozta fel. Két cikket is talá-
lunk az 1936. évi berlini olimpiá-
ról, de a szudétanémetekről vagy 
Göring, Himmler és Heß legújabb 
megítéléséről is. 

Arany Éva Józef Piłsudskiról, Ma-
kai János a „vörös Napóleonról”, 
Tuhacsevszkijről, Kozári József 

Franco tábornokról írt 
portrét. Rendkívüli ér-
telmiségi okfejtés R. N. 
Coudenhove-Kalerginak, a 
Páneurópa Unió atyjának 
az 1930-as években írt 
elemzése a sztálinizmus-
ról és a totális rendszerek-
ről. Arany Ágnes a kódbe-
szélőkről közölt szá-
munkra teljesen eredeti 
írást: a második világhá-
ború alatt az Egyesült Ál-
lamok hadseregében szol-
gáló, többnyire indián 
(főleg komancs) szárma-
zású híradó katonák az 

angol parancsokat, üzeneteket a 
saját anyanyelvükre fordítva to-
vábbították, amit az ellenség kép-
telen volt megfejteni. Egy ismeret-
len természetes nyelv megfejtése 
ugyanis sokkal nehezebb feladat, 
mint egy ismert nyelvet kódoló 
rejtjelező algoritmus feltörése.

Az 5. kötet záró írásából megtud-
hatjuk, hogy a XX. század a totális 
diktatúrák és azok meghaladásá-
nak évszázada volt, legalábbis ami 
Európát illeti. A század „őskataszt-
rófájából”, az első világháborúból 
kinövő és hatalomra jutott ideoló-
giák: a bolsevizmus, a fasizmus és 
a nemzetiszocializmus a világtör-
ténelem legnagyobb emberáldoza-
tával járó második világháborúba 
sodorták a népeket. 

A fasizmus és a nemzetiszocializ-
mus 1945-ben elbukott, de a szov-
jetrendszer Európában 1991-ig tar-
totta magát. (A 20. század titkai. 
Európa (1900–1945). Történelmi ol-
vasókönyv. 4-5. kötet. Líceum Kiadó, 
Eger, 2013. 392, illetve 382 oldal, 
2500–2500 forint)

-AÉ-



Nagy emberek

A közgondolkodásban a magasság a hatalom 
jelképe, és ez a szóhasználatban is megmutat-
kozik: hatalmasságokról beszélünk, vannak 
nagy emberek, nagyfőnökök, és voltak „nagy-
ságos” urak. Érdekes, hogy a testmagasság és a 
hatalom valóban összefügg: kimutatták, hogy 
a magasabb embereknek nagyobb a fizetésük, 
mint az alacsonyabbaknak, nagyobb valószí-
nűséggel nyernek el vezetői állásokat. 

Két amerikai kutató, Michelle M. Duguid,  a 
Washington University és Jack A. Goncalo, a 
Cornell University munkatársa szokatlan kér-
dést tett fel: lehetséges, hogy a magasság és a 
hatalom viszonyára vonatkozó összefüggés két 
irányban is utat enged a következtetésnek? 
Vagyis nemcsak az igaz, hogy a magasabb em-
bert nagyobb hatalommal bírónak gondoljuk, 
hanem talán az is, hogy a nagyobb hatalom a 
testmagasság túlbecsülésével jár együtt.

A kutatók több kísérletet is végeztek feltétele-
zésük vizsgálatára; ezekről a Psychological Sci-
ence című folyóiratban közöltek beszámolót. 
Az egyik kísérletben 68 húsz év körüli fiatal – 
35 nő és 33 férfi – vett részt. Duguid és Goncalo 
először is mindenkinek pontosan megmérte a 
magasságát. Azután a kutatók a résztvevők 
egy részét arra kérték, hogy részletesen írjanak 
le egy olyan esetet, amikor hatalmuk volt má-
sok felett – ez a feladat a hatalom birtoklásának érzését 
hozta felszínre a résztvevőkben. A fiatalok egy másik 
csoportját arra kérték, írjanak egy olyan esetről, amikor 
alá voltak rendelve valaki másnak – ez a hatalom hiá-
nyának érzését állította előtérbe. A többieknek – a kont-
rollcsoport tagjainak – pedig azt kellett leírniuk, hogy 
mit csináltak előző nap. Amíg egy-egy résztvevő írt, ad-
dig a kísérletvezető egy állítható magasságú póznát úgy 
igazított be, hogy az pontosan 50,8 centiméterrel (20 
hüvelykkel) legyen magasabb, mint a kísérlet alanya. A 
fogalmazás befejezése után minden résztvevőnek meg 
kellett becsülnie, hogy a pózna mennyivel magasabb, 
mint ő maga. Akik a „hatalombirtokos” csoportba tar-
toztak, úgy tippelték, hogy a pózna 48,5 centivel maga-
sabb náluk, viszont, akik rövid idővel azelőtt saját alá-
rendeltségükkel foglalkoztak, a póznát önmaguknál 64 
centiméterrel magasabbnak látták. Vagyis, aki hatal-
masnak, erősnek érezte magát, az túlbecsülte a saját test-

magasságát, az alárendeltség gondolata viszont az érzé-
kelt testmagasság csökkenését idézte elő.

Egy másik kísérletben, amelyben 98 fiatal – 43 nő és 55 
férfi – vett részt, ugyanezzel az emlékeket felidéző 
módszerrel hozták felszínre a hatalom birtoklásának 
vagy hiányának élményét. Ezután pedig azt mondták a 
résztvevőknek, hogy egy videójátékot fognak játszani, s 
ehhez választaniuk kell egy figurát, ami majd őket jel-
képezi a játékban. A kísérlet alanyai 7 méretből választ-
hatták ki azt az „avatart”, amelyik a legjobban jelképezi 
őket. Akik kevéssel azelőtt a hatalom birtoklásáról írtak 
fogalmazást, sokkal nagyobb, átlagosan 5,16-os fokoza-
tú figurát éreztek megfelelőnek önmaguk megjeleníté-
sére, mint az „alárendelt” csoport tagjai, akik átlagosan 
4,14-es méretű babát választottak.

A feltételezés tehát beigazolódott: ha úgy érezzük, ha-
talom birtokosai vagyunk, nagyot növünk a saját sze-
münkben is.

MANNHARDT ANDRÁS

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

KQhajításnyira (SZ^CS ÉDUA RAJZA)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Égi Segner-kerék

A NASA/ESA Hubble-űrtávcsövé-
nek felvételein a csillagászok ko-

rábban sosem látott fura objektumot 
fedeztek fel a Mars és a Jupiter közötti 
kisbolygó-övezetben, amely leginkább 
egy körbeforgó kerti locsolószerkezet-
hez hasonlít, bár pörgése közben víz 
helyett hat ritkás, az üstökösökére em-
lékeztető porcsóvát bocsát ki. 

A P/2013 P5 kisbolygó először a hawaii 
Pan-STARRS égboltfelmérő távcső 
felvételén tűnt fel, amelyen furcsa, el-
mosódott, bolyhos foltként jelent meg. 

pozitív töltésű ionok alkotják-e. 
Most egy néhány Nap-tömegű kis 

fekete lyuk jetjeinek rádió- és röntgen-
tartományban megfigyelt 
sugárzásának spektroszkó-
piai elemzésével sikerült 
az eddig rejtélyes össze-
tevők egy részét azonosí-
tani. Nevezetesen a rönt-
genspektrumban vas- és 
nikkelatomok jellegzetes 
színképvonalait fedezték 
fel.

„Ezek a vonalak azonban 
nem a szokásos helyükön, 
hanem attól a spektrum kék, 
illetve vörös széle felé eltolód-
va jelentek meg, ami a Dopp-
ler-effektusnak tulajdonítha-
tó: az egyik jetben száguldó 
részecskék felénk közelednek, 
a vele ellentétes irányúban 

Ionok is alkotják a jeteket

Egy nemzetközi csillagászcsoportnak 
végre sikerült megfejteni az aktív 

fekete lyukaktól kidobott anyagcsóvák 
(jetek) eddig rejtélyes összetevőjének 
titkát. Eredményükről a Nature-ben 
számoltak be.

Évtizedek óta ismert, hogy az éppen 
működő (anyagot magába nyelő) feke-
te lyukak közeléből a befelé örvénylő 
gáztömegek anyagának egy része a 
forgástengely mentén két ellentétes irá-
nyú szűk anyagnyalábban kidobódik. 
Azt már korábban kiderítették, hogy 
ezeket részben közel fénysebességgel 
száguldó elektronok alkotják, összes-
ségében azonban nincs eredő töltése, 
tehát az elektronok mellett pozitív 
töltésű komponensük is van. Kérdéses 
volt azonban, hogy ezt pozitronok (az 
elektron antirészecskéi) vagy inkább 

pedig távolodnak tőlünk, ennek megfele-
lő mértékben (a közeledő, illetve távolodó 
vonat füttyéhez hasonlóan) tolódik el a 

Ezt követően vették célba a Hubble-
űrtávcsővel, amelynek szeptember 10-i, 
jóval élesebb felvételén fedezték fel a be-
lőle ujjakként kinyúló csóvás szerkezetet. 
Végül az alig két hét múlva, szeptember 
23-án készült újabb képen az objektum 
ismét egészen másként, a korábbi állapo-
tához képest elfordulva jelent meg. 

„A látvány teljesen letaglózott minket – 
mesélte David Jewitt (Kaliforniai Egye-
tem, Los Angeles), a kutatócsoport ve-
zetője. – Soha korábban még csak hasonlót 
sem láttunk a kisbolygók körében, és a gyors 
változás szintén meghökkentő volt: nehezen 
hittük el, hogy egy kisbolygóról van szó.”

Az egyik lehetséges magyarázat 
szerint a kisbolygó forgási sebessége 
valamikor idén tavasszal túllépte azt 
a határt, ahol a felszíne elkezdett szét-
hullani, ami estenkénti por-kilövellé-
sekkel járt. A kutatók szerint egyetlen 
nagyobb ütközés lehetősége kizárható, 
mert az egyszeri nagyobb mennyisé-
gű por kirobbanásával járt volna, a P5 
viszont legalább öt hónapja bocsát ki – 
szakaszosan – port.

A csoport egyik tagja, Jessica Agarwal 
(Max Planck Naprendszerkutató Inté-
zet) számítógépes modellezéssel repro-
dukálta a csóvák keletkezését: eszerint 
a hat csóva erőteljesebb por-kilövel-
lések sorozatában jött létre, amelyek 

A hatcsóvás kisbolygó szerkezetének vázlata 

(fantáziakép) KÉPEK: NASA/ESA/STSCI  

A Hubble-_rtávcsQ felvételei a P/2013 P5 kisbolygóról szeptember 10-én (balra) és 23-án (jobbra)

M_ködQ fekete lyuk modellje: a kísérQ csillagtól (jobbra) 
elszívott, a fekete lyuk körül az akkréciós korongban örvénylQ 
gáztömegekbQl a forgástengely mentén két ellentétes irányba 

kidobott sz_k jeteket az elektronok mellett pozitív töltés_ ionok 
(például vas- és nikkel-) alkotják 
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színképvonalak hullámhossza. Az eltoló-
dás mértékéből az ionok sebessége is meg-
határozható” – magyarázta James Miller 
Jones, a Nemzetközi Rádiócsillagászati 
Kutatóközpont (ICRAR) csillagásza, 
a kutatócsoport vezetője.

A színképvonalak Doppler-eltolódá-
sa alapján a vas- és nikkelionok sebes-
sége a jetben eléri a fénysebesség 66%-
át, azaz a másodpercenkénti 198 ezer 
kilométert. 

Emellett az ionok azonosításából még 
egy fontos következtetés is levonható: 
mivel ezeknek a nyugalmi tömege 
jócskán (közel három nagyságrenddel) 
meghaladja a korábban feltételezett 
pozitronokét (illetve a jetet részben 
alkotó elektronokét), ezért a jetek a 
korábban feltételezettnél jóval több 
energiát visznek el a fekete lyuk körül 
örvénylő akkréciós korong anyagából. 

(Universe Today)  

Fekete lyukak 
gömbhalmazokban

Egy nemzetközi kutatócsoport 
fekete lyukakat fedezett fel két, 

a Tejútrendszerhez tartozó gömb-
halmazban, újraélesztve ezzel azt a 
korábbi (immár vagy 40 éve tartó) 
vitát, amely szerint gömbhalma-
zokban nem létezhetnek fekete 
lyukak. Az ered-
mény  ről az Astro phy-
si cal Journalben szá-
moltak be.

A gömbhalmazok 
gömbszimmetr ikus, 
erős gravitációs me-
zővel összetartott csil-
lagcsoportosu lások, 
amelyek viszonylag kis 
térfogatba zsúfoltan 
néhány százezertől 50 
millióig terjedő számú, 
zömében idős (több-
ségükben 10 milliárd 
évnél idősebb) csillagot 
tartalmaznak. A hal-
mazban a csillagok át-
lagos távolsága 1 fény-
év körüli, amely azonban a halmaz 
sűrű közepe felé közeledve ennek 
tized/század részére csökkenhet.

„A gömbhalmaz csillagainak túlnyo-
mó része már leélte életét, közülük né-

melyek fekete lyukká omolhattak össze, 
amelyek eleinte a gravitáció hatására 
a halmaz középpontja felé sodródtak, 
ahonnan viszont a nagy csillagsűrűség 
miatt egymással sűrűn ütköző csillagok 
közé keveredve előbb-utóbb olyan erős 
lökést kaphattak, amely a halmazból is 
kilökte őket. A modellszámítások sze-
rint ezért fekete lyukak a gömbhalma-
zokban nem lehetnek” – magyarázta 
Tom Maccarone, a Texas-i Műszaki 
Egyetem fizikaprofesszora, a kuta-
tócsoport tagja.

Maccarone szerint az új megfi-

gyelések miatt nem feltétlenül kell a 
korábbi elméletet teljesen elvetni, el-
képzelhető olyan kisebb módosítása 
is, amelynek eredményeként a fekete 
lyukak kilökése a korábban feltétele-
zettnél lassabb ütemben megy végbe. 

A mostani felfedezés nem előzmé-
nyek nélküli: 2007-ben ugyancsak 
Maccarone fedezte fel az első fekete 
lyukat egy Tejútrendszeren kívüli 

gömbhalmazban, a közeli NGC4472 
galaxisban. Azt a fekete lyukat – jó-
val nagyobb távolsága ellenére – ak-
kor az elnyelés során belé örvénylő 
forró gáz röntgensugárzása árulta el 

szemben a mostaniakkal, amelyeket 
az új-mexikói Nagyon Nagy An-
tennarács (VLA) rádiótartományban 
végzett megfigyelései lepleztek le. 

„Amikor a fekete lyukak aktivizálód-
nak, például egy csillagot nyelnek el, ak-
kor a csillag anyagának túlnyomó része 
a lyukba zuhan, de egy kisebb hányada 
anyagcsóvák (jetek) formájában kidobó-
dik: ezeknek a jeteknek a jellegzetes rá-
diósugárzása árulkodik az aktív fekete 
lyukról” – magyarázta Maccarone. 

(ScienceDaily) 

közül az első április 15-én, az utolsó 
szeptember 4-én történt (a közbensők 
rendre július 18-án és 24-én, illetve au-
gusztus 8-án és 26-án következtek be). 
A kilökött porcsomókat (az üstökösök-
höz hasonlóan) a Nap sugárnyomása 
formálta csóvákká. 

Jewitt szerint a kezdeti túlpörgést 
szintén a Nap sugárnyomása okozhat-
ta. Egyelőre azonban a leszakadt por-
mennyiség (összességében 100–1000 
tonna lehet) csak töredéke a mintegy 
210 méteres sugarú aszteroida több 
ezer tonnásra becsülhető teljes tömegé-
nek. (A kisbolygó forgási sebességének, 
összetételének, sűrűségének és teljes tö-
megének pontosításához még további 
megfigyelések szükségesek.)

Jewitt úgy véli, hogy a P5 csak első 
példája az ilyen furcsán viselkedő kis-
bolygóknak, amelyet hamarosan szá-
mos hasonló felfedezés követhet. Fel-
tételezése szerint ugyanis ez a kisebb 
aszteroidák pusztulásának általános 
útja: szemben a nagyobb kisbolygók-
kal ugyanis, amelyek egymással üt-
közve kisebb töredékekre hasadnak, az 
így keletkezett töredékeknek (amelyek 
többnyire egymáshoz közeli pályákon 
„kötelékben” repülnek tovább) már 
jóval kisebb az esélye további ütközé-
sekre: így számukra a túlpörgés miatt 
bekövetkező gravitációs szétesés jelent-
heti a véget.

A hatcsóvás P/2013 P5 kisbolygóról 
szóló beszámoló az Astrophysical Journal 
Lettersben jelent meg. 

(HubbleSite)

Az M62 rádió- (balra)  
és röntgenképe (jobbra).

A Tejútrendszerhez tartozó 
M62 gömbhalmazban 
felfedezett fekete lyuk  

a sárga karika belsejében 
rejtQzik, a vörös kör egy 

közeli neutroncsillag helyét,  
a vörös kereszt a gömb-

halmaz középpontját jelzi.
KÉPEK:  

TEXAS TECH UNIVERSITY

Az egyik fekete lyukat a tQlünk 23 ezer fényévre levQ  
M62 gömbhalmazban fedezték fel
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A gyorséttermek reklámjait 
vonta vizsgálat alá egy most 
megjelent angol kutatás és 

megállapította, hogy a gyermekeknek szóló reklámok tu-
datosan manipuláltak. Étel helyett ingyenes játékfigurákkal 
kábítják a kicsiket.

James Sargent, a Dartmouth-i Geisel School of Medicine ku-
tatója a gyorséttermi láncok televíziós reklámjait vizsgálta 
meg. Arra kereste a választ, hogy kü-
lönböznek-e a felnőtteknek és a gyer-
mekeknek szóló reklámok, és ha igen, 
akkor miben. A kutatók olyan gyer-
mekcsatornák gyorséttermi reklámjait 
vizsgálták meg, mint a Nickelodeon, a 
Cartoon Network stb., és ezeket hason-
lították össze a felnőtteknek szóló csator-
nák hirdetéseivel.

A vizsgálatból egyértelműen kiderült, 
hogy a kétféle reklám között, bár ugyan-
azt a terméket hirdették, lényeges kü-
lönbségek voltak. A gyermekeknek szóló reklámok főként 
az éttermet és az élelmiszer csomagolását mutatták, míg a 
felnőtteknek szóló reklámokban az élelmiszer képe volt a 
hangsúlyos.

A gyermekeknek szóló reklámok 70 százalékában említet-
ték meg az ingyen elvihető játékbabákat vagy egyéb ajándé-

kokat, míg a felnőtteknek szóló reklámokban az ingyenes 
ajándékok 1 százaléknál is kisebb arányban szerepeltek.

A reklámok szövege között is lényeges eltérést tapasztaltak 
a kutatók. Míg a felnőtteknek szóló reklámszövegek az étel 
ízét, árát és méretét hangsúlyozta, addig a gyermekeket cél-
zó reklámokban a szöveg is az ingyenesen elvihető mesefi-
gurákat, játékbabákat emelte ki.

Korábbi tanulmányok már kimutatták, hogy a mozgó, 
animációs játékkarakterekkel reklámo-
zott gyorsételekre való figyelemfelhí-
vás drámaian hat a gyermekekre. Az 
így bemutatott ételeket a gyerekek jobb 
ízűnek, finomabbnak érzékelték, és 
szívesebben választották, mint azokat, 
amelyeket nem játékokkal reklámoztak. 
Az is kimutatható volt, hogy a reklámok 
hatására a gyermekek gyorsétel-fogyasz-
tása jelentősen megnövekedett.

A tanulmány megállapítja, hogy az 
elhízás elleni küzdelem és a gyermekek 

egészsége érdekében minden szinten jogszabályokkal kell 
szabályozni a gyermekeknek szóló ételhirdetéseket, hogy 
azok segítsék az egészséges táplálkozásra való nevelést. James 
Sargent szerint: „a gyermeknek szóló ételhirdetéseknek a tisztessé-
ges és őszinte marketing alapjaira kell épülniük”.

(www.greenfo.hu) 
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JÁTÉKKAL MANIPULÁLÓ GYORSÉTTERMEK

A földi légkör története  
– borostyánban

Egy nemzetközi kutatócsoport mai 
és fosszilis gyanták összehasonlító 

elemzésével rekonstruálták a földi lég-
kör összetételét 220 millió évvel 
ezelőttől napjainkig. Eredményük sze-
rint a vizsgált időszak jelentős részében 
az oxigén részaránya alacsonyabb volt, 
mint eddig becsülték, és ennek követ-
kezményei az éghajlatra és az élőlények 
evolúciójára is kihatottak.

A megkövesedett gyanták (borostyá-
nok) azon kevés szerves anyag közé tar-

toznak, amelyek több száz millió évre 
visszamenően megbízható adatokat 
őriznek a földtörténeti múltból. „Kö-
szönhető ez annak, hogy kémiai és izotóp-
változások geológiai léptékben hosszú idő-
szakokon át lényegében érintetlenül hagy-
ják. A fotoszintézis során megkötött légköri 
szén izotópösszetétele (pontosabban a 12C- 
és a 13C-izotópok részaránya) pedig össze-
függésbe hozható a légköri oxigén koncent-
rációjával” – magyarázta Ralf Tappert, 
az Innsbrucki Egyetem mineralógusa, 
a nemzetközi kutatócsoport vezetője. 
A kutatásban együttdolgozó geológu-
sok, geokémikusok és paleontológusok 

a triásztól napjainkig dolgozták 
fel a földi légkör kémiai összeté-
telének történetét. Összefoglaló 
tanulmányuk a Geochimica et 
Cosmochimica Acta szakfolyó-
iratban jelent meg. 

A kutatók összesen 538 bo-
rostyánmintát vizsgáltak, ame-
lyek a Föld ismert lelőhelyeiről, 
illetve időben 220 millió évvel 
ezelőttől napjainkig terjedő 
időszakból származtak. Az ada-
tok megbízhatóságának ellen-
őrzésére mai gyantamintákat is 
vizsgáltak. Eredményük szerint 
az időszak túlnyomó részében 
a levegő oxigéntartalma észre-

vehetően alacsonyabb volt a jelenlegi 
21%-nál, becslésük szerint 10–15% kö-
zött lehetett. Ez különösen a kréta idő-
szak esetében megdöbbentő, amelyben 
egyes korábbi kutatások az oxigénkon-
centrációt a mainál is magasabbra, 30% 
körülire becsülték.

Azt is megállapították, hogy az ala-
csony oxigéntartalom általában globális 
hőmérsékletemelkedéssel és magasabb 
légköri szén-dioxid tartalommal is pá-
rosult, az utóbbit erőteljes vulkáni te-
vékenység okozhatta. Tappert szerint 
az utolsó 50 millió évben ilyen erőteljes 
vulkáni tevékenység nem ismeretes, az 
ekként csökkenő légköri szén-dioxid 
koncentrációt pedig ekkor növekvő oxi-
génkoncentráció váltotta fel. Részben 
ezzel magyarázhatók a geológiai közel-
múltban bekövetkezett jégkorszakok is. 

(EurekAlert)

Az egyik kréta idQszakból származó,  
közel 77 millió éves borostyánminta

KÉP: RYAN C. MCKELLAR

Eocénkori (közel 35 millió éves) 
borostyánminták

KÉPEK: RALF TAPPERT 
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Raymond Smullyan szellemes logikai fejtörQi méltán népszer_ek taná-
rok, diákok között egyaránt vagy akik pusztán szórakozásból kedvelik a 
kikapcsolódásnak ezt a sajátságos m_faját. Két fejezet címét kérjük a 
következQ Smullyan-kötetbQl: Mi a címe ennek a könyvnek (Typotex). A 
megfejtést beküldQk között a könyv 5 példányát sorsoljuk ki. 

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét kedd-
je, 2013. december 10-e. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Keresztrejt-
vény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu.

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A rejt-
vényciklus végére a bet_k – helyes sorrendbe rakva – egy 120 éve szü-
letett magyar festQ- és grafikusm_vész nevét adják ki. A név beküldQi 
között az Élet és Tudomány negyedéves elQfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. Az egyik fejezet címe. 10. A hétköznapok valamely 
jellemzQ jelenetét ábrázoló festmény, írásm_. 11. Ausztria NOB-jele. 
12. M_vet létrehoz. 13. Dália is fejlQdhet belQle. 14. Sancta Romana 
Ecclesia (a Szent Római Egyház), röv. 15. Törvényes. 17. Zirc határai! 
18. Mikes Kelemen szülQhelyérQl való. 19. Bibliai kispróféta (Ozeás) 
egyik névváltozata. 20. ... Palmas; a Kanári-szigetek legnagyobb 
városa. 22. A felületére jegyez. 24. Bor jellegzetes zamata. 25. ElQtag: 
mezQgazdasági. 27. Zacskószer_ tartó. 28. Knock out, röv. 29. Hor-
gászzsineg. 31. Kelet, németül. 33. Róka, borz odúja.

FÜGGQLEGES: 1. Udvariatlan, lekezelQ megszólítás. 2. Maszk. 3. 
Színültig. 4. Bölcsészettudományi kar, röv. 5. Hibáztatás. 6. Több 
üledéksorból álló. 7. Párosan szép! 8. Nemo kapitány hajója. 9. Radír 
anyaga. 13. Borókaíz_ pálinka. 14. A másik fejezetcím. 16. Indiai 
szövetségi állam, fQvárosa Panadzsi. 18. Képregények révén is ismerQs 

néhai grafikusm_vész (ErnQ). 19. Értesülés. 21. Az, ami utunkban van, 
mozgásunkat gátolja, népiesen. 23. ErQs ...; szász választófejedelem, 
lengyel király. 24. Balkezes, sete. 26. Cserépkályhát építQ. 27. ... Gobbi; 
néhai olasz baritonista. 30. Hazai olajcég névbet_i. 32. A tantál vegyje-
le. 34. Párizs centruma! 35. KicsinyítQ képzQ, a -ke párja.

A 45. Élet és Tudományban megjelent keresztrejtvény megfejtése: A yippik 
és a diákmozgalmak; Egymástól távol. A megoldást beküldQk közül 
Barcsi Tamás: A kivonulás mint lázadás cím_ kötetet (Publikon Kiadó) nyer-
te: Bán Tamás (Budapest), Kapus Katalin (Besenyszög), Kiss Tibor 
(Vámosgyörk), Nagy Judit (London, Nagy-Britannia) és Polyák Istvánné 
(Szolnok). A nyerteseknek gratulálunk, a könyveket postán küldjük ki

KERESZTREJTVÉNY

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

www.telc.hu

A TELC 19 országban ismert 

nemzetközi nyelvvizsgái, ANGOL és 

NÉMET nyelvbQl Magyarországon 
államilag elismertek. 

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

KövetkezQ vizsgaidQpontunk 2014-ben: 
2014. január 19. 

Jelentkezési határidQ: 2013. december 16.
Pótjelentkezési határidQ: 2014. január 7.

88 vizsgahely az ország egész 
területén. Olasz, orosz és francia, 
spanyol és török nemzetközi 
nyelvvizsga.

Vizsgáinkról, vizsgára felkészítQ  
tanfolyamainkról érdeklQdjön a 
www.telc.hu honlapon.

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

SAKKFANTÁZIA
Bakcsi György rovata

A 11. feladvány megfejtése

Albert Barbe német szerzQ két 
megoldásos szabadmatt-feladvá-
nya 1861-ben jelent meg a Leipziger 
Illustrirtes Familienjournalban. Az 
akkortájt még ismeretlen Hilfsmatt 
(segítQmatt) egyik úttörQje volt egy 
olyan korban, amely még elképzel-
ni sem tudta a géppel való ellen-
Qrzést. Az elsQ megfejtés során a 
7-8. sorban lévQ három sötét tiszt helyet cserél, miközben a bemenQ világos 
vezér háromszöget ír le: 1. Bd7! g8V 2. Ve7 Vxg3 3. Kd8 Vb8 matt. A második 
megoldásban a sötét vezér megint elmegy, a matt nyilván g8V lesz. A vezért 
azonban csak a mattadó lépésben lehet bevinni. Erre csak a király képes, 
ráadásul megszabja a sötét lépéssorrendet is: 1. Kd7! (1. Vd7 mattot adna a 
világos királynak) Kg4 2: Ke8 Kh5 3. Vd7 g8V matt. 

A 11. sakkfeladványunk megfejtQi közül az Élet és Tudomány negyedéves 
elQfizetését nyerte: Peták Kálmán (Szolnok), Pribula Nándor (Gyöngyös), 
Szilágyi Tibor (Mikepércs) és Szunyoghy László (Budapest). 

Az elQfizetések 2014. január 1-étQl érvényesek. Ha valaki már elQfizette 
erre az idQszakra, kérem, jelezze.
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Sonkodi Rita a Magyar Képzőművészeti Akadémia festő-
szakán diplomázott, később pedig Temesváron szerzett tu-
dományos fokozatot. Jelenleg az SZTE Juhász Gyula Peda-
gógusképző Karának tanára, emellett számos hazai önálló 
kiállítást rendezett az elmúlt években. Önmagát igazi női 
festőnek vallja, akinek családja és munkája mellett a festés az 
egyik legfontosabb lételeme.

A kiállítás december 15-ig várja az érdeklődőket. 

Hagyomány és átváltozás – Jávai 
wayang bábok és Gaál József kortárs 
alkotásai címmel nyílt kiállítás az Ipar-
művészeti Múzeum – Hopp Ferenc Ke-
let-Ázsiai Művészeti Múzeumban. 

A kiállítás alapvetően két nagyobb te-
matikus egységet jár körül: a jávai kultúrkör wayang-
hagyományát, amelyet a jellegzetesen nyugat-jávai változa-
tot képviselő darabok közvetítenek, valamint Gaál József 
azon alkotásait, amelyeket épp ezek a bábok inspiráltak. A 
jávai wayang-hagyománya archaikus, szigorú szabályok ál-
tal kötött, ugyanakkor rendkívül rugalmas műfaj, amely 
ma rendszerint az iszlám érté-
keit is közvetíti. Folyamatos 
kölcsönhatásban áll a külvilág-
gal, nyitott az újdonságok felé, s 
talán ennek köszönhető, hogy 
mind a mai napig élő és népsze-
rű hagyomány Indonéziában. 
Gaál József művészetének for-
mavilága, archaikus szimbolizmusa jól rokonítható a 
wayang világával. A kortárs szemszögből való megközelí-
tés, alkotói reflexió aktualizálja és kitágítja egy hagyomá-
nyos és távoli kultúra örökségét, jelentéskörét. A különbsé-
gek és hasonlóságok által új kontextusok és párbeszédek 
alakulhatnak ki, és a kiállítás célja egyben az is, hogy a kor-
társ magyar értelmezés révén újabb nézőpontokat kínáljon 
az indonéz szigetvilág művészetének megismeréséhez. A 
kettős tárlat 2014. augusztus 31-ig látható.

New York-i pillanatok 
címmel látható Fiedler Péter 
fotográfus kiállítása a buda-
pesti H13 Diák- és Vállalko-
zásfejlesztési Központban 

december 22-ig. Fiedler egyedi látásmódban fogja meg 
a múlékony pillanatot. Fotóművészeti sajátossága, hogy a 
tárgyát közelről fókuszálja, felnagyítja vagy különleges 
szemszögből nézi, mely során a kontextus eltűnik és en-
nek eredményeként festői absztrakt dizájn keletkezik a 
képen. A fotóst csodálatba ejtették Manhattan központi 
részének utcái, ahogy egy szigorú rácshálózatot alkotnak, 
amelyet csak a Broadway bont meg és éles szögben vonul 
végig északnyugatról és végül kiköt a Wall Streeten és a 
Battery Parkban. Ő a városi meglepetések fotóművésze, 
aki rendhagyó művészi élményeket tartogat a nézőnek.

A Julietta nevű csónak volt az 
egyik hajó, amellyel Széchenyi 
István 1830-ban al-dunai uta-
zást tett. Az utazás során fel-
mérték, miképp lehet hajózha-

tóvá és ezáltal a magyar árukat szállító hajók előtt szabaddá 
tenni a Vaskapu vidékét. Széchenyi 1842-ig királyi biztos-
ként irányította az al-dunai munkálatokat, összesen 9 alka-
lommal járt a helyszínen.

A Julietta és a Desdemona hajókon megtett útjával Széche-
nyi társaival – Gróf Waldstein-Wartenberg Jánossal és Be-
szédes József mérnökkel – azt mérték fel, milyen lehetősé-
gek vannak a keleti kereskedelmi irány megnyitására, azaz 
mit kell tenni ahhoz, hogy a magyar gabonaszállító uszá-
lyok elérjék a Fekete-tengert. Ez nem csak a hajózást akadá-
lyozó sziklák eltávolítását, de a „politikai zátonyok” meg-
szüntetését is jelentette. A kalandos utazás során a hajókkal 
24 nap alatt jutottak el Galacig, onnan vitorlással folytatták 
az utat Konstantinápolyba, ahol Széchenyi másfél hónapig 
malária miatt betegen feküdt. Az út eredményes volt, a Vas-
kapu hajózhatóvá tételét elkezdték, és 1842-re elérték, hogy 
az Al-Duna – közepes vagy magas vízállás esetén – gőzha-
jóval járható lett, sőt az első gőzhajó, az Argo már 1834-ben 
át tudott haladni a szoroson.

Az úttörő utazásnak állít emléket a Közlekedési Múzeum 
a Julietta modelljének bemutatásával. A csónak eredetije a 
Széchenyi István által életre hívott Csónakdában készült az 
1820-as években. A makettet Bóday Pál kutatómunkája és 
tervei alapján készítette Jakab István kalocsai asztalos, intar-
ziakészítő, makettépítő mester. Az 1:10-es méretarányú mo-
dell jelenleg Széchenyi legendás csónakjának egyetlen mé-
retarányos, korhű változata. A modell a Közlekedési Múze-
um állandó hajózási kiállításában látható.

A Nyugat költőlegendái ihlették meg 
Sonkodi Rita festőművészt: az alkotó a 
különböző szerelmes versekben megje-
lenő múzsák előtti hódolatát fejezi ki 
festményeivel a szegedi Móra Ferenc 
Múzeumban megnyílt Múzsák című 
kiállításon. A kecses nőalakok betelje-

sült és beteljesületlen szerelmek jelképei, plátói románcok 
szereplői: zsenge szépségek, értelmes nők, érzékeny asszo-
nyok, akiknek szerelmeit csak a strófákból ismerjük, de 
egyéniségüket, arcukat alig-alig.

„Festményeimen az én múzsáim jelennek meg: ahogy én 
láttam Kosztolányi Máriáját, 
Ady Boncza Bertáját, Babits 
Sophie-ját vagy Juhász Gyula 
Sasvári Annáját” – mesél mun-
káiról a művésznő. A tárlaton 
húsz festményt mutatnak be, 
melyek az elmúlt közel nyolc év 
gyümölcsei.

ÉT-IRÁNYTd 

Széchenyi hajója

Városi meglepetések

Szerelmek

Archaikus és kortárs
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Bécs és a Porta között
Bethlen Gábor 1613-ban 33 évesen 
lépett Erdély trónjára. A trónra ke-
rülés, mint az Erdélyi fejedelemség 
történetében addig is, a török Porta 
tudtával történt. Éppen ezért az új 
fejedelem megítélése kettős volt a 
kortárasak és a történetírás szemé-
ben. 

A Haiyan tájfun
Kínaiul Haiyan, azaz Viharmadár 
lett annak a trópusi ciklonnak a ne-
ve, ami november 2-án keletkezett a 
Csendes-óceán nyugati térsége fö-
lött, a Mikronéziához tartozó Pohn-
pei-sziget közelében. A Viharmadár 
elképzelhetetlen károkat okozott a 
Fülöp-szigeteken. Mi történt a lég-
körben meteorológus szemmel?

Üveghegy
Az obszidián, a pattintott kőeszközök 
egyik legkedveltebb nyersanyaga egy 
hirtelen megszilárdult kőzetolvadék, 
üveg, amelynek nincs kialakult kris-
tályszerkezete, sem szerkezeti képlet-
tel leírható pontos kémiai összetétele. 
Jól behatárolható régiókban fordul elő: 
fiatal vulkáni tevékenységgel jelle-
mezhető szigetívek, a tengerek és a 
szárazföld tektonikusan érintkező pe-
remén. Hazánk területén a harmad-
időszak végén képződött.

AJÁNDÉKOZZON 

ÉLET ÉS TUDOMÁNYT!
Lepje meg szeretteit 
az Élet és Tudomány 

változatlan árú 
elQfi zetésével, 

valamint ajándék belépQjeggyel 
a TIT Uránia Csillagvizsgáló-

ba vagy a TIT Budapesti 
Planetáriumba!


2014. januártól a TIT-lapok 

elQfi zetQi árai változatlanok 
maradnak:

Élet és Tudomány: 12.000 Ft/év
(230 Ft/db)

Természet Világa: 6.480 Ft/év
(540 Ft/db)

Valóság: 6.960 Ft/év
(580 Ft/db)


A TIT Uránia Csillagvizsgáló-
ban derült ég esetén távcsöves 

bemutató keretében saját 
szemével láthatja a Naphoz 

legközelebb keringQ Merkúrt, 
a fényes Vénuszt, a vörös Marsot, 
a tarka Jupitert négy legnagyobb 

holdjával együtt és 
a gy_r_s Szaturnuszt. 

A látogató nemcsak Holdunk 
tengereiben, krátereiben merülhet 

el, hanem szemtanúja lehet 
az éppen aktuális égi 

jelenségeknek is. 

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

www.urania-budapest.hu 
oldalon.


A TIT Budapesti Planetáriumban 
pedig nappal és borult idQ esetén 

is ragyognak a csillagok! 

M_sorainkról bQvebben tájéko-
zódhat weboldalunkon 

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

telefonszámokon.
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