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A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és a Doktorandu-
szok Országos Szövetsége ismeretterjesztő cikkpályázatot 
hirdet a doktoranduszi tanulmányaikat határainkon belül, 
valamint külföldön jelenleg folytató, tudományos fokozat-
tal még nem rendelkező fiatal kutatóknak. A pályázat célja, 
hogy a doktoranduszok saját kutatásaikat, illetve azok tudo-
mányos hátterét és összefüggéseit közérthető módon köz-
kinccsé tegyék.
A pályázatot három kategóriában lehet benyújtani:
1. Élet és Tudomány kategória: a pályázók ebben a kate-

góriában a széles nagyközönség számára írott, figyelem-
felkeltő, az Élet és Tudomány stílusában készülő népszerű-
sítő cikkel pályázhatnak. A cikk terjedelme: 10-12 ezer n 
(szóközökkel). Ehhez 4-6 színes kép vagy ábra, grafikon, 
illusztráció is csatolandó.

2. Természet Világa kategória: a pályázók ebben a kate-
góriában a természettudományok és a műszaki tudomá-
nyok iránt érdeklődő olvasók számára írott, figyelemfel-
keltő, a Természet Világa stílusában készülő ismeretter-
jesztő közleménnyel pályázhatnak. A cikk terjedelme: 15-
18 ezer n (szóközökkel), amihez fekete-fehér vagy színes 
illusztráció is csatolható. 

Kedves Olvasónk!
3. Valóság kategória: a pályázók ebben a kategóriában a 

társadalomtudományokhoz kapcsolódó, figyelemfelkel-
tő, a Valóság stílusában készülő cikkel pályázhatnak. A 
cikk terjedelme: 35-40 ezer n (szóközökkel). 

Pályázni csak eredeti, máshol még nem közölt, illetve más-
hova közlésre be nem küldött cikkel lehet. A pályaműveket 
a három lap szerkesztősége, a TIT, valamint a Doktorandu-
szok Országos Szövetsége által felkért zsűri bírálja el. Mind-
három kategória első három helyezettje díjazásban részesül. 
Az egyes helyezések megoszthatók. A pályamunkákat egy 
nyomtatott kéziratos és négy elektronikus (CD) példányban 
kérjük kizárólag postai úton benyújtani. A képeket, illuszt-
rációkat a CD-n külön-külön kép file-ban kell elmenteni, a 
szövegben csak az ábra helyét kérjük feltüntetni. A szerkesz-
tőségek jogot formálnak arra, hogy a díjazásban nem része-
sült, de közlésre alkalmas cikkeket – a szerzőikkel egyezte-
tett szerkesztés után – megjelentessék. A pályázat beküldői a 
pályázaton való részvétellel egyben hozzájárulnak cikkük 
online közzétételéhez is a lapok internetes változatában.

Kérjük, hogy a pályázó a cikk végén tüntesse fel nevét, le-
vélcímét, e-mailes címét, telefonszámát, doktori iskolájának 
és témavezetőjének a nevét! 

A pályamunkákat a TIT címére kérjük küldeni: 1088 
Budapest, Bródy Sándor u. 16.  A borítékra írják rá: 
„Doktorandusz cikkpályázat” és a kategória nevét.

A pályázatok feladási határideje: 2014. február 28.

162   É L E T  É S  TU D O M Á N Y   2014/6



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:  V

A szavak utolsó betüje a 
következQ szó elsQ bet_je

ERPSÍTÉS: L

A szembenálló 
hatszögekben a képek 
közös elemei adják 
a középre kerülö kép 
tulajdonságait.
É-D irányban: kis kör,
ÉNY-DK irányban: forma 
(körben négyágú csillag),
ÉK-DNY irányban: 
színek (sárga alapon kék 
minta).

HAJRÁ: R

A számokat, mint 
idQpontokat nézve 
digitális formában, 
látható, hogy 67-re nem 
végzQdhet.

I
N

D
Í
T

Á
S

Az 5. heti lapban bemuta-
tott fejtörQk megoldása:

E
R
V
S
ÍT

É
S

ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2014/6   163

H
A

J
R

Á

melynek ilyen a zászlaja? 

Íme, néhány új ország lobogóikkal. Hogy hívják azt az országot, 

Hat kávéscsésze áll egy sorban az asztalon, ahogy a képen látható.
Háromban van kávé, három üres. Legalább hány csészét kell 

megmozdítani ahhoz, hogy váltakozzanak az üres és tele csészék?

úgy 
aránylik

mint
 ahogy

aránylik... melyikhez? 
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	 Nyelvpiercinggel	
irányítható	kerekes	szék

 A test teljes vagy 
részleges bénu-
lása sokféle ok-
ból, például 

stroke, gerincvelői sérülés, szkle-
rózis multiplex, a központi ideg-
rendszer károsodása, a járványos 

gyermekbénulás felnőttkori szövődmé-
nye vagy traumás agysérülés miatt, 
egyaránt bekövetkezhet. A bénulás – az 
esetek egy nem elhanyagolható részé-
ben – fiatalon, negyven éves kor alatt 
alakul ki. Az érintettek egész életükben 
ápolásra szorulnak, amit szakképzett 
ápolók vagy a családtagok látnak el. A 
feladat egyik esetben sem egyszerű an-
nak ellenére sem, hogy a mozgáskorlá-
tozottak támogatására ma már számos, 
a modern technológia lehetőségeit ki-
aknázó módszer létezik.

A mozgáskorlátozottak életét segítő, 
egyszerűbb és bonyolultabb megoldá-
sok közé tartoznak a fejpálcák, a hang-
felismerő rendszerek, a szemmozgatás-
sal, illetve a be- és kilégzéssel irányítható 
(Sip-and-Puff) kerekes székek, továbbá 
az agy–számítógép interfészek és az 

elektromiográfiás eszközök. Ezeknek 
az alkalmazása azonban vagy nagyon 
körülményes, vagy csak részben elé-
gítik ki a használóik speciális igényeit. 
Emiatt továbbra is szükség lenne olyan 
eszközök kifejlesztésére, amelyeket mi-
nél egyszerűbben és minél többféle célra 
használhatnak a mozgáskorlátozottak.

Ennek az elvárásnak – az eddigi vizs-
gálatok alapján – több szempontból is 
megfelel egy újfajta megoldás, amelyet 
a Georgia Institute of Technology kutatói 
fejlesztettek ki. A Tongue Drive System 
(TDS) névre keresztelt rendszer a nyelv 
pozícióját használja az elektromos meg-
hajtású kerekes székek vagy éppen az 
asztali számítógépek irányítására. A 
rendszer egy piercing segítségével a 
nyelvbe ültetett, vékony titánbevonattal 
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ellátott apró mágnesből, a mágneses 
mező változásait érzékelő szenzorok-
ból, a vezeték nélküli jeleket érzékelő 
és továbbító interfészből (ez lehet pél-
dául egy okostelefon) és a mozgáskor-
látozott személy által irányítani kívánt 
céleszközből áll. 

A Jeonghee Kim, Maysam Ghovanloo 
és munkatársai által elvégzett vizs-
gálatokban egészséges alanyok és 
tetraplégiában, vagyis mind a négy 
végtagot érintő bénulásban szenve-
dő személyek vettek részt. Ha valaki 
részben lebénult, de a karjait, esetleg 
az ujjait még képes használni, ak-
kor a kerekes szék irányítása lehet-
séges például egy botkormánnyal is. 
Azoknak viszont, akik nyaktól lefelé 
teljesen elvesztették a mozgásképessé-
güket, sokkal nehezebb dolguk van. 
Ők gyakran eleve csak viszonylag 
halk hangok kiadására képesek, így 
a hangfelismerő programokkal nem 
feltétlenül boldogulnak. Több ország-
ban is népszerűek a be- és kilégzéssel 
irányítható kerekes székek: ezekkel 
négy, irányváltoztatásra alkalmas pa-
rancs adható ki attól függően, hogy 
a használó levegőt fúj-e a szája elé 
helyezett csőbe, vagy épp fordítva, 
kiszippantja onnan a levegőt (a fújás 
és a szippantás erőssége is számít, a 
kerekesszék mozgását ugyanis nyo-
másra érzékeny szenzorok irányítják). 
A módszerrel viszonylag egyszerűen 
kontrollálható, hogy a kerekes szék 
jobbra, balra, előre- vagy éppen hátra-
menjen-e, de a cső mindig a használó 
arca előtt van, ami zavaró lehet példá-
ul olyankor, ha a mozgáskorlátozott 
személy hosszabban szeretne beszél-
getni valakivel. További probléma, 
hogy a számítógép vezérlése is lassú és 
behatárolt így, holott az ismerősökkel 
való online kommunikáció miatt ez a 
mozgáskorlátozottak számára is alap-
vető igény lenne.   

A nyelvmozgással irányítható új 
technológia használhatóságát két 
vizsgálatban is tesztelték. Ezekben – 
több egészséges tesztalany mellett – ti-
zenegy, nyaktól lefelé teljesen lebénult 
alany vett részt. Az egészséges részt-
vevők némelyikének már korábban is 
volt nyelvpiercingje, amelyet így csak 
ki kellett cserélni a titánnal bevont 
mágnesre: velük ellenőrizték többek 
között, hogy valóban problémamen-
tesen megoldható-e a beültetés. A 
rendszer azáltal működtethető, hogy a 
nyelv felfelé, lefelé, jobbra vagy balra 
történő mozgatása megváltoztatja a 

száj körül létrehozott mágneses mezőt, 
amelyet a fejre tett keret szenzorai ér-
zékelnek. 

Az első vizsgálatban a résztvevők 
iPhone-telefonjaira továbbítódtak a 
nyelvmozgás irányáról szóló informá-
ciók. A vezeték nélküli kommuniká-
ciót folytató eszköz érzékelte a nyelv 
mozgatásával kiadott parancsot, ami az 
elektromos kerekes szék vezérlőegysé-
gébe jutva kiváltotta a kívánt irányba 
történő elmozdulást. A mozgáskorlá-
tozott tesztalanyok a másfél hónapon 
keresztül végzett, heti egynapos gya-
korlással is teljes mértékben képessé 
váltak a kerekesszék ily módon történő 
irányítására. A technológiát a már em-
lített, be- és kilégzéssel irányítható ke-
rekes székekkel összevetve azt is sikerült 
bebizonyítani, hogy a nyelv mozgatá-
sával sokkal könnyebb a helyváltozta-
tás: a résztvevők átlagosan háromszor 
gyorsabban – de ugyanolyan pontosan 
– tudtak így közlekedni, mint a sokak 
által már évek óta használt, légzés-ve-
zérelt kerekes székekkel. 

A második vizsgálatban nem egy ke-
rekes széket, hanem egy számítógépet 
kötöttek össze a készülék szenzoraival. 
A mozgáskorlátozott résztvevők itt 
szintén sikeresen oldották meg a teszt-
feladatokat, például egy kurzor moz-
gatását, a rákattintást a képernyőn vé-
letlenszerűen megjelenő célpontokra, 
vagy a különféle telefonszámok egy-
más után történő tárcsázását. A kutatók 
egy még praktikusabb, fejre illeszthető 
készülék nélküli rendszert is elkezdtek 
fejleszteni. Emellett otthoni, nem kór-
házi körülmények között is meg szeret-
nék vizsgálni a nyelvpiercinggel vezé-
relt kerekes székek alkalmazhatóságát – 
írja a Science Translational Medicine-ben 
megjelent beszámoló. 
Forrás:http://stm.sciencemag.org/content/ 
5/213/213ra166

	 A	kozmikus	pókháló	
látható	szála

Csillagászok egy távoli kvazár fé-
nyében megpillantották a kozmo-
lógiai modellek által már régóta jel-

zett, a galaxisokat, galaxishalmazokat 
az intergalaktikus térben összekötő 
kozmikus (pók)háló egyik szálának 
egy részletét. A Kaliforniai Egye-
tem (Santa Cruz) kutatói a hawaii W. 
M. Keck-obszervatórium 10 méteres 

K
O
Z
M
O
LÓ

G
IA



E
LS

V
	K
É
Z
B
V
L

A T
UD

OM
ÁN

Y 
ÚJ

 E
RE

DM
ÉN

YE
I  

ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2014/6  165

Keck I-távcsövével fedezték fel 
az óriási, fénylő gázfelhőt, amely 
mintegy 2 millió fényév hosszan 
nyúlik el a galaxisközi térben. 
A csillagászok az eredményről a 
Nature-ben számoltak be.

„Egészen kivételes objektumról van 
szó, amely legalább kétszer nagyobb 
kiterjedésű, mint bármely korábban 
látott gázfelhő, és messze túlnyúlik 
a kvazárnak otthont adó galaxis 
határain, az intergalaktikus térbe” 
– mondta Sebastiano Cantalupo, a 
cikk vezető szerzője.

A Világegyetem nagyléptékű 
szerkezetének kialakulását leíró 
standard kozmológiai modell sze-
rint a galaxisok/galaxishalmazok 
egy pókhálóhoz hasonló finom 
szövedékbe ágyazva, az 
egymást keresztező szálak 
(filamentek) metszéspont-
jaiban helyezkednek el. A 
háló szálai közt óriási üres 
(anyagmentes) üregek 
vannak, amelyek a Világ-
egyetem tágulása során 
egyre hatalmasabbra nő-
nek. Magukat a szálakat 
túlnyomórészt (84 száza-
lékban) láthatatlan, sötét 
anyag alkotja. Ezt a finom 
szövedéket jelenítik meg a 
Világegyetem fejlődésének 
modellezésére kidolgozott, 
szuperszámítógépeken 
futtatott numerikus szi-
mulációk, amelyek a sötét 
anyag eloszlásának válto-
zásait követik nyomon: a 
sötét anyag sűrűbb csomói 
a szálak egymást metsző 
csomópontjaiban alakul-
nak ki. A gravitáció hatá-
sára a hagyományos (fény-
lő, atomos) anyag eloszlása 
szintén ezt a sötét háttérel-
oszlást követi, ezért a cso-
mópontokban fényes gala-
xisok és galaxishalmazok, 
a szálak mentén ritkás, 
diffúz ionizált gázfelhők 
tűnnek fel bennük. 

Egészen mostanáig azonban e szá-
lak látható komponenseit nem sikerült 
kimutatni. Bár galaxisközi gáz jelen-
létére utaló nyomokat találtak fényes 
háttérobjektumok fényének elnyelése 
alapján, ám a megfigyelések semmit 
sem árultak el ennek a gáznak az el-
oszlásáról. A mostani felfedezés az első, 
amelyben a kutatók végre erről is képet 

alkothattak: a háttér-kvazár intenzív 
sugárzása a közbeeső intergalaktikus 
hidrogéngáz-felhőt fluoreszkáló fény-
lésre késztette, s ennek alapján láthatóvá 
váltak a gigantikus galaxisközi gázfel-
hő körvonalai.

Mint azt J. Xavier Prochaska, az 
egyetem csillagász- és asztrofizikus 
professzora, a kutatócsoport vezető-

je elmondta, a kvazár fénye által át-
világított hidrogéngáz jellegzetes, az 
ultraibolya hullámhossztartományába 
eső színképvonalakat (úgynevezett 
Lyman-alfa sugárzást) bocsát ki. A 
kvazár (és a közelébe eső gázfelhő) tá-
volsága azonban olyan nagy (10 milli-
árd fényév), hogy a vöröseltolódás mi-
att a Földre érkező fény hullámhossza 
a láthatatlan ultraibolya-tartományból 
már átcsúszik az ibolya látható árnyala-
tába, amely a Keck-távcső által észlelhe-
tő. Ismerve a kvazár távolságát, illetve a 
vöröseltolódás pontos értékét, a kutatók 
olyan speciális színszűrőt illesztettek a 
Keck-távcső LRIS-spektrométerére, 
amely éppen az így eltolódott Lyman-
alfa vonalakra volt érzékeny. 

„Már korábban is alkalmaztuk ezt a 
módszert távoli kvazárok vizsgá-
latánál, de eddig még sosem volt 
olyan szerencsénk, hogy a kvazár 
fénye éppen egy kiterjedt gázfelhőn 
keresztül érjen el hozzánk – ma-
gyarázta Cantalupo. – Így, mint 
egy vaku fényfelvillanása, a kvazár 
fénye láthatóvá tette ezt az óriási dif-
fúz gázfelhőt, amelyről úgy véljük, 
egy, a most észleltnél is hatalmasabb 
anyagszál részlete, amely a valóság-
ban még sokkal távolabbra nyúlik a 
galaxisközi térben.”

A kvazárok aktív ga laxis-
magok, amelyek intenzív su-
gárzást bocsátanak ki, amely 
a galaxis szívében megbújó 
szupernagy tömegű fekete 
lyukba örvénylő anyagfelhőktől 
származik. Egy korábbi, távoli 
kvazárokra vonatkozó felmérés-
ben, amelyben a mostanihoz ha-
sonló méréstechnikát alkalmaz-
va keresték az intergalaktikus 
térben áramló gáztömegeket, 
Cantalupo és munkatársai sötét 
galaxisokat fedeztek fel a legsű-
rűbb pontokban. Ezek a kutatók 
szerint vagy túl kicsik, vagy túl 
fiatalok a csillagképződés bein-
dulásához.

A kutatók becslése szerint a 
most észlelt felhőben lévő gáz 
tömege legalább tízszerese an-

nak az értéknek, ami a számítógépes 
szimulációkból adódik. „Ezért amennyi-
ben a mostani megfigyelésen alapuló becslés 
helytállónak bizonyul, arra kell következ-
tetnünk, hogy a numerikus szimulációkból 
valamilyen fontos tényező hiányzik, azaz 
a modell további finomításra szorul” – 
mondta Cantalupo.
Forrás: news.ucsc.edu/2014/01/cosmic-web.html

A Keck-obszervatórium felvételén a fényes UM287 

kvazár (a kép közepén) „elQtt”, a galaxisközi térben 
2 millió fényév hosszan elnyúló óriási gázfelhQ a 

kozmikus pókháló egyik szálának része, amely a háttér-
kvazár intenzív sugárzása hatására fényesedik ki

KÉP: S. CANTALUPO, UC SANTA CRUZ

A Világegyetem fejlQdését modellezQ numerikus szimulációk 
szerint a galaxisok/galaxishalmazok egy pókhálóhoz hasonló finom 

szövedékbe ágyazva, az egymást keresztezQ szálak metszéspontjaiban 
helyezkednek el. A háló szálai közt óriási üres (anyagmentes) üregek 
vannak. Magukat a szálakat túlnyomórészt láthatatlan, sötét anyag 

alkotja. A gravitáció hatására a hagyományos (fénylQ, atomos) anyag 
eloszlása szintén ezt a háttéreloszlást követi, ezért a csomópontokban 

fényes galaxisok és halmazok, a szálak mentén ritkás, diffúz ionizált 
gázfelhQk láthatók. A háttérképen a sötét anyag eloszlására vonatkozó 
mai legnagyobb számítógépes szimuláció, a Bolsoj egy részlete, míg a 

kinagyított, 10 millió fényév oldalél_ betétképen egy a sötét és a világító 
anyagot is modellezQ szimuláció részlete, illetve a világos körben a 

kvazár által megvilágított, a valóságban megfigyelt szerkezet látható. 
KÉP: HÁTTÉR: A. KLYPIN AND J. PRIMACK; BETÉT: S. CANTALUPO

10 millió 
fényév
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Amikor a neutrínót indirekt 
formában kimutató magyar 
kutatópáros fiatalabbik tagja, 

Csikai Gyula kézhez vette fizika-mate-
matika szakos tanári diplomáját a deb-
receni Kossuth Lajos Tudományegyete-
men, akkor már nyakig benne volt a 
„neutrínó-vadászatban”. Erre 
ugyanis az MTA Atommagku-
tató Intézetet (ATOMKI) meg-
alapító Szalay Sándor még egye-
temi hallgatóként felkérte. A 
professzor keze alatt megkez-
dett izgalmas kísérletek miatt 
nem ment a fővárosba költőző 
fizikaszakkal 1952-ben. Maradt 
inkább Debrecenben – köd-
kamrát fejleszteni. 
–  Én már születésemkor házas-
ságot kötöttem a fizikával, 
hiszen1930-ban láttam meg a 
napvilágot Tiszaladányban, ab-
ban az évben, amikor Pauli a vi-
lágon először tételezte fel, hogy léteznie 
kell egy igen kicsiny „energiatolvajnak”, 
egy még fel nem fedezett semleges töl-
tésű részecskének – kezd bele élettörté-
netébe Csikai Gyula. – Református ne-
velést kaptam, fogékony voltam a vi-
lágra. A zene, a nyelvek és az irodalom 
legalább annyira érdekeltek, mint a ter-
mészettudomány, és szinte csak a vélet-
lenen múlott, hogy az utóbbit válasz-
tottam. De még az is könnyen megle-
het, hogy a tudomány választott engem 
– tréfálkozik. a fizika debreceni felleg-
várának– 1948-at írtunk, az iskolákat 
államosították, az érettségitételeket 
egységesítették, a vizsgabizottságok-
hoz pedig vizsgabiztosokat rendeltek 
ki. Osztályfőnököm sietett velünk kö-
zölni, csak azok tehetik le az orgonista 
kántori vizsgát, akik a megerősített 
vizsgabizottság előtt sikeresen érettsé-

CSIKAI GYULA ELMULASZTOTT NOBEL-DÍJRÓL ÉS TELLER ÁLMAIRÓL 

KÖDKAMRÁK  
ÉS REAKTOROK

1956 októberében, miközben a magyar forradalomra figyelt a világ, történt egy másik nemzetközi 

jelentWsége	esemény	is	hazánkban.	Debrecenben	Szalay	Sándor	és	Csikai	Gyula	magfizikusok	éppen	
akkor	„érték	tetten”	a	világon	elWször	a	neutrínót.	A	helyszínt	az	Európai	Fizikai	Társulat	tavaly	októ-

berben	fizikai	történelmi	emlékhellyé	nyilvánította.

giznek. Mivel ez korábban nem volt 
így, a dolog sehogyan sem volt ínyem-
re. Hogy kifejezzem nemtetszésemet, 
egy szintén „kuruckodó” osztálytár-
sam, a most Hódmezővásárhelyen lel-
készként szolgáló Zakar Ödön Tell Vil-
mos-nyitány orgonaátiratát eljátszot-

tam az Árpád téri templomban, ahol 
évek óta segédkántorként muzsikál-
tam. Egy presbiter a kijáratnál gratu-
lált:  „Az isten áldja meg, Kántor úr, 
azért, hogy életemben még egyszer 
hallhattam a Tell Vilmos-nyitányt.” 
Hogyne tetszett volna neki, ő értette: 
ennek a nyitánynak a templomi meg-
jelenítése nem más, mint a két 18 éves 
diák csattanós válasza az iskolák álla-
mosítására.  
–  Mégsem a lelkészi hivatást és a ze-
nét, hanem a fizikát választotta élethi-
vatásául. Hogyan történt ez?
– Az érettségire való felkészüléskor 
osztályfőnököm, Jakucs István biztatá-
sára az általa saját bevallása szerint nem 
eléggé ismert három – a kvantumfizi-
kával, atomfizikával, radioaktivitással 
kapcsolatos  – tétel megértése érdeké-
ben meghallgattuk Szalay Sándor há-

romórás előadását a Kísérleti Fizikai In-
tézetben. Ez megfogott, lenyűgözött és 
megerősített abban, hogy matematiká-
val, fizikával foglalkozzam. Ettől még 
Országh László, az érettségire kirendelt 
kormánybiztos sem tudott eltéríteni. 
Megírtam neki, hogy nem megyek 

orosz-angol szakra. Fizikusnak 
vettek fel, amiben az játszott köz-
re, hogy az egyik tételem a Sza-
lay-féle előadáson elhangozottak 
egyike volt. Egyetemistaként az-
tán Szalay keze alatt dolgoztam, 
másodéves koromtól externista, 
vagyis fizetés nélküli gyakornok 
voltam a Kísérleti Fizikai Intézet-
ben. A professzor kérésére a köd-
kamrákkal – vagyis, a vízgőz ki-
csapódása nyomán a részecskék 
kimutatására alkalmas kísérleti 
eszközzel –, ezek fejlesztésével 
foglalkoztam. Rájöttem egy 
használaton kívüli öreg ködkam-

ra hibájára, és arra, hogyan lehet azt ki-
javítani. Ezt követően terjesztett fel de-
monstrátori állásra Szalay, amit meg is 
kaptam. Igaz, mivel a fizikaszak Deb-
recenben megszűnt, a diplomámba 
nem az került, hogy fizikus, hanem az, 
hogy fizika-matematika szakos tanár. 
Nem bántam, annyira érdekelt a mun-
ka, amibe belefogtam, hogy a felaján-
lott Szovjetunióbeli aspirantúrát is visz-
szautasítottam.
– A Szalay Sándor keze alatt már 
egyetemistaként megkezdett kutatá-
sa valóban perspektivikus volt, hiszen 
a neutrínó kimutatása miatt hajszál 
híján Nobel-díjasok lettek. Már 1956 
őszén megvoltak az eredményeik, 
amelyeket Lengyelországban ismer-
tetett, de csak 1957-ben publikálták, 
miközben a Nobel-díjjal kitüntetett 
Reines és Cowan pár hónappal koráb-

Szalay Sándor és Csikai Gyula
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rült meglátni és lefotózni a bomlási fo-
lyamatot. A bétarészecske energiáját 
mágneses térben a pálya görbületéből 
határoztuk meg.
– Miért foglalkoztatta Önöket a neut-
rínó?
– A radioaktív bomlások – vagyis az 
alfa-, béta- és gammasugárzás – meg-
értése Marie Curie-től kezdődően na-
gyon izgatta a fizikusokat. Részben a 
hadi hasznosítás, részben pedig a békés 
célú felhasználás, vagyis az orvoslás és 
az energiatermelés addig soha nem lá-
tott perspektívái miatt. A bétasugárzás 
megértésében Pauli 1930-ban közzétett 
feltételezését, ami szerint léteznie kell 
egy eddig még fel nem fedezett kicsiny, 
töltés nélküli részecskének, nem sokkal 
követte a neutron felfedezése, ami 
Chadwick érdeme 1932-ben. Így állt 
össze, hogy az atommagban – a pro to-
non kívül – van egy semleges részecs-
ke, ezt nevezte ő el neutronnak, és bé-
tabomláskor – másképpen elektron-
emisszió létrejöttekor – ebből lép ki egy 
elektron és még egy kis részecske, ami 
Pauli feltételezésének megfelelően fele-
lőssé tehető a látszólag hiányzó energiá-

ért, impulzus és impulzus-momentu-
mért. Mi ennek a Fermi által neutrínó-
nak elnevezett semleges részecskének a 
nyomába eredtünk, célunk az volt, 
hogy bizonyítsuk, az energia-, és im-
pulzus-megmaradás törvénye radioak-
tív kölcsönhatások esetén sem sérül.
– Hogyan hatott az Önök tudományos 
eredménye a magyar fizikára, és sze-
mélyesen az Ön karrierjére?
– Mivel az általunk készített felvételek 
nagyon szépen bizonyították a neutrí-
nó létezését, Szalay professzor 1956 ok-
tóber közepén arra kért, menjek el 
Krakkóba, Lublinba, és Varsóba tartsak 
előadásokat a kutatásainkról. Szalay ar-
ra is megkért, írjam le a kísérletünket 
egy akkor jó nevű olasz szaklapban, a 
Nuovo Cimentóban. Ami Photographic 
evidence for the existence of the neutrino 
címmel jelent meg 1957-ben. Még 
ugyanebben az évben tartottak 
Paduában és Velencében egy nemzet-
közi konferenciát, ahol a vezető fiziku-
sok zöme megjelent: Heisenberg, Pauli, 
a pi-mezont kimutató Powell, Yukawa 
és Ivanenko, ők valamennyien Nobel-
díjasok. Ezen a konferencián a neutrínó 

ban, 1956. július 20-án közzétette a 
neutrínó közvetlen kimutatását igazoló 
cikkét a Science-ben. Hogyan „sike-
rült” elkésniük? 
– Szalay Sándor 1953-ban javasolta, 
hogy meg kellene próbálni a hélium 
6-os izotópot bejuttatni a ködkamrába, 
és lefényképezni ennek bomlásnyoma-
it, mondhatnám úgy is, a kondenzcsík-
jait. Én azonban rájöttem, hogy a bom-
lásban keletkező elektronok energiája 
annyira nagy, hogy a tervezett kísérlet-
hez új ködkamrát kell tervezni és építe-
ni. Meg kell kétszerezni a korábbi mé-
retét, a pontszerű villanólámpát pedig 
hosszú, neonszerű fényforrása kell ki-
cserélni. A villanólámpa ugyanis, ami 
csak akkor ad fényt, amikor érzékeny a 
ködkamra térfogata, nagyon fontos ré-
sze a kísérletnek. Így a munkatér ho-
mogén megvilágításához kifejlesztet-
tünk egy 30 centiméter hosszú xenon 
töltésű vékony villanólámpát. Ez akkor 
világújdonság volt, ami nagyon derék, 
csak az a bökkenő, hogy önmagában 
ennek az eszköznek a megalkotása fél-
évvel késleltette az új expanziós köd-
kamra elkészültét. A megfelelő üveg-
csövet egy berekfürdői kutatómér-
nök hobbiból fejlesztette ki, abban a kis 
üveggyárban, ahol dolgozott. A speciá-
lis üveg alkalmazásához meg kellett ol-
dani olyan problémát, mint az üveg- és 
a fémelektródák összeforrasztása, szük-
ség volt továbbá az alumínium és gumi 
vulkanizálására is – ez volt a ködkamra 
dugattyúja –, amihez egy újpesti iparos 
értett. Mindezek nagyon időigényesek 
voltak, így kissé elkéstünk: bár korán 
indultunk, mégis későn érkeztünk.
– Tulajdonképpen, mi történt ebben a 
titokzatos ködkamrában?
– Víz és alkohol keverékét felitattuk fe-
kete zselatinba, betettük a munkatérbe, 
ahol elpárolgott. Ezt követően a gőz- és 
hidrogéngáz-térfogat kiterjesztésével 
hirtelen lehűtöttük, emiatt a gőz, ami 
addig egyenletesen töltötte ki az egész 
teret, kicsapódott az elektron- és a visz-
szalökött lítium-atommag által keltett 
ionokra. A ködkamra érzékenységét 
úgy állítottuk be, hogy a flashlámpa 
pontosan akkor villanjon, amikor a ki-
terjesztési arány megfelelő. Ezt megelő-
zően állítottuk elő a rövid életű héli-
um-6 izotópot a kamra terében, amely-
nek egy része az érzékeny időben bom-
lott el. A kísérletet több mint tízezerszer 
végeztük el, sok száz méternyi filmre. 
Ezeket előhívtuk, mire 1956-ban sike-

Ködkamra

Nutrínó visszalökQ hatása

Ködkamra-felvétel
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viszont körcsárdást táncolt a lakásunk-
ban. Mondhatom, mindannyiunk 
nagy örömére. Ez nagyon fellelkesített 
és amikor 1984-ben egy amerikai utam 
alkalmával Teller Edével találkoztam – 
akkor ő volt az igazgatója az egyik hí-
res kaliforniai laboratóriumnak – fel is 
emlegettem Wigner debreceni körcsár-
dását. Erre ő azt mondta: „Wigner eb-
ben is kölönb volt nálam.” Teller Debre-
cen iránti érdeklődését végül egy 
atomfűtőművekkel kapcsolatos javasla-
tunkkal sikerült felkelteni.

– A nyolcvanas évek végén Önök 
meglehetősen nagy feltűnést keltettek 
ezzel az ötletükkel, hogy Debrecen 
távfűtését célszerű lenne atomenergi-
ára kapcsolni. Mi lett ennek a Teller 
Ede által is izgalmasnak ítélt ötlet-
nek a sorsa?
– Világos volt számunkra, hogy atom-
fűtőművel sokkal olcsóbbá lehetne ten-
ni a távfűtést. Ezt meg is terveztük, ám 
azzal kellett szembesülnünk, hogy 
olyan fűtőelem, amire nekünk szüksé-
günk van, nincs másutt csak Kínában. 
Az ottani atomenergiai minisztérium 
meghívására volt szerencsém tíz napot 
Kínában tölteni, és konstatálni, hogy a 
világ összes akkori fűtőelemtípusa ren-
delkezésükre áll. Szállítás azonban, 
mégsem lett a dologból, mert a kínaiak 
akkor még nem írták alá az atomso-
rompó egyezményt, így nem lehetett 
tőlük atomfűtőelemet – vagyis dúsított 
uránt – vásárolni. Így a mi debreceni 
energiareformunk nem valósulhatott 
meg, ám a program Tellert továbbra is 
érdekelte. 1990. november végén Svájc-
ban, a Paul Scherrer Intézetben volt egy 
nagyon szűk körű tanácskozás a hőt 
termelő atomreaktorokról – máskép-
pen atomfűtőművekről. Ott találkoz-

kapcsán Heisenberg azt mondta Sza-
laynak: „Alig vannak ma már olyan fi-
zikusok, akik ezt a sok munkát vállal-
nák”. Arra utalt ezzel: ahhoz, hogy ezt 
a kísérleti fizikai sikert elérjük, ezer-
számra kellett a kísérletet újra és újra el-
végeznünk, és tízezerszámra kellett fel-
vételeket készítenünk. Ezen az ominó-
zus konferencián több magyar fizikus 
is részt vett, például Marx György, aki 
élesztője és kitűnő ismertetője volt a ho-
ni fizikának és tartotta a kapcsolatot 
külföldön élő neves magyar fizikusok-
kal. Ő is segítette, támogat-
ta a pályámat. Itthon Szalay 
professzor javaslatára meg-
honosítottuk a neutronfizi-
kát és egy kis atomreaktor 
építésére is kísérletet tet-
tünk, de nem kaptunk hoz-
zá megfelelő fűtőelemet, így 
ez a programunk meghiú-
sult. Én a magam részéről, 
mégis nagyon szoros kap-
csolatba kerültem a világban 
folyó békés célú nukleáris 
kísérletekkel. Ugyanis 1966-
ban felkeresett engem Deb-
recenben az ENSZ Nem-
zetközi Atomenergia Ügy-
nökségének egyik titkára és felkért, 
dolgozzak nekik, annak érdekében, 
hogy a fejlett és fejlődő országokban 
minél több helyen meghonosítsuk a 
nukleáris kultúrát. Teller Ede és Wig-
ner Jenő munkásságát is Marx György 
révén ismertem meg, ráadásul sikerült 
is mindkettőjüket meggyőznöm arról, 
jöjjenek el Debrecenbe. Személyes se-
gítséget is kaptam, Wigner sokfélekép-
pen igyekezett engem a nemzetközi tu-
dományos élet potentátjainak figyel-
mébe ajánlani. Egyszer például, a Deb-
recenbe kéne menni, pulykakakast kéne 
venni kezdetű dalt énekelve jött felém 
egy konferencia nyitófogadásán. A 
Nobel-díjas Wigner ezen magánszáma 
nagyon hatásos „bemutatásnak“ bizo-
nyult, mert attól kezdve tényleg kezd-
tek rám figyelni. Ő ezt élvezte, de él-
vezte a magyar beszédet is, hiszen anya-
nyelvünkön folyt közöttünk a szó.
– Mikor látogatott el Wigner Deb re-
cen be?
– Már 1976-ban hívtam, akkor azon-
ban azt mondta: „Megnéztem a térké-
pet, és úgy láttam, hogy Debrecen na-
gyon közel van Oroszországhoz”. Eh-
hez tartotta magát hat évig, és csak 
1983-ban, 81 éves korában jött el, akkor 

tunk és beszéltünk erről újra. Akkor már 
nagyon szép muníció birtokában tár-
gyaltam vele: vittem magammal Antall 
József miniszterelnök úr meghívó leve-
lét, Kosáry Domokos üzenetét, hogy a 
Magyar Tudományos Akadémia tiszte-
leti tagjává választotta és jó lenne, ha a 
december eleji rendkívüli közgyűlésen át 
tudná venni az oklevelét. 
– Teller 1990 végén átvette oklevelét 
az Akadémián. Állta a szavát, és ezt 
követően Debrecenbe is ellátogatott?
– Nem, még akkor sem, mert vissza 

kellett mennie Amerikába, 
de megígérte, következő év 
februárjában eljön és legalább 
egy hetet tölt Debrecenben, 
hogy részletesen beszéljünk 
az odatervezett atom fűtő-
mű vek ről. Neki is volt ekkor 
ötlete, amit el is mondott az 
akadémiai előadásában A föld 
alatti atomreaktorok létesítése 
címmel. Aztán 1991-ben 
tényleg eljött. Szerveztünk 
ugyanis, egy szűk körű ta-
nácskozást, amire külföldiek 
is elfogadták a meghívásun-
kat. Egyöntetűen támogatták 
az atomfűtőművet. A javaslat 

Tellernek nem volt új, hiszen az anya-
got 1984-ben elvittem neki Kaliforniá-
ba. Teller ötletei közül pedig engem kü-
lönösen érdekelt a fúziós reaktor, ami-
nek a létrehozását már nagyon régen, a 
hasadásos típusú, vagy másképpen urá-
non alapuló reaktorok megvalósításával 
párhuzamosan javasolta. Ennek kidol-
gozásához végeztünk olyan méréseket 
Debrecenben, amilyeneket az Egyesült 
Államokban akkor nem tudtak meg-
csinálni. Ez nem volt véletlen, mi Deb-
recenben ugyanis tudatosan választot-
tunk olyan kutatási területet, ahol kez-
deményezők lehettünk. Ezért honosí-
tottuk meg a neutronfizikát és hoztunk 
létre olyan laboratóriumot, ahol szórás-
mentes környezetben lehet méréseket 
végezni. 
– Teller zseniális elgondolása a fúziós 
reaktorról azóta sem valósult meg…
– Nem, de több helyen folynak ígéretes 
kísérletek. Így zajlik egy kísérlet EU-
összefogással Franciaországban és van 
egy ígéret, hogy meg is valósul 2030-
ra. Akkor leszek én éppen százéves...

DOMBI MARGIT

A debreceni neutrínókísérletről további-
akat a Természet Világa februári szá-
mában olvashatnak. 

A debreceni ATOMKI épülete
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Ngo Dinh Diem az új évszá-
zad hajnalán, 1901. január 
3-án született a franciák által 

megszállt Vietnamban egy helyi 
arisztokrata családban. Katolikus 
vallású édesapja jó kapcsolatot ápolt 
a gyarmattartókkal, így Diemet már 
az egyetem elvégzése után tartomá-
nyi kormányzóvá nevezték ki. 1933-
ban Bao Dai bábcsászár meghívta a 
kormányába is, ám miután a franci-
ák nem járultak hozzá tervezett tör-
vényhozási reformjaihoz, lemondott 
a belügyi tárcáról. Ezt követően 
visszavonult a politikától, és az üzle-
ti világban helyezkedett el. A fran-
cia-indokínai gyarmati háború idő-
szakát viszont óvatosságból önkéntes 
amerikai száműzetésben töltötte. 

Diem 1954-ben, a függetlenség ki-
vívása után tért haza, és az amerika-
iak támogatta dél-vietnami kor-
mány első miniszterelnöke lett. Miu-
tán a következő évben győzelmet 
aratott a kormány által manipulált 
választásokon, lemondatta a csá-
szárt, és az újonnan kikiáltott Viet-
nami Köztársaság elnökének nyilvá-
nította magát. Ettől kezdve haláláig 
sem az államfői, sem a miniszterel-
nöki posztot nem adta ki a kezéből. 

Ngo Dinh Diem, aki saját rokonait 
juttatta a legfontosabb kormányzati 
posztokra, a kommunista befolyás-
tól tartó Egyesült Államoktól kapott 
katonai és gazdasági támogatással 
diktatórikus hatalmat épített ki. 
Ugyanakkor makacsul tartotta ma-
gát ahhoz, hogy nem akar Washing-
ton bábja lenni. Látszólag semmilyen 
tanácsot nem volt hajlandó elfogadni 
pártfogóitól. A buddhisták többsé-. A buddhisták többsé-
gét azzal fordította maga ellen, hogy 
előnyben részesítette a katolikuso-
kat. Amikor egy szerzetes tiltako-
zásképpen nyilvánosan felgyújtotta 

magát, Diem népszerűsége a mély-
pontra zuhant. Földreformot ígért, 
amit nem hajtott végre, így a parasz-, így a parasz-
tok is elvesztették benne a bizalmu-
kat. Országában egyre nőtt a kom-
munista befolyás, 1960-ban a 
Vietkong gerillaháborút indított el-
lene. Diem könyörtelenül, de nem 
elég hatékonyan lépett fel ellenük, 
ezért a hadsereg vezetői is ellene for-
dultak, s egy államcsíny gondolatát 
fontolgatták. 

Vadászidény
Diem tisztában volt vele, hogy so-
kan kívánják a bukását, ezért meg-
erősítette a titkosszolgálatot. Még 
így sem tudta azonban elkerülni a 
merényletkísérleteket. 1957. február 
22-én egy mezőgazdasági vásáron 
vett részt Buon Ma Thuot 
városában. Amikor testőrei 
gyűrűjében a pavilonok között sé-t sé-
tált, egy fiatalember furakodott a 
közelébe, és egy pisztollyal rálőtt. 

Az államfő helyett azonban az 
egyik agrárszakembert találta el. A 
merénylő másodszor is meghúzta a 
ravaszt, ám ezúttal elakadt a fegy-
vere. A támadót földre teperték és 
letartóztatták. Ha Minh Tri a ki-
hallgatásán bevallotta, hogy az 
északi kommunista állam ügynöke-
ként azt a feladatot kapta, hogy az 
élete árán is végezzen Dél-Vietnam 
elnökével. 

A diktátor ebben az esetben nem 
volt igazán életveszélyben. 1960 
őszén azonban már saját hadserege 
legfelsőbb köreiből kezdeményeztek 
puccsot megbuktatására. Vuong 
Van Dong és Nguyen Thi Chanh, a 
légideszant-hadosztály ezredesei az 
államfő autokratikus uralma ellen 
lázadtak fel. Legfőképpen azt sérel-
mezték, hogy Diem saját testvérét, 
Ngo Dinh Nhut tette meg a titkos-
rendőrség fejének, aki ráadásul sem-
miféle előképzettséggel nem rendel-
kezett. 

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

A MÁSODIK SZÁMÚ 
MERÉNYLET

Ha	megkérdeznének	száz	embert,	melyik	ország	vezetWjét	ölték	meg	1963-ban,	kilencvenkilencen	a	
Kennedy-gyilkosságot	 említenék,	 pedig	 1963	 novemberében	 nem	 W	 volt	 az	 egyetlen	 államfW,	 aki	

merénylet áldozatául esett. 

Ngo Dinh Diem
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Quoc fedélzeti fegyverével szünet 
nélkül tüzelt a palota nyugati szár-
nya felé. Közben megérkeztek a pa-
lota őrzésével megbízott fegyveres 

erők is, és ádáz tűzpárbaj alakult ki. 
Quocot sikerült földre kényszeríte-
niük. Miközben elvezették, a had-
nagy kifejezte reményét, hogy sike-
rült megölniük a „mocskos gazem-
bert”. Az elnök azonban lemenekült 
az óvóhelyre. A támadásnak, amely 
mintegy 30 percig tartott, összesen 
négy halottja és harminc sebesültje 
volt. Cunak azonban sikerült eljut-
nia Kambodzsába a légelhárítás által 
összelyukasztott gépével. 

A	Bravo-hadmevelet
Diem sikeres megbuktatása érdeké-
ben 1963 őszén néhány tiszt felvette 
a kapcsolatot az amerikai titkosszol-
gálat, a CIA saigoni főmegbízottjá-
val, Lucien Coneinnel. A titkos 
megbeszélések egy fogorvosnál zaj-
lottak. Az amerikaiak rövid gondol-
kodás után áldásukat adták a veszé-
lyessé vált diktátor eltávolítására, de 

November 11-én az összeesküvők 
akcióba léptek. A saigoni palotában 
törtek rá az elnökre, de ahelyett, 
hogy letartóztatták volna, csak 
háziőrizetbe helyezték, és tárgyalá-
sokba kezdtek vele. Ráadásul elkö-
vették azt a hibát is, hogy nem zár-
ták le a fővárosba vezető utakat, így 
Diemnek lehetőséget teremtettek 
arra, hogy telefonon felvegye a kap-
csolatot a lojális vidéki erőkkel. Már 
csak ígéretekkel kellett húznia az 
időt addig, amíg a kormánypárti 
erősítés megérkezik a fővárosba. Az 
utcai harcokban majdnem félezren 
vesztették az életüket, de a puccsis-
ták még aznap megadták magukat a 
túlerővel szemben. Ezreket tartóz-

tattak le, de Dongnak és Thinek si-
került Kambodzsába menekülnie. 

Egy évvel később újabb katonai 
puccsot szerveztek a diktátor meg-
buktatására. Nguyen Van Cu, a légi-
erő főhadnagya régóta fente a fogát 
a diktátorra. Édesapja ugyanis Diem 
politikai ellenfeleként több évet töl-
tött börtönben. Cu azzal vette rá ba-
rátját, Pham Quoc pilótát a csatlako-
zásra, hogy az USA támogatását 
tudja maga mögött. 1962. február 
27-én reggel 7 órakor a Gia Long el-
nöki palota fölött a saigoni repülő-
alakulat két vadászbombázója tűnt 
fel. Az oldalukon világosan látszott 
jelvényük, a villát szorongató vörös 
ördög. Cu zuhanórepülésben eresz-
kedett alá, és egy 230 kg-os bombát 
dobott Diem lakosztályára, ahol az 
elnök éppen George Washington 
életrajzát olvasgatta. A pokoli szer-át olvasgatta. A pokoli szer- olvasgatta. A pokoli szer-
kezet azonban nem robbant fel. 

csak azzal a feltétellel, hogy nem es-
het bántódása. Az Egyesült Államok 
ugyanis menedékjogot biztosított 
volna a számára. A puccs sikeres le-
bonyolítását mintegy 3 millió piasz-
terrel támogatták, amit Conein egy 
bőröndben adott át Duong Van 
Minh és Tran Van Don tábornokok-és Tran Van Don tábornokok-Tran Van Don tábornokok-
nak, az összeesküvők vezéreinek. 

A terv szerint az elnök katonai ta-
nácsadója - akit szintén beavattak a 
készülődő puccsba -, elhiteti Diem-
mel, hogy újabb lázadás készül elle-
ne. Ezzel az ürüggyel aztán legálisan 
összevonhatja csapatait a főváros-vonhatja csapatait a főváros-
ban, mintha csak a puccsot akarnák 
megakadályozni. Ezt követően a lá-
zadó csapatok körülveszik a palotát, 

és letartóztatják a diktátort. Az ame-
rikaiak azt azonban leszögezték, ha 
balul üt ki a dolog, a CIA semmiről 
sem tud. 

1963. november 1-jén Henry Cabot 
Lodge amerikai nagykövet búcsúlá-
togatást tett a Gia Long-palotában. 
Az ilyen alkalmakkor szokásos kö-
tetlen beszélgetés közben Diem tré-
fálkozva megemlítette, hogy bizto-
san új államcsíny készül ellene, mert 
az ilyesmi általában az amerikai 
nagykövetek távolléte alatt szokott 
bekövetkezni. 

Délután fél kettőkor az elnök és 
családja éppen befejezték az ebédet, 
amikor megérkezett a katonai láza-zett a katonai láza-
dás híre. A Bravo-hadműveletre ke-
resztelt államcsínyt jól előkészítet-
ték. Az akció kezdetén az előre meg-
beszélt terv szerint a CIA főhadi-
szállásán megszólalt az a rádió, 
amelynek titkos frekvenciáján a kö-

Ngo Dinh Nhu (középen)

A palota megtámadása, 1963 Henry Cabot Lodge Duong Van Minh-nyel 1963-ban
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vetkező jelszó hangzott el: „Kilenc, 
kilenc, kilenc, kilenc”. A Saigonba 
összevont lázadó egységeket szemé-
lyesen Minh tábornok vezette a pa-
lota ellen. A Diemhez hű néhány 
alakulat, valamint a fivére, Nhu pa-
rancsnoksága alá tartozó különleges 
osztagok azonban kezdetben heve-
sen ellenálltak. 

Eközben az elnök Lodge számát 
tárcsázta. Joggal sejtette ugyanis, 
hogy a lázadók az amerikaiak bele-
egyezése nélkül nem mertek volna 
támadást indítani. A nagykövet fel-
ajánlotta, hogy kimenekítik az or-
szágból, ha önként megadja magát. 
Diemet azonban felháborította az 
Egyesült Államok árulása, s bár a 

palotát már bekerítették, bízott a 
palotaőrség hűségében, akik kemé-
nyen védekeztek. Nem tudhatta, 
hogy a biztonsági erők parancsno-
kát, Le Quang Tung tábornokot 
már megölték. Közben Minh tábor-Közben Minh tábor-
nok is felhívta telefonon, és meg-
próbálta megadásra bírni. És ekkor 
meglepő módon az elnök bejelentet-
te, hogy hajlandó lemondani a hata-
lomról. 

Furcsa	öngyilkosság
Fél órával a beszélgetés után az ösz-
szeesküvők elfoglalták a saigoni rá-
dióállomást, és közleményt olvastak 
be arról, hogy Diemet megfosztot-
ták tisztségétől, a hatalmat pedig 
ideiglenesen egy tábornoki csoport 
vette át. Késő este Minh tábornok a 
palotába érkezett, hogy személyesen 
ellenőrizze Diem letartóztatását, de 
sem őt, sem gyűlölt fivérét nem ta-
lálták az épületben. Rövid kutatás 
után kiderült, hogy egy több kilo-
méter hosszú titkos alagúton jutot-

tak ki a Gia Long-palotából. 
Éjszakára a kínai negyedben húzták 
meg magukat, egy beavatott 
emberük házában. Szerettek volna a 
Mekong folyón eljutni a hozzájuk hű 
csapatokhoz, de elkéstek, mert az el-
nöki gárda egyik embere elárulta a 
rejtekhelyüket. Hajnalban újból me-
nekülniük kellett, de csak a szom-
szédos Szt. Ferenc-templomba jutot-
tak el, ahol papi reverendát öltöttek 
magukra. Délelőtt 10 órakor egy 
páncélos és két dzsip fékezett le az 
épület előtt, majd egyenruhások tör-előtt, majd egyenruhások tör-
tek be a templomba, és őrizetbe 
vették a fivéreket. Csuklóikat 
szorosan összekötözték egy-egy vil--egy vil-
lanydróttal, s durván betuszkolták 
őket az egyik dzsipbe. A konvoj ez-
után sietve elrobogott a hadsereg ve-
zérkarának főhadiszállása felé. A pa-
rancsnokságon azonban már csak a 
fivérek szuronnyal összeszurkált, és 
golyóktól lyuggatott holttesteit 
emelték ki az autóból. 

Az első jelentés szerint Diem és 
Nhu méreggel vetettek véget saját 
életüknek. Ám figyelembe véve, 
hogy össze voltak kötözve, ezt a ver-
ziót senki sem vette komolyan. Az 
esetnek csak két szemtanúja volt: 
Nguyen Van Nhung őrnagy és 
Duong Hieu Nghia ezredes, akik a 
dzsipben a foglyokra vigyáztak. Az 
ő vallomásuk szerint Diem állítólag 
csendben ült, de Nhu elkezdte sérte-
getni a kapitányt, akivel már régóta 
ismerték egymást. A veszekedés vé-
gül kiabálássá fajult, mire a felbő-
szült tiszt felkapta bajonettjét, és 
többször hasba szúrta vele Nhut. 
Azután elővette a pisztolyát, és a bu-
kott elnök tarkójához tartva, meg-
húzta a ravaszt. Ám ekkor még nem 
volt vége a borzalmaknak. Az őr-
nagy újból kibiztosította a fegyve-
rét, és a földön fetrengő és nyöször-
gő Nhu fejéhez tartva, újból tüzelt. 
Mindez egy vasúti átjáróban történt. 
Sokan azonban arra gyanakodnak, 
hogy a puccsisták vezetője már ko-
rábban parancsba adta az elnök és fi-
vére likvidálását, hogy megelőzze-
nek egy lehetséges polgárháborút. 
Szemtanúk szerint Kennedy elnök 
komoran vette tudomásul Diem ha-
lálhírét. Azt azonban nem sejthette, 
hogy három héttel később ő maga 
sem lesz az élők sorában. 

HEGEDÜS PÉTER

A	szigeteken	élW	állatok	
szelídebbek

Nem félnek az embertől a szigeteken 
élő zsákmányállatok feltehetően azért, 
mert nincs emlős ragadozójuk – erre a 
következtetésre jutott másfél évszáza-
da Darwin, miután megismerte a Ga-
lápagos-szigetek élővilágát. Jusson 
eszünkbe a mauritiusi nagy, szelíd ga-
lambféle, a dodó is, amelynek utolsó 
példánya a XVII. században pusztult 
el, mert eszébe sem jutott elmenekülni 

a holland gyarmatosítók elől, és nem 
tudott alkalmazkodni a behurcolt ra-
gadozókhoz.

Amerikai kutatók most megerősí-
tették Darwin megfigyelését. Min-
den korábbinál átfogóbb vizsgálat-
ban összesen öt kontinens, valamint 
az Atlanti-, Csendes-óceán, Karib- 
és Földközi-tenger 66 gyíkfajának 
menekülési viselkedését összevetve 
megállapították, hogy a szigeteken 
élő gyíkok sokkal közelebb engedik 
magukhoz az embereket, mint a ro-
kon fajú szárazföldiek. Az eredmé-
nyek szerint minél távolabb él egy 
gyík a kontinenstől, annál később 
iszkol el a közeledő ember elől. 

A ragadozók nélküli szigeteken a 
szelekció azoknak az egyedeknek 
kedvezett, amelyek nem veszteget-
ték feleslegesen az idejüket, energiá-
jukat menekülésre, így a nyugod-
tabb példányok hagytak maguk 
után több utódot. De lehet, hogy 
más faktorok is szerepet játszottak a 
viselkedés átalakulásában, például 
az, hogy ha egy szigeten kevés a táp-
lálék, a gyíknak megéri sokáig ki-
tartani egy táplálkozóhelyen, mie-
lőtt menekülőre fogná. 

Kubinyi eniKő

ÉT-ETOLÓGIA

A halott Diem
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sonló módszerekkel. Ma a kutatás 
alapú természettudomány-tanítás 
az egyik legnépszerűbb reformtö-
rekvés. Arra az elgondolásra épül, 
hogy a gyerekek ugyanazt a folya-
matot követve tanulják a termé-
szettudományokat, ahogy a kuta-
tók foglalkoznak a saját területük-
kel. Az Európai Unió óriási össze-
geket áldozott erre, számos 
projektet indított. De ebből a fo-
lyamatból mind ez idáig hiányzott 
a természettudományos gondolko-
dás alaplogikája: mindenki hitt ab-
ban, hogy működik, de kevesen 
vették a fáradságot, hogy ezt be is 
bizonyítsák, a hatását pontosan 
felmérjék. Gond az is, hogy a vár-
ható eredményt nagyon általáno-
san fogalmazták meg: kreatívab-
bak lesznek a gyerekek, fejlődik a 
kommunikációs készségük, jobban 
beilleszkednek a XXI. századi tár-
sadalomba. Pontosabban kell értel-
mezni a célokat, majd mérhetővé 
tenni azokat ahhoz, hogy az ilyen 
módszerek hatását tudományos 
alapossággal meg lehessen vizsgál-
ni. Az a nemzetközi munkacso-
port, melyben dolgozunk, az ilyen 
jellegű értékelés tartalmának és 
eszközrendszerének kidolgozásá-
val foglalkozik.

– És az nem merül fel probléma-
ként, hogy a kutatás működésének 
megismeréséhez túl magas a belé-
pési küszöb? Vagy minden szinten 
befogadható?
– Óvodásoknak is lehet olyan fel-
adatokat adni, amelyek segítségé-
vel megtapasztalják a világ tudo-
mányos megismerésének lényegét, 
megértik az összefüggések feltárá-
sának folyamatát. Amikor a gyere-
kek találgatnak, a számukra még 
ismeretlen összefüggésekre vonat-
kozó elgondolásaikat megfogal-
mazzák, akkor lényegében hipoté-
ziseket alkotnak. Innen már csak 
egy lépés, hogy megmutassuk, sok 
esetben ezeknek az állításoknak az 
igazsága egyszerű kísérletekkel el-
lenőrizhető. Vannak olyan korsza-
kok a gyerekek életében, amikor 
bizonyos gondolkodási folyamato-
kat, műveleteket könnyedén lehet 
fejleszteni. Ha az adott pillanatban 
megfelelően stimuláljuk az agyat, 
a gondolkodást, akkor nagyon na-
gyot lehet a fejődésen lendíteni. 
Ehhez viszont tudni kell azt, hogy 
a gyerek éppen milyen korszakban 
van, hogy ne olyan feladatot ad-
junk neki, ami az aktuális fejlettsé-
gi szintjén reménytelenül nehéz, de 
ne is olyan gyakorlatot végeztes-

– Természettudományos képzett-
séggel hogyan került kapcsolatba a 
pedagógiai kutatásokkal?
– Még hallgatóként csatlakoztam 
egy kutatócsoport munkájához, ké-
miatankönyvek elemezésével kez-
dődött a szakmai tevékenységem. 
Már akkor szembesültem azzal, 
hogy néhány tanár úgy vélekedett, 
minél pontosabban reprodukálják 
a gyerekek a tankönyv szövegét, 
annál jobb a tudásuk. Ez különösen 
akkor gond, ha a tankönyvek nem 
elég jók, a tanulók számára ismeret-
len kifejezésekből felépített definíci-
ókat tartalmaznak.
– Hogyan lehet a magolás helyett 
fejlesztően foglalkozni a termé-
szettudományokkal?

– Számos ígére-
tes programot is-
merünk. Az 
egyik legkidol-
gozottabb arra 
vállalkozik, hogy 
a tanulók gon-

dolkodását, értelmi fejlődését se-
gítse a természettudomány tanítá-
sa révén. A londoni kollégáink 
módszere úgy adagolja a gyakorla-
tokat, hogy azok mindig megfelel-
jenek a tanulók értelmi szintjének. 
Korábban mi is kísérleteztünk ha-
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A TUDÁSMÉRNÖK
„Ne olyan tananyagot kínáljuk a diákoknak, melynek feldolgozására 

még képtelenek, de ne is olyan gyakorlatot végeztessünk velük, 

mely	 számukra	 már	 unalmas”	 –	 mondja	 Csapó	 BenW,	 a	 Szegedi	
Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetének és a Magyar 

Tudományos	Akadémia	KépességfejlWdés	Kutatócsoportjának	veze-
tWje,	magyar	alapkutatókat	bemutató	sorozatunk	következW	interjú-
alanya.	A	diákok	fejlWdésének	hatékonyabb	segítése	érdekében	egy	
olyan	szövegértési,	matematikai	és	természettudományos	diagnosz-
tikus értékelési rendszert alakítanak ki, amely az iskolák valódi 

hozzáadott	értékét	is	láthatóvá	teszi.

46659
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szettudomány. Az egymást követő 
eredményeket össze lehet majd 
kapcsolni, így egy longitudinális 
mérést kapunk. Ezáltal a diákok 
egyéni fejlődéséről, és hosszabb tá-
von az iskola fejlesztőmunkájáról 
is képet alkothatunk.

Ha a belépéskor és a kilépéskor is 
megmérjük a gyerekek teljesítmé-
nyét, meg tudjuk mutatni, hogy 
mi egy iskola hozzáadott értéke.

– A gyakorlatban hol tart e 
diagnosztikus rendszer kidol-
gozása?
– Az online platform kész, és 
folyamatosan töltjük fel fel-
adatokkal. Jelenleg több mint 
háromszáz partneriskolánk 
van, ahol a feladatok kipróbá-
lását elvégezzük, és közben ta-
nulmányozzuk, hogyan mű-
ködik mindez valódi iskolai 
kontextusban. A rendszert a 
következő év szeptemberében 
lehet élesben alkalmazni. Egy 
hatalmas feladatbankot kell 
felépítenünk közel tízezer fel-
adattal. Komoly kihívás, hogy 
olyan feladatokat kell készíte-
ni, amelyeknek nincs előzmé-
nye, hagyománya. Így sok 

energiára van szükség a feladatírók 
felkészítéséhez. Meg kell tanulni-
uk, hogy mi a mérések lényege, mi-
lyen újszerű szempontokat kell fi-
gyelembe venni, hogy tudnak gon-
dolkodást mérő feladatokat készíte-
ni, hogyan tudnak a pszichológiai 
dimenzió irányába mutató vagy az 
adott diszciplína lényegét megraga-
dó feladatokat írni. Ez komoly ta-
nulási folyamat nekünk is. Miután 
élesben elindulnak a mérések, mi-
nimum hat évig működtetni kell 
felmenő rendszerben, hogy az első-
ben belépő és megmért gyerekek 
hatodikos eredményei is a kezünk-
ben legyenek. Megnézhetjük, hogy 
az elsős belépéshez képest hogyan 
teljesítenek hatodikban. Mivel a pe-
dagógusok folyamatosan nyomon 
követhetik a diákok gondolkodási 
képességeinek fejlődését, tudásának 
változását, a személyre szabott tá-
mogatás reményeink szerint fel-
gyorsítja a gyerekek előrehaladását, 
és jelentősen javítja a tanári munka 
hatékonyságát.

MÉCS ANNA

rosszul állunk szövegértésben, a 
2000-es, 2003-as és 2006-os 
PISA-vizsgálatban is a szövegértés 
volt a leggyengébb terület. Tud-
tuk, hogy nagy baj van, kongattuk 
a vészharangot, ennek hatására 
sok minden történt. Különböző fó-
rumokon népszerűsítették az olva-
sást – például a Nagy Könyv-moz-
galommal –, bekerült az iskolákba 
a DIFER, a diagnosztikus fejlő-

désvizsgáló rendszer, volt olyan év, 
amikor minden iskolába lépő gye-
rekkel felvették. Ennek nyomán 
tudatosodott a tanárokban, hogy 
mit kellene fejleszteni, hogy mi az, 
ami előfeltétele a szövegértésnek. 
Hiszen a mechanikus olvasástudás 
és a jó szövegértés között óriási tá-
volság van, amit átgondolt fejlesz-
téssel lehet csak felszámolni. A 
magyar transzparens ortográfiájú 
nyelv, a szavakat úgy írjuk le be-
tűkkel, ahogy kimondjuk. Ha is-
merjük a betűket, és képesek va-
gyunk kiolvasni a szavakat, akkor 
úgy tűnik, hogy tudunk olvasni. 
Ám ez csupán mechanikus olvasás. 
Az, hogy megértsük a mondatok 
értelmét és egy szöveg információ-
tartalmát kinyerjük, további fejlő-
dést igényel.
– És miként lehet a gondolkodá-
si képességek változását láthatóvá 
tenni?
– Jelenleg egy diagnosztikus érté-
kelési rendszert fejlesztünk erre a 
célra, melynek a fő területei a szö-
vegértés, a matematika és a termé-

sünk vele, mely számára már unal-
mas. Ha benne vagyunk ebben a 
zónában, és szinkronban van a ta-
nítás a gyerek éppen végbe menő 
értelmi fejlődésével, akkor fel lehet 
gyorsítani ezt a fejlődést.
– Sokszor nem így történik a ma-
gyar tantervekben: például akkor 
tanítanak mértékegység-átvál-
tást, amikor az arányossági gon-
dolkodás még nem elég fejlett, így 
csak magolást eredményez. 
Általában mennyire veszik 
ezt figyelembe?
– Amit a gyerekek értelmi 
fejlődéséről tudunk, azt 
még nem olyan régóta tud-
juk, így ez még nem min-
den esetben került át a peda-
gógiai köztudatba, tanter-
vekbe, tankönyvekbe.
– Sok esetben negyven-öt-
venéves eredményekről be-
szélünk…
– Való igaz, hogy Piaget mű-
ködése óta az értelmi fejlődés 
folyamatai jól ismertek, de 
Piaget nagyon bonyolultan 
fejezte ki magát. Egy abszt-
rakt matematikai formanyel-
vet használt az értelmi fejlő-
dés leírására. Ahhoz, hogy azt valaki 
megértse, otthon kellett lennie a 
matematikában és a pszichológiában 
is. Szemléletmódjának elterjedését 
az is akadályozta, hogy műveinek 
nagy része franciául jelent meg, így 
angolra későn került át, kevesen ér-
tették meg a lényeget. Kezdetben 
több naiv és félrevezető próbálkozás 
volt annak a képességfejlesztő mód-
szernek az alkalmazására, ami az ő 
elméletéből következett.
– Varga Tamáson keresztül itthon 
elég tisztán jelenhetett meg ez a 
szemléletmód. 
– Lényegében azon kevés országok 
közé tartozunk, melyek sokat pro-
fitáltak az új matematikamozga-
lomból. Ezért is szomorú, hogy ma 
ott tartunk, ahol. Nemzetközi ösz-
szehasonlításokban jó pár éve rom-
lik a matematikaeredményünk.
– A szövegértés terén is aggasztó 
volt a helyzet, de 2009 körül úgy 
tűnt, hogy megtaláltuk a megol-
dást. Minek volt ez köszönhető?
– Az első néhány nemzetközi vizs-
gálat azt mutatta, hogy nagyon 
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célját, amelyért képes áldozatot hoz-
ni. 

A nevelésben, a társadalmi érték-
rend kialakításában, az érett szemé-
lyiség kialakulásában meghatározó 
szerepe van a család mellett az isko-
lának, következésképpen a pedagó-
gusok, tanulmányok, tankönyvek, 
olvasmányok, osztálycsoportok, tan-
rend sajátosságai meghatározó jelle-
gűek a gyerekek nemcsak tudomá-
nyos, de esztétikai érzékének fejlő-
désében is. A családban és iskolában 
van helye a zenei érzék, s természe-
tesen a többi művészet iránti hajlam 
próbálgatásának, fejlesztésének. Az 
iskolai mentálhigiéné nem hagyhatja 
ezt figyelmen kívül, amennyiben a 
lélek egyensúlyának megteremtését 
tűzi ki céljául. Meg kellene tanul-
nunk kiválasztani azt a nyelvet, 
amely által kifejezhetjük önmagun-
kat, azt az utat, amelyen kalandozva 
lelki békességre találhatunk, történ-
jen bár a spontaneitáson belül a hal-
lás, mozgás, írás, éneklés, játék esz-
közeinek bármelyikével.

Lelkigondozói-lelkipásztori felada-
tunk, keresztyéni kötelességünk a 
békesség hiányának kínjában vergő-
dő lelkek, az önmagukat, identitásu-
kat, megoldásaikat kereső, kétségbe-
esett emberek támaszává válni. Is-
tennel való megbékélésük meredek 

útján útitársukká lenni. Ajtókat nyi-
togatni. Keresni a teret, ahol azokká 
válhatnak, akikké válniuk kell. Ön-
magukká.

A zeneterápiás módszer nem kizá-
rólagos gyógyterápia a szó hétköz-
napi értelmében, de hiszem, hogy a 
zene a megfogalmazottakhoz adja a 
megfogalmazhatatlant, utat tör oda 
is, ahova az értelem és szavak nem 
juthatnak el. Bárki képes a zenélés 
valamilyen formájára, a fogyatékkal 
élők, értelmileg sérültek is hallgat-
hatnak zenét. Hiszem, hogy eddigi 
ismereteinknek hálás, jótékony fo-
kozója, segítője a zene – az orvostu-
domány, gyógypedagógia, valamint 
a lelkigondozás számára új utakat 
nyit a gyógyítás világában.

Átlényegülni, értelmezni, asszoci-
álni – ez létünk legemberibb vonása, 
önismeretünk, személyiségfejlődé-
sünk létrafokai. Asszociációs képes-
ségünk ad magyarázatot arra, ho-
gyan tud a zene kapcsolatba kerülni 
e titokzatos, felfoghatatlan szubsz-
tanciánkkal, amit léleknek neve-
zünk.

A zene lelkünkkel áll párbeszéd-
ben, nem hallásunkkal. Lelkünknek 
közöl, lelkünket, képzeletünket éb-
resztgeti, formálgatja. Zenével asz-
szociálni tehát kétszeresen lelki fo-
lyamat.

ZENE ÉS LELKI 
EGÉSZSÉG

A	mentálhigiéné	lényege	a	megelWzés.	A	legjobb	stratégia	a	meg-
elWzés	útjainak	kidolgozása,	tudatos	munka	és	erWfeszítés	annak	
érdekében,	 hogy	 az	 igazán	 nagy	 lelki	 problémákat	 megelWzzük.	
Ezt	látom	a	legjárhatóbb	útnak	a	XXI.	század	korbetegségébWl,	a	
depresszióból	 való	 kigyógyulás	 felé	 és	 a	megelWzés	 jelentené	 a	
gyakori	válások	visszaszorítását.	Nem	keresnünk	kellene	azt,	ami	
elveszett,	hanem	vigyáznunk	 rá,	amíg	még	a	miénk.	Legyen	szó	
akár	 kapcsolatokról,	 akár	 hitrWl,	 vagy	 lelki	 egészségrWl	 –	 mivel	

ennek	a	háromnak	ugyanaz	a	lényege:	a	lelkünk.

Mentálisan egészségesek va-
gyunk, lelkünk testünkkel 
harmonikus rendszert al-

kot, ha tudjuk kezelni, meg tudjuk 
élni indulatainkat, érzelmeinket és 
kapcsolatainkat, így személyiségünk 
folyamatosan fejlődik, nem pedig 
visszafejlődik. Harmadik út ugyanis 
nincs, sohasem stagnálunk. Ebben a 
lelki folyamatban, az önkifejezés és 
önmegértés folyamatában jut fontos 
szerep a művészetterápiáknak, kö-
zöttük kiemelten a zeneterápiának. 
Célunk az érett személyiség, aki túl 
tud látni a jelen pillanaton, aki 
egészségesen kötődik, aki képes ta-
nulni saját hibáiból, aki látja életében 
a fontossági sorrendet és megértette 

„Ó, én mesterem
zenédnek végtelen hálószemeivel
befogtad, rabul ejtetted szívem!”

R. Tagore: Gitanjali 3.
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A mód, ahogyan a zene felemeli 
lelkünket, megfoghatatlan, csak 
eredményét tapasztaljuk. A zenei mű 
vagy részlet meghallgatása közben 
asszociációk, vágyak, érzelmek, em-
lékképek bukkannak fel, miközben 
szinte észrevétlenül alakulnak lát-
vánnyá a lélek mélyén szunnyadó 
tartalmak. 

Vallom, hogy van egy többlete a 
zenének, amit semmilyen más for-
rásból nem kaphat a lélek. Kimerít-
hetetlen forrás ez. Erő annak, aki 
erőt merít belőle. A kimondhatat-
lanra is van kifejező eszköze. 

A zene és lelki egészség viszonyában 
mindig kérdés a hallgatói befogadás, 
az ingerküszöb-szint, a hallgatók 
motivációja, nyitottsága, személyisé-
gük alakíthatósága, az újszerűségre 
való receptivitás. Mindenkori kérdés, 
hogy meddig nyitott egy felnőtt sze-
mélyiség? Illetve hogyan hat a zene a 
különböző életkorú, szociális hátterű, 
műveltségű csoportokra?

A zeneterápia az érzékelés, moz-
gás, beszéd fejlesztését szolgálja, 
amely azonban nem szűkebb érte-
lemben vett terápia, hanem valójá-
ban kísérés, támasz, védelem, segí-
tés, ápolás, nevelés – ami a terápeüo 
görög szó eredeti értelme –, elsősor-
ban nem gyógyítás, hiszen a fogya-
tékosság nem gyógyítható. Sokkal 
inkább azon beavatkozások összessé-
ge, amelyek eredményeként a beteg-

ség elviselhetőbbé válik, illetve eny-
hül. Célja a fogyatékosság adta lehe-
tőségeken belüli fejlesztés, terápiás 
hatásokkal együtt.

Az önfeledt zenehallgatás felszaba-
dító, lazító, relaxáló hatású, míg az 
aktív zenélés aktivizáló, képzeletser-
kentő. Ezekre a hatásokra támasz-
kodik a zeneterápia, a zenével való 
segítés, gyógyítás: önértékelési és 
magatartászavarok esetén, mentális 
és emocionális zavarban szenvedők, 
beszédhibás gyerekek, felnőttek ke-
zelésében, szenvedélybetegek reha-
bilitációjában, krízishelyzetek, trau-
mák, életvégi lelki zavarok enyhíté-
sében, útkeresésében.

A zeneterápiában benne van a lehe-
tőség, amelyből természetesen nem 
mindenki nyer lelki tartalmat, kell 
hozzá nyitottság, érzék. Krisztus 

szavaival: „Akinek van füle a hallás-
ra, hallja…” (Lk. 8,8).

Fontos a kompetenciahatárok tisz-
tán látása, annak tudatosítása, hogy 
a zene nem gyógyszer, még ha hatá-
sa terápia jellegű is. Zenehallgatás 
vagy aktív zenélés közben csillapo-
dik, megnyugszik a lélek. A zene 
azonban nem csupán gyógyító, 
relaxáló hatású, az éles, monoton 
hangok feszült érzelmi állapothoz 
vezethetnek. 

A rehabilitáció területén a zene 
gyakran az egyetlen kommunikáci-
ós eszköz olyanoknál, akik értelmi-
nyelvi készsége sérült vagy fogyaté-
kos. A rehabilitáció és a pedagógia 
határán fekvő fejlesztő pedagógia 
szintén használja a zenét.

Fontos szempont az élményszerű-
ség. Nem a szakmaiság, nem a kép-
zettség a szempont, hanem az él-
mény hatása, tartóssága. A zenei ala-
pú játékos, alkotó tevékenységek, 
asszociációt serkentő, személyes él-
ményű, közösségi zenés együttlétek 
alkalmain tanulhatjuk a figyelést – 
zene által.

Útkeresés. Ez jellemzi egész éle-
tünket. A tiszta zenéig is keresni kell 
az utat. Módszereket, alkalmakat, 
érzékenységet, lelki készenlétet. 
Egyszóval a harmóniát.

SZÉKELY CSILLA IMOLA
LELKÉSZ

A kutatás a TÁMOP  4.2.4.A/1-11-1-2012-0001 
azonosító számú Nemzeti Kiválóság Prog-
ram – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi 
támogatást biztosító rendszer kidolgozása 
és m_ködtetése konvergencia program cím_ 
kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az 
Európai Unió támogatásával, az Európai Szo-
ciális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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A Niagara szó hallatán szinte 
mindenkinek egy „menny-
dörgő” robajjal alázúduló 

vízesés jut eszébe. Nem véletlenül, 
hiszen a szó egyik értelmezése sze-
rint pontosan ezt jelenti a hajdanán 
itt élt indiánok nyelvén. Egy másik 
magyarázat szerint egy irokéz tele-
pülés nevéből származik a vízesés 
neve, melynek jelentése „a kettévá-
gott föld helye”. 

Kevésbé ismert, hogy a folyót, 
mely vizével ezt a természeti csodát 
táplálja, szintén ezzel a névvel illetik. 
Holott nem holmi jelentéktelen víz-
folyásról van szó. Bár az Ontario- és 
az Erie-tavat összekötő folyam csu-
pán 58 kilométer hosszú, átlagos 
vízhozama 5796 köbméter – ez 
csaknem két és félszerese a Dunáé-
nak Budapestnél. Niagarának neve-

A  N I A G A R A - F O LY Ó  É S  KÖ R N Y É K É N E K  T I T K A I

AHOL ISTEN 
KETTÉVÁGTA A FÖLDET
Ha a jelenlegi ütemben folytatódik a Niagara-vízesés homlokfalának lassú visszavonulása, még körül-

belül	50–60	ezer	évig	hallhatják	az	odavetWdWk	a	roppant	víztömeg	dübörgését.	Igaz,	a	folyó	várható	
vízhozama	 jócskán	megnW	majd,	miután	a	 visszavágódó	 vízesés	 lebontja	maga	mögött	 az	Erie-tó	

partfalát.	

zik a vízesés melletti két várost is, 
mind a kanadai, mind az amerikai 
oldalon, sőt a folyó torkolatánál 
emelt csaknem 3 és fél évszázados 
erőd is ezt a nevet kapta.

Évente több mint 12 millió turista 
látogatja meg a vízesést és a környé-
két. Érkeznek ide természetjárók, 
nászutasok és sokakat vonzanak a 
folyó két oldalán emelt kaszinók is. 
A terület népszerűsége nem új kele-
tű, itt hozták létre 1885-ben az Egye-
sült Államok első state parkját (állami 
parkját), melyet azóta sok száz köve-
tett szerte az országban. A state par-
kok – ellentétben az általában jóval 
nagyobb nemzeti parkokkal – tagál-
lami hatáskörben kialakított védett 
területek, amelyekre szintén igaz, 
hogy természetvédelmi-turisztikai 
szerepet egyaránt betöltenek.

A Niagara-folyó Földünk legnagyobb 
édesvízi tórendszerének a része. A 
Nagy-tavak körülbelül 290 ezer négy-
zetkilométeres vízfelülete hazánk terü-
letének több mint a háromszorosa. Ha 
az öt tó óriási vízkészletét egy Európa 
területének megfelelő nagyságú me-
dencébe töltenénk, több mint 2,25 mé-
teres vízmélységet kapnánk. 

Tórendszer – 
szintkülönbségekkel

A hatalmas tómedencéket elsősorban a 
glaciális időszak jégtakaróinak csiszoló, 
koptató hatása alakította ki. Észak-
Amerikában a jégárak sokkal délebbre 
hatoltak, mint Európában. Fő oka a 
kontinens észak–déli irányú nyitottsá-
gában keresendő. Ennek köszönhető, 
hogy egyes területeken New York szé-
lességi körén is túlnyúltak a délnek tartó 
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1–1,5 másfél métert is 
meghaladta a hátravágó-
dás éves üteme. A leg-
utóbbi időszakban 30–35 
centiméter körüli értéke-
ket mértek. A vízeséshez 
kötődő infrastrukturális 
és gazdasági jellegű be-
ruházások védelmében 
néhány helyen betonnal 
is megerősítették a me-
derágy bizonyos részeit, 
de a lezúduló víz meny-
nyiségének csökkentése 
is lassítja a medernek és a 
homlokfalnak az erózió-
ját. További beavatkozá-
sok akár a tizedére is 
csökkenthetnék a vissza-
vágódás sebességét.

A víz munkája még 
emberi időléptékkel mér-
ve is nyomon követhető. 
Ezt példázza a vízesés 
leglátványosabb elemét 
mutató patkóforma ki-
alakulása, mely az euró-
paiak megjelenését köve-
tő 3 évszázad folyamán 
formálódott ki. A vízesés 
alatti szakaszon a folyó 
egy mély, meredekfalú szurdokvölgyet 
vésett a mállékony kőzetanyagba. En-
nek kialakulását az is segítette, hogy a 
jégkorszakot követően, mintegy 12 
500 évvel ezelőtt, elolvadt a helyenként 
2–3 kilométer vastag jégréteg, és az így 
megkönnyebbült felszín emelkedni 
kezdett, amelybe a folyó mélyen be-
vágta magát, kialakítva ezzel szűk 
szurdokvölgyét. A vízesés alatti szaka-
szon a folyó vize smaragdzöld színt ölt. 
Ezt annak a 60 tonnányi kőzetlisztnek 
és oldott ásványi anyagoknak köszön-
heti, melyek percenként lezúdulnak.

Franciák, britek és indiánok 
Az itt élő indiánok szinte kialakulása óta 
ismerhették a vízesést, bár erről írásos em-
lékek nem maradtak fenn. A kanadai 
partvidék egyik leghíresebb felfedezője, 
Samuel de Champlain már a XVII. század 
elején említést tesz – másodkézből szer-
zett információk alapján – a látványos 
vízesésekről. A terület első alaposabb le-
írását a belga misszionárius Louis Hennepin 
adta, aki 1677-ben járta be a területet.

A térség hamarosan a brit és a francia 
gyarmatosítók ütközési zónájává vált, 
melynek máig fennmaradt mementói a 

térséget egykoron uraló erődök. A Ni-
agara-erődöt a Niagara-folyó keleti ol-
dala és az Ontario-tó által határolt 
magasparton a franciák építették 1678-
ban, s ekkor még Fort Continak nevez-
ték. Később többször is átépítették. Az 
erődben a francia gyarmati hadsereg 
katonái állomásoztak, de gyakran szol-
gált menedékül az indiánokkal időn-
ként komoly konkurenciaharcot vívó 
szőrmekereskedők számára is. 1759-ben 
az angolok kezére került, innentől 
kezdve nevezték Niagara-erődnek.

A brit és a francia korona egyaránt 
szerette volna kiterjeszteni fennhatósá-
gát a természeti kincsekben gazdag te-
rületre. Céljaik eléréséhez felhasználták 
az itt élő indián törzseket is, akikkel 
igyekeztek szövetségi szerződéseket 
kötni a másik hatalom ellenében. A 
hétéves háború gyarmati és európai 
színterein elszenvedett francia veresé-
gek következményeként az 1763-as pá-
rizsi békeszerződés végül az angol ko-
rona igazgatása alá helyezte a Nagy-
Tavak térségét is. 

A küzdelmek fő vesztesei az indiánok 
lettek, akik mind jobban visszaszorultak 
az egyre nagyobb számban iderajzó fe-

jégnyelvek. A kiterjedt jégtakarók utol-
só visszahúzódását követően a korábban 
kivésett, egymással összefüggő tóme-
dencéket feltöltötte a víz, amely döntő-
en az olvadó jégből eredt. A jégárak által 
hátrahagyott törmelékből: a moréna 
anyagából származó természetes gátak 
is segítették az óriási víztömeg felhal-
mozódását.

Az egyes tavak eltérő tengerszint fe-
letti magasságban helyezkednek el. A 
legmagasabban található Felső-tó 184 
méteres szintjéről egészen az Atlanti-
óceánig juthatunk, ha végigjárjuk a 
vizek kacskaringós, mintegy 3700 ki-
lométeres útját. A Felső-tótól a Szent 
Lőrinc-folyó torkolatáig húzódó hosszú 
szakaszon nem egyenletesen ereszke-
dik alá a hatalmas víztömeg, az Erie- 
és az Ontario-tó közötti kevesebb mint 
60 kilométerre jut a szintcsökkenés 
több mint fele, csaknem 100 méter. A 
két tó között nagyjából félúton találjuk 
a Niagara-vízesés roppant függönyeit, 
melyeken át több mint 50 méterrel ala-
csonyabb térszínre zúdul a folyó vize. 

A vízesés valójában három részből áll. 
Az Egyesült Államok területén talál-
ható az Amerikai- és a jóval kisebb 
Menyasszonyi Fátyol-vízesés, míg az 
amerikai–kanadai határon húzódik a 
Patkó-vízesés, mely a vízesésrendszeren 
lezúduló vízmennyiség körülbelül 90 
százalékát szállítja.

Vándorló vízesés
A vízesések kialakulása a nagy szint-
különbség mellett geológiai okokkal 
magyarázható. A térség a földtörténeti 
ókorban többnyire sekély tengerek ál-
tal elöntött terület volt. Az ekkor lera-
kódó üledékek idővel igen kemény 
kőzetekké alakultak. Közülük a 
Lockport-dolomit és a hasonló korú 
helyi mészkövek a legjelentősebbek, 
ezek borítják a felszínt a vízesések kör-
nyezetében. Alattuk jóval puhább pa-
lákat és egyéb kőzeteket találunk. Az 
alázúduló víz a puhább rétegeket 
könnyen erodálja, így idővel az alátá-
masztásukat vesztő kemény fedőkőze-
tek is leomlanak. Ennek, továbbá a 
fagy aprózó hatásának és a vízben ol-
dódó kőzetek (mészkő, dolomit) oldó-
dásának köszönhetően a vízesés folya-
matosan hátrál az Erie-tó felé. 

A vízesés a kialakulása óta eltelt 
11–12 ezer év alatt nagyjából 11 kilo-
métert vándorolt felfelé a Niagara-fo-
lyón. Voltak időszakok, mikor akár 

A gyarmati idQket idézQ gyakorlatozó katona

XVIII. századi legénységi szállás a Niagara-erQdben
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42 kilométer hosszú csatornán évente 
körülbelül 3000 hajó halad keresztül, 
mintegy 40 millió tonna árut szállítva.

Mindent a turistákért
Bár a Niagara-folyó nagy esése akadá-
lyozta a hajózást, hatalmas energiájának 
hasznosítása komoly előnyökkel is járt. 
Először 1759-ben aknázták ki a folyó je-
lentős esése nyújtotta lehetőségeket, ami-
kor is fűrészmalmot hoztak létre a vízesés 
fölötti szakaszon. Az első kisebb vízerő-
művet 1881-ben építették, amelyet hama-
rosan újabbak követtek. Az amerikai ol-
dalon Robert Mosesről, míg a kanadain Sir 
Adam Beckről elnevezett erőművek össze-
sen több mint 4500 megawatt elektromos 
áramot képesek termelni. (Ez a paksi erő-
mű kapacitásának több mint a kétszerese.)

A vízenergia hasznosítása szinte min-
dig a természetvédelmi, idegenforgal-
mi és energetikai érdekek ütközésével 
jár együtt. Hogy a különleges termé-
szeti látnivaló minél kevésbé sérüljön, a 
sebesen áramló vizet a vízesés fölötti 
folyószakaszról sziklába vájt alagutakon 
keresztül vezetik a turbinákra. Mindez 
jelentősen csökkenti a vízesésen lezú-
duló víztömeg mennyiségét, ezért, 
hogy a turistákat ne érje csalódás, a 
megcsappant vízhozam miatt éjszaka, 
illetve a jóval kisebb forgalmú téli idő-
szakban növelik csak meg az erőmű-
rendszerekbe juttatott vízmennyiséget.

A Nagy-Tavak térségében hulló csa-
padék éves mennyisége jelentős hatás-
sal van a Niagara-folyó vízhozamára 
is, ami persze meghatározza a vízesés 
vízhozamát is. 1910 óta egy amerikai–
kanadai vegyes bizottság szabályozza 
az Erie-tóból kilépő víz mennyiségét: 
az 1950. évi Niagara Egyezmény meg-
szabja, hogy a két ország mennyi vizet 
fordíthat a vízerőművek turbináinak 
meghajtására, pontosabban előírja a 
vízesésen keresztül áramló víz mini-
mális mennyiségét. Eszerint a turisták 
által leginkább kedvelt időszakban, áp-
rilis 1-től szeptember 15-ig 8 órától 22 
óráig, illetve szeptember 16-tól október 
31-ig 8-tól 20 óráig a vízhozam nem 
lehet kevesebb mint 2 832 köbméter, 
míg a többi időszakban 1 416 köbméter. 

Az előbbieken túl a folyó további víz-
hozamának csökkenését jósolják a klí-
makutatók, mivel a Nagy-Tavak egész 
medencéjére jellemző, hogy a jelenlegi-
nél szárazabb éghajlatot várnak az elkö-
vetkező évtizedekben….

FEKETE ISTVÁN

hér telepesek térhódítása miatt. A termé-
szet képe is átalakult, a hatalmas erdősé-
geket mind nagyobb területen kiirtot-
ták. Falvak és városok tömegei nőttek ki 
a határvidéken a vadonból, a természetes 
élőhelyeket egyre nagyobb mértékben 
váltották fel a gyorsan terjeszkedő szán-
tóföldek. A folyamat hatását jól tükrözik 
a kisebb tavak üledékvizsgálatai során 
nyert adatok is. Ezek arról tanúskodnak, 
hogy egy-egy vízgyűjtő területen szinte 
egyik évről a másikra sokszorosára, he-
lyenként akár több százszorosára nőtt az 
erózió miatt a tavakban felhalmozódó 
szárazföldi üledék mennyisége. Ez pedig 
mindig egybeesett a nagyobb tömegek-
ben érkező telepesek megjelenésével, 
akik az erdőségek kivágásával – különö-
sen a lejtős területeken – gyorsan pusztu-
ló talajú szántókat hoztak létre.  

A XVIII. század végére már az újon-
nan létrejött Amerikai Egyesült Álla-
mok és a kanadai brit gyarmatok hatá-
ra húzódott a Niagara-folyó mentén. 
A népesség növekedése és a gazdaság 
gyors fejlődése szükségessé tette, hogy 
az ásványkincsekben gazdag Nagy-ta-
vak vidékét és az Atlanti-óceánt egysé-
ges vízi útrendszer kösse össze. Ennek 
egyik legnagyobb akadálya a zúgók-
kal, vízesésekkel tagolt, átmenő hajó-
zásra alkalmatlan Niagara-folyó volt. 
A probléma megoldására 1824 és 1833 
között létrehozták a folyótól nyugatra 
található első Welland-csatornát, amely 
zsilipek segítségével kötötte össze az 
Erie- és az Ontario-tavakat. A csator-
na kapacitását azóta többszöri bővíté-
sek révén jelentősen megnövelték. A 

A maracuja

A golgotavirág-félék családjába tartozó 
maracuja Közép- és Dél-Amerikából 
származik; leginkább a trópusok maga-
san fekvő területeit kedveli. A növény 
hatalmas, rendkívül mutatós fehér virá-
gokat hoz, amelyek közepén található a 
gömbölyű, tojásdad vagy körte alakú, 
vörös vagy rózsaszín, zamatos gyümölcs. 

Sok nyelven a maracuját a szenvedés 
gyümölcsének is hívják. A passiógyü-
mölcs elnevezés a virág szimbolikájára ve-
zethető vissza: a bibék a három szeget jel-
képezik, amellyel Jézust a keresztre feszí-
tették, a korona a töviskoszorút, az öt 
porzó pedig Krisztus sebeit szimbolizálja.

A gyümölcs hatóanyagokban gazdag: 
sok benne az A-, B1-, B2- és C-vitamin, 
valamint a  vas, a nátrium és a kálium, to-
vábbá számos flavonoidot és alkaloidot is 
tartalmaz. 

Nyugtató hatása évszázadok óta is-
mert, ezt támasztják alá a modern kori 
kísérletek is. A gyümölcs leve és levele 
hatásosan kezeli az alvási nehézségekben 
szenvedők panaszait és jelentősen csök-
kenti a szorongásos betegek tüneteit is. 
Klinikai vizsgálatok szerint a maracuja 
alkalmazható a kábítószerfüggők le-
szoktatása során jelentkező feszült ideg-
állapot és kínzó fizikális tünetek csillapí-
tására. Kimutatták, hogy ha az elvonási 
tünet kezelésére szánt gyógyszert  
maracuja-kivonattal kombinálják, ak-
kor csökkenteni lehet a gyógyszer adag-
ját és ezáltal a mellékhatásait, másrészt a 
fizikális tünetek biztonságos kezelése 
mellett erősebb hatás fejthető ki a mentá-
lis panaszok enyhítésében. 

Kísérletek támasztják alá, hogy a 
maracuja-kivonat tumorgátló hatású is, 
illetve hozzájárulhat a már kialakult da-
ganatos betegségek sikeres kezeléséhez, 
mivel olyan hatóanyagokat tartalmaz, 
amelyek képesek bénítani azokat az en-
zimeket, amelyek ahhoz szükségesek, 
hogy a rákos sejtek bejussanak az érpá-
lyába és a nyirokkeringésbe. 

A gyümölcséből és leveléből készített 
tea segít a vérnyomás szabályozásában, 
hatásos görcsoldó és rendszeres fogyasz-
tás mellett az asztmára is jótékonyan hat, 
mivel a gyümölcsben lévő enzimek 
csökkentik a hörgőkben lévő gyulladást. 

MAROSI KINGA

ÉLET-M�D

A Patkó-vízesés 50 méteres vízfüggönye
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Becslések szerint a világon el-
végzett PET/CT-vizsgálatok 
száma 2012-ben eléri a 4,4 

milliót, ami Magyarországot tekint-
ve meghaladja a tízezret. Figyelemre 
méltó történelmi érdekesség, hogy 
1994-ben Közép-Kelet-Európában 

elsőként a Deb-
receni Egyete-
men állítottak 
elő FDG-t PET-
vizsgálatok cél-
jára. Ennek a te-
rületnek a fejlő-

dése azóta is töretlen. Jelenleg a 
Nukleáris Medicina Intézet Debre-
cenben évente 12 000 betegadagnak 
megfelelő dózisú FDG-t állít elő a 
helyes gyógyszergyártási gyakorlat 
szigorú irányelveit követve, amivel 
mind a belföldi, mind a környező 
országok radiogyógyszer-igényeit 
maradéktalanul kielégíti.

Kényes egyensúly
Az FDG a gyógyszerek speciális 
képviselője, mivel a készítmény 
milliliterenként átlagosan mindösz-
sze 10 mikrogramm hatóanyagot 
tartalmaz, ami ráadásul az idő 
előrehaladtával folyamatosan csök-
ken a fluor-18 izotóp rövid, 110 perc 
felezési idejének köszönhetően. Ez 
azt jelenti, hogy a hatóanyag meny-
nyisége a gyógyszerkészítményben a 
gyors spontán radioaktív bomlás 
miatt alig 2 óra alatt a felére csök-
ken, és a folyamat nem áll meg. Át-

lagosan 10-12 óra alatt fel kell hasz-
nálni a készítményt, máskülönben 
csak sóoldat marad utána. Ez azt je-
lenti, hogy a PET-vizsgálatokhoz 
naponta új gyártási tételt kell előállí-
tani, ami az izotóptermeléssel kez-
dődik a ciklotronban, majd – az em-
berre káros sugárhatás kivédése vé-
gett – zárt ólomfülkében elhelyezett 
automata szintézisberendezésen tör-
ténik az izotóp beépítése a 
glükózmolekulába. 
A folyamat az injek-
ció ampullába tölté-
sével és a minőség 
ellenőrzésével zárul.

A növekvő ten-
denciát mutató 
PET/CT-vizsgála-
tok és az FDG-
előállítás költségha-
tékony kivitelezése azt az elvárást tá-
masztja a gyógyszergyártás elé, hogy 
egy gyártási tétel a lehető legnagyobb 
radioaktivitást tartalmazza. Ez az 
FDG esetében – mint a legtöbb 
radiogyógyszernél – speciális problé-
mát vet fel: ez pedig a radiolízis. 
„Radio” azt jelenti, sugárzás, a lízis 
pedig bomlás. Azaz a hatóanyag-tar-
talom növekedésével nő a készítmény 
radioaktivitása, ami fokozza az olyan 
reaktív részecskék termelődését, 
mint a szabadgyökök, amelyek a 
vízmolekulák felhasadásával kép-
ződnek a megnövekedő sugárdózis 
hatására. A hihetetlenül reakcióké-
pes részecskék végeredményben 

megtámadják magát a hatóanyag-
molekulákat, amelyek ennek hatásá-
ra felbomlanak. Tehát a gyógyszer-
molekulákat saját radioaktív izotóp-
juk veszélyezteti. A folyamat követ-
kezményeként nemcsak csökken a 
hatóanyag-tartalom, de a gyógy-
szermolekula felhasadása során ra-
dioaktív fluor-18-ion keletkezik, 
amely radiokémiai szennyezőnek te-
kinthető, vagyis csökken a készít-

mény tisztasága. A 
gyógyszergyártási 
követelmények szi-
gorúan megszabják, 
hogy a készítmény 
radioaktív kompo-
nenseinek legalább 
95%-a FDG kell le-
gyen. Ellenkező 
esetben a magas flu-

or-18 szint a PET/CT-vizsgálatok 
során kritikus következményekhez 
vezethet: a helyes diagnózist meghi-
úsíthatja a csontozatban dúsuló flu-
or-18 ion, amivel a kis kiterjedésű 
rosszindulatú gócok nehezen vagy 
egyáltalán nem észrevehetőek. Te-
hát a hatóanyag kémiai értelemben 
vett stabilitásának biztosítása nagy 
radioaktivitású készítmények eseté-
ben kritikus. 

Mi roncsol?
Az FDG radiolízisének visszaszorítá-
sa érdekében a kutatók általában va-
lamilyen redukálószert adnak a 
gyógyszerhez (pl. aszkorbinsavat), 

HOGYAN VÉDJÜK MEG A RADIOAKTÍV GYÓGYSZERMOLEKULÁT?

ÖNPUSZTÍTÓ 
SUGÁRZÁS

Napjainkban a komputertomográffal kombinált pozitronemissziós tomográfia (PET/CT) az egyik leg-

modernebb,	 sebészeti	 beavatkozást	 nem	 igénylW	 diagnosztikai	 eljárás,	 amely	még	 jóval	 a	 szervi	
elváltozások	kialakulása	elWtt	képes	felismerni	és	helyileg	behatárolni	a	rák	kialakulásához	vezetW	
kóros	folyamatokat.	A	vizsgálatok	alkalmával	túlnyomó	részben	egy	speciális	szénhidrátot	juttatnak	
a testbe. Ez a radioaktív fluor-18 izotópot tartalmazó glükózmolekula (FDG), ami egy steril intravénás 

injekció	hatóanyagaként	kerül	a	szervezetbe,	ahol	közel	20	perc	leforgása	alatt	a	nagy	energiaigénye	
tumoros	 sejtekben	 halmozódik	 fel.	 A	 PET/CT-készülék	 detektorai	 érzékelik	 a	 pozitront	 kibocsátó	

izotóp	szervi	megoszlását	és	akár	3	mm	kiterjedése	aktív	régiókat	képes	kimutatni	a	testben.

TO 43365

Az FDG-molekula szerkezeti képlete
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kel gyorsabban reagál a hidroxilgyö-
kökkel, mint a hidratált elektronok-
kal. Ez a vegyület szelektív hidroxil-
gyök-befogónak tekinthető. A máso-
dik esetben pedig kálium-nitrátot 
adtunk a mintához, ami szelektíven 
semlegesíti a hidratált elektronokat. 
Az így kezelt gyógyszermintákat 
négy órával a stabilizátorok hozzá-
adását követően vékonyréteg-kro-
matográfiás módszerrel megvizsgál-
tuk, amely segítségével képesek vol-
tunk elkülöníteni az FDG-

molekulákat, valamint a fluor-18 
ionokat és meghatározni a hatóanyag 
részarányát. Az ammónium-
formiátot tartalmazó minta radioké-
miai tisztasága a kiindulási 98,5%-ról 
96,8%-ra csökkent. A ká lium-
nitráttal kezelt minta esetében ez az 
érték már 95,4%-nak bizonyult. Az 
ammónium-formiátot tartalmazó 
minta tisztaságának kisebb mértékű 

amely megköti és semlegesíti a reak-
tív részecskéket, ezzel megvédve a 
hatóanyag molekuláit. Az adalék-
anyagok akár ezerszer nagyobb 
mennyiségben lehetnek jelen a készít-
ményben, mint maga az FDG. Ez 
egyben azt is jelenti, hogy a segéd-
anyag találkozásának valószínűsége a 
reaktív részecskékkel sokkal na-
gyobb. Ez az egyik ok, amiért ezek a 
vegyületek stabilizáló hatást fejtenek 
ki. Ugyanakkor eddig nem volt is-
mert egy jól meghatározott szabály, 
amely alapján ki lehet választa-
ni a hatékony stabilizátorokat. 
A Debreceni Egyetem Nukle-
áris Medicina Intézetében 
több éves kutatómunka ered-
ményeként sikerült orvosolni 
ezt a hiányosságot. Ismerete-
ink alapján a radioaktív sugár-
zás hatására a vízmolekula fel-
bomlása két olyan reaktív ré-
szecskét eredményez, amely az 
FDG-t kiemelten veszélyezte-
ti. Ez a hidroxilgyök (OH•), 
amely erős oxidálószer, és a 
hidratált elektron, ami kiszo-
rítja a fluor-18 atomot a 
hatóanyagmolekulából. Kísér-
leteinkkel eldöntöttük, hogy 
közülük a hidroxilgyök sokkal aktí-
vabban lép kölcsönhatásba az FDG-
vel, így nagyobb veszélyt jelent a ha-
tóanyag stabilitására. A következte-
tésre úgy jutottunk, hogy ugyanazon 
radioaktív készítmény egy-egy min-
tájához két különböző sóvegyületet 
adtunk egyforma mennyiségben. Az 
egyik esetben ammónium-formiátot 
használtunk, amely nagyságrendek-

csökkenése arra enged következtetni, 
hogy a szelektív hidroxilgyökfogó 
tulajdonságú vegyületeket érdemes 
választani az FDG stabilizálására, mi-
vel ezek a hatóanyag molekulát na-
gyobb mértékben veszélyeztető OH•-
részecskét nagy hatékonysággal sem-
legesítik. Az is kiderült, hogy a sze-
lektív hidroxilgyökfogó vegyületek 
stabilizáló hatás tekintetében eltérhet-
nek egymástól, amit a stabilizátorok 
és a hidroxilgyök között lejátszódó 
folyamat sebessége határoz meg. A 

reakció gyorsaságának mér-
tékéről az úgynevezett se-
bességi állandó (k) ad felvilá-
gosítást, ami megadja az 
egységnyi idő alatt átalakult 
molekulák számát. Minél 
nagyobb egy folyamat se-
bességi állandója, annál 
gyorsabban megy végbe. 
Esetünkben ez azt jelenti, 
hogy annál hatékonyabb sta-
bilizáló hatásról beszélhe-
tünk. Ezt alátámasztják az 
eltérő sebességi állandóval 
rendelkező hidroxilgyökfo-
gó vegyületekkel végzett 
kísérletek eredményei, mi-
vel a legnagyobb k-értékkel 

rendelkező kálium-jodid hatására a 
készítmény radiokémiai tisztasága te-
kintetében a legkisebb csökkenést ta-
pasztaltuk.

Vitamin	és	gyümölcscukor?
Szabályként kimondható tehát, 
hogy az FDG radiogyógyszer stabi-
litása és egyben tisztaságának meg-
őrzése végett olyan vegyületet érde-

Pet/CT-berendezés
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mes a készítménybe segédanyag-
ként juttatni, amely szelektív hidro-
xilgyökfogó tulajdonsággal 
rendelkezik és az hidroxilgyökkel 
adott kölcsönhatás sebességi állan-
dója a lehető legmagasabb. Ezt az 
irányelvet követve olyan kémiai 
komponensek javasolhatók haté-
kony stabilizátoroknak, amelyek 
nem feltétlenül redukálószerek, 
mint ahogyan a szakirodalom ajánl-
ja, és egyben teljes mértékben kielé-
gítik a velük szemben támasztott el-
várásokat a készítmény radiokémiai 
tisztaságának megőrzése tekinteté-
ben. Továbbá alapvetően fontos ki-
tétel, hogy a segédanyagok ne je-
lentsenek egészségügyi kockázatot 
a betegekre, azaz ne legyenek mér-
gezőek. Ezt a szempontrendszert fi-
gyelembe véve az FDG stabilizálá-
sára három kémiailag különböző 
családba tartozó vegyületet aján-
lunk. Ezek a metionin (természetes 
aminosav), a glükóz (gyümölcscu-
kor) és a tiamin (B1-vitamin). Ezek 
a stabilizátor-jelöltek valóban sze-
lektív hidroxilgyökfogók, nagy 
k-értékkel rendelkeznek és mind-
emellett nemhogy károsak, de jóté-
kony hatásúak az emberi szervezet-
re. Ezen vegyületek FDG-re gyako-
rolt stabilizáló hatását külön-külön 
behatóan tanulmányoztuk. Arra a 
következtetésre jutottunk, ha az 
említett vegyületek már 1%-ban je-
len vannak az injekciós készítmény-
ben, akkor kitűnően alkalmazhatók 
a ható anyag mo le kulák megvédésé-
re. Ezt arra alapozzuk, hogy az 
egyes stabilizátorral kezelt FDG-
minták radiokémiai tisztasága csak-
nem állandó maradt több órán át, 
miközben az adalékanyagot nem 
tartalmazó minta minősége jelentő-
sen romlott és majdnem elérte a kri-
tikus 95%-os szintet.

A radioaktív FDG-gyógyszer-
molekula stabilizálására irányuló ku-
tatási eredmények birtokában egy új 
PET-létesítmény telepítésekor a 
radiogyógyszergyártás úgy tervez-
hető vagy a már üzemben lévő tech-
nológia úgy módosítható, hogy a 
nagy radioaktivitású készítmények 
jó hatásfokkal és biztonsággal meg-
őrizzék radiokémiai tisztaságukat 
egészen a gyógyszer eltarthatósági 
idejének végéig.

JÓSZAI ISTVÁN

A külső és belső ingereket gyorsan 
feldolgozó, összehangolt  mozgás-
válaszokat indító központi ideg-
rendszer kifejlődése  alapfeltétel volt 
a gyors helyváltoztatásra képes állati 
szervezetek  kialakulásához.  A szá-
razföldi gerincesek törzsfejlődése so-
rán ez a  központi információ-fel-
dolgozó és irányító rendszer minden 
szervnél  gyorsabban fejlődött. Ez 
lehetővé tette a közvetlen testvála-
szoknál  bonyolultabb, tapasztala-
ton, emlékezeten, tanuláson alapu-
ló  reakciórendszerek megjelenését, 
a magasabb szellemi működés  ki-
alakulását.  A világot a közvetlen bi-
ológiai igényeken túl is  megismerni 
kívánó és céltudatosan használni tu-
dó szellemi aktivitás  vezetett az em-
beri civilizáció kialakulásához és fo-
lyamatos  fejlődéséhez.  De vajon 
mennyit tudunk a fejlődést „végre-
hajtó” szerv,  az agy felépítéséről és 
működéséről? Megérthetjük-e az 
emberi agy működését eszközként 
saját emberi agyunkat használva?

Az agy és az agykutatás megismer-
tetését szolgáló amerikai (DANA) és 
európai (FENS-EDAB) szervezetek 
minden évben meghirdetik az Agy-
kutatás  Hetét. Ezen a héten világ-
szerte agykutató szakemberek mu-
tatják be  érdeklődő, gondolkodó, 
nem agykutató embertársaiknak 
azt, amit ma az agyról tudni lehet, és 
hogy miért fontosak, hogyan zajla-
nak az  agykutatások. A magyaror-
szági Agykutatás Hete rendezvény 
keretében a Magyar Idegtudományi 
Társaság, a Tudományos Ismeretter-
jesztő Társulat és az Élet és Tudo-
mány hetilap pályázatot hirdet – 
nem agykutatóknak – az agyi,  ideg-
rendszeri szabályozás „hétköznapi” 
megnyilvánulásairól. Mindenkinek 
vannak olyan élményei, amelyeken 
el lehet gondolkodni. Gondolha-
tunk olyan jelenségsorokra, mint 
például beütöm a kezem, azon-
nal  elkapom, de a fájdalmat csak 
később érzem;  megdörzsölöm a sze-
memet és  „csillagokat” látok; a cse-
csemő kezdetben több próbálkozással   
bizonytalanul nyúl a tárgyak felé, 
ami a kisgyereknél már azonna-

li  gyors reakció; koncentráltan fog-
lalkozom egy gondolattal és köz-
ben  „beugrik” egy oda teljességgel 
nem illő kép, emlék stb.

  A pályázat meghirdetői 8–10 ezer 
karakter (n, szóközökkel)  terjede-
lemben várnak olyan esszéket, ame-
lyek a 

a)  mindennapi létezésünk egy-egy 
villanását kívánják megmagyarázni 
az  idegi működés különböző szint-
jein zajló folyamatokkal;

b)  önálló ábrákkal illusztrált leírást 
kívánnak adni egy  idegsejthálózat 
lehetséges működéséről.

A pályázatokat agykutató szakem-
berekből és tudományos újságírók-
ból  álló zsűri bírálja el. Az első há-
rom helyezett a Nemzeti Agykuta-
tási Program által felajánlott díjban 
részesül, valamint a Magyar Idegtu-
dományi Társaság támogatásával 
bekapcsolódhat egy hazai agykutató 
műhely munkájába. A legjobbnak 
ítélt pályamunkákat szerkesztett for-
mában az Élet és Tudomány hetilap-
ban közzétesszük.

A pályázatokat egy nyomtatott és 
egy elektronikus (DVD) példányban 
az Élet és Tudomány Szerkesztősé-
gébe kérjük beküldeni.   

Postai cím: 1088 Budapest, Bródy 
Sándor utca 16.

A pályázatok postára adási határ-
ideje: 2014. február 25.

MAGYAR IDEGTUDOMÁNYI 
TÁRSASÁG,

TUDOMÁNYOS ISMERET- 
terjesztő társulat,

Élet És tudomány

COGITO ERGO SUM
ESSZÉPÁLYÁZAT	AZ	AGY	MdKÖDÉSÉRVL
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SZűkszavúak a képekhez csatolt megjegyzé-
sek. Mintha a fotósok megilletődöttek vol-

nának, betévedtek valami ismeretlen világba… 
Az embert nemcsak a nyirkosság járja át, hanem 
a magamban vagyok érzése is. A horizontok 
beszűkültek. Valószínűtlenül éles rajzolatok opá-
los hátterek előtt, amik mintha maguktól fényle-
nének. Az átlátszóság egyenletes arányban csök-

ken, ezért az objek-
tumok megváltozása 
távolságuk szerint 
ugrásszerű. Amerre 
nézünk, folytonosság 
és lépcsősség kombi-
nációja, akár hallani 
véljük egy hegedű és 
egy zongora halkuló-
erősödő futamait.

H. J.  

ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

1

2

1. Práger Péter 

(info@pragerfoto.hu ) – Foggy 

forest – Szeretem a ködöt, 

ilyenkor más arcát mutatja a 

természet, talán mondhatom, 

hogy szürreális, túlvilági 

mivoltát – http://www.flickr.com/

photos/79045929@N07/
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Az ÉT-galériában bárki kiállíthatja felvéte-
lét, megosztva élményét olvasótársaival. 
Kérjük, hogy a digitális képet tif vagy jpg 
formátumban 300 dpi felbontással küld-
je el az et-galeria@eletestudomany.hu 
címre. A tárgyrovatba írja: ét-galéria, és 
a kísérRlevélben mondja el, amit a felvétel 
körülményeirRl és a témáról tud. A bekül-
dR jutalma a „kiállításban” megnyilvánuló 
elismerés. 

A „hónap képe” 5000 Ft különdíjat kap.

SZABÁLYOK

3

4

2. Szabó Zoltán Attila (szabo.z.attila@gmail.

com) – Ködbe veszQ – http://www.flickr.com/
photos/szzmet 

3. Nyikus Ferenc (Debrecen, nyikusferenc@

gmail.com) – Séta ködben – Minden 

évszaknak megvan a maga szépsége. 

Néhány évtizede próbálok úgy tekinteni a 

környezetemre, hogy ezeket meg is lássam 

4. Németh Krisztina (Pacsér – Vajdaság, 

nkpacser@freemail.hu ) – Ködös délelQtt 
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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

Lenin, Sztálin és Hitler

A floridai történészprofesszor Robert 
Gellately nagy ívű szintézise a két világ-
háború közötti szovjet és német társa-
dalmi katasztrófák korszakát elemzi. 
Lassan már nálunk is – hellyel-közzel – 
érvényesül a felismerés, hogy ezeket az 

éveket a két nagyhatalom 
– ugyan ambivalens – fel-
törekvése és ellentmon-
dásos kapcsolata határoz-
ta meg. A szerző azonban 
szemléleti újdonságként 
Lenin szerepét is beemeli 
a kibontakozó drámába, 
sőt annak kulcsfontossá-
got tulajdonít. 

„Sokan elképedtek – írja 
Gellately –, amikor Sztá-

lin és Hitler mellett Lenint is alávaló despo-
tának neveztem.” Orosz és német forrá-
sokra hivatkozva elutasítja a „jó” Le-
nin mítoszát. Ő ugyanis rendkívül 
ambiciózusan igyekezett saját népét ra-
dikális társadalmi reformokba kény-
szeríteni, s meg volt győződve arról, 
hogy kezében tartja a globális kapita-
lizmus megdöntésének és a világkom-
munizmus létrehozásának kulcsát. Ő 
vezette be a szovjet kommunizmust, 
az új titkosrendőrséggel és a koncentrá-
ciós táborokkal együtt. Ő felelt az al-
kotmányos nemzetgyűlés feloszlatásá-
ért s vezette be a tisztogatást a kommu-
nista pártban. Egész osztályokat ítéltek 
feleslegesnek – nemeseket, a polgársá-
got vagy a „gazdag” parasztságot, s 
rendeztek féktelen vérontást. 

Sztálin mentorától nyert ihletet. Az-
által biztosította diktátori pozícióját, 
hogy Lenin emlékének őrzőjévé, a lé-
tező legelszántabb leninistává tette ma-
gát. Mindketten egy élcsapat pártot 
vezettek és hasonló diktatúrát irányí-
tottak. Félresöpörtek minden aka-
dályt, és szinte figyelmen kívül hagy-
ták a közvéleményt. Aki eltért a párt 
irányvonalától, azt ellenségnek vagy 
szabotőrnek bélyegezték.

A szerző Hitler esetében is új foga-
lommal hozakodik elő: rendszerét 
konszenzusos diktatúrának nevezi. A 
terrort a „népközösségen” kívülállók-
ra: zsidókra, kommunistákra, bűnö-
zőkre, cigányokra irányították, s eze-
ket az elveket számos jó állampolgár is 
elfogadta.

A két rendszert az ideológia válasz-
totta el egymástól. A kommunizmus 
paradicsomi ígéretei és felkínált remé-
nyei nagy sikert arattak a párthívek kö-
rében, s az egész világra ki akarták ter-
jeszteni. Hitler a nacionalizmusra, az 
antiszemitizmusra, a bolsevikellenes-
ségre és a keleti élettérre építette ideo-
lógiáját, amely kizárólag a németeknek 
szólt.

Mindkét diktatúra alkalmazta a ter-
rort; kommunista változata saját népe 
ellen irányult, a náci terror pedig fő-
ként a háború során bontakozott ki, s a 
német határokon kívül, külföldiek el-
len irányult.

Gellately munkája rendkívüli törté-
nészi teljesítmény, szinte kötelező ol-
vasmány a világos fejek érdekében. 
Egyidejűleg megerősíti azt az álláspon-
tot, hogy nincs két mérce. Vagyis: a 
holokauszt elítélendő csakúgy, mint a 
szovjet Gulag-rendszer. (Lenin, Sztálin 
és Hitler. A tömeggyilkos diktatúrák erede-
te. 2013. Alexandra Kiadó, 735 oldal, 
4990 forint)

NÉMETH ISTVÁN

Dajkarímekkel nevelő könyv

Gyorsuló, rohanó világunk a folklór 
alkotások közül egyértelműen a rövid 
műfajoknak kedvez. Az 1990-es évek 
második felében a Duna Televízió te-
letextjén úttörő vállalkozás volt min-
den napra egy-egy mesét közzétenni 
az egész család, de persze főleg a gyere-
kek épülésére. Az otthon, társaságban 
felolvasható művek terjesztése azonban 
elsősorban a nyomtatásban megjelente-
tő kiadók küldetése. A kivételesen gaz-
dag magyar gyermekfolklór rövid (a 
mesénél lényegesen rövidebb) műfajai-
ból jelentetett meg gyűjteményt az el-
sősorban nyelvészeti kiadványairól ne-
vezetes Tinta Könyvkiadó. Nem vélet-
len ez, hiszen a csecsemő és a kisgyer-
mek anyanyelvét alaposabban így 
ismeri meg, a szabatos nyelvhasználatot 
a folklórban rögzült dajkarímek, mon-
dókák ismételgetésével sajátítja el.

Népi mondókáink reprezentatív vá-
logatását Küllős Imolának köszönhet-
jük, aki a folklór és a protestáns népi 
vallásosság elismert kutatója. Eddigi 
legbravúrosabb teljesítményét a filoló-
gia egyik legkényesebb terepén vitte 
végbe: a hol túl szűkszavú (például 

egykori napihírek, körözőlevelek), hol 
túl bőbeszédű források (például pony-
ván terjedt írásművek), hol egészen ké-
tes hitelű emlékezések (szájhagyomány) 
alapján elfogadható, romantikától és 
sztereotípiáktól megszabadított képet 
rajzolt a magyarországi betyárokról. 
Ezúttal a gyakorlott néprajzostól elvárt 
igényességgel válogatta ki a gyermek-
folklórból mondókakincsünk legjavát. 
Laza Dominika rendezte el a gyűjtést és 
készítette az illusztrációkat.

Jelen kötet az eredetileg szájról szájra ha-
gyományozódó népköltészet darabjait te-
matikus csoportosításban teszi közzé: daj-
karímek, állathívogatók, csúfolók, kiszá-
molók, játékmondókák, beugratók, felel-
getők, nyelvtörők, köszöntők. A 
harmonikusan nevelt gyermek sokféle 
szituációban nyer eligazí-
tást éppen a népköltészet-
től. E művek végső soron 
rögzült formában tanácso-
kat, leszűrt élettapasztala-
tokat közvetítenek a nyelv-
közösség tagjai számára. A 
népköltészet darabjain fel-
növő ember egy-egy ne-
héz szituációban, fontos 
döntés előtt felidézheti az 
odavágó, általa megismert 
s fülében csengő mondókát, hiszen azok 
gyakran alliterálnak, rímelnek, olykor 
szabályos versben szólalnak meg.

Küllős Imola és Laza Dominika a já-
tékos nevelést mesterfokon művelve a 
csecsemőtől a kisiskolásig terjedő élet-
koroknak megfelelően kezdő és haladó 
fokú mondókákat egyaránt közzétet-
tek. Például a nyelvtörők körében a d, 
gy és k hangok helyes ejtését begyako-
roltató „Meggymag vagy / vagy vad-
meggymag vagy” mondóka az alapfokot 
képviseli. A nyelvtörő egyértelműen 
továbbfejleszthető műfaj, például a 
közismert „Öt török öt görögöt dögönyöz 
örökös örömök között” továbbfejlesztve 
már „Öt török ördög öt görög ördögöt dögö-
nyöz örökös örömök között”. Küllős és La-
za egy szinte tökélyre vitt változatot 
tett most közre: „Öt török öt görögöt dö-
gönyözött / Örökös örömök között. / Föld 
bömbölt, dübörgött, / Ördögök közt kö-
nyörgött”. Bár eljutna mondókáink eme 
válogatása minél több családba! (Népi 
mondókáink. 2013. Tinta Könyvkiadó, 
175 oldal, 1490 forint)

KICSI SÁNDOR ANDRÁS



Jólét és együttérzés

Rengeteg népmesében esik szó jószí-
vű szegényekről és lelketlen gazda-
gokról. Az ember hajlamos azt gon-
dolni, ez csupán egy fel-felbukkanó 
mesei elem, amely a nép számára kü-
lönösen kedves, hiszen általa az „al-
sóbb néposztályok” a maguk módján 
mégiscsak fölébe helyezhetik magu-
kat a társadalmi szempontból amúgy 
elérhetetlen távolságban levő gazda-
goknak. Ám nem is olyan biztos, 
hogy a szolidáris szegények és önző 
gazdagok kettőssége pusztán a fantá-
zia szüleménye. Elég, ha arra gondo-
lunk, hogy létezik egy furcsa jelen-
ség, amelyet a jótékonysági szerveze-
tek gyakran tapasztalnak világszerte: 
adománygyűjtéskor sokkal inkább 
számíthatnak a szegényekre, mint a jómódúakra. S ez 
már valóban nem mese, hiszen statisztikailag kimutat-
ható, hogy például az USA-ban az alacsonyabb jövedel-
mű rétegek nagylelkűbben adományoznak, jövedel-
müknek sokkal nagyobb hányadát fordítják jótékony 
célra, mint a tehetősek.

Lehetséges volna, hogy az anyagi helyzet tekintetében el-
különülő társadalmi rétegek tagjainak mások az érzelmi re-
akciói? Lehet, hogy a társadalmi-gazdasági státus befolyással 
van a személyiségvonások alakulására?

Jennifer E. Stellar, a Berkeley-ben működő Kaliforniai 
Egyetem kutatója és munkatársai több kísérletet is végeztek 
ennek a kérdésnek a megválaszolására. Egyik kísérletük 
hatvanöt egyetemista résztvevőjének – amint arról az 
Emotion című folyóiratban beszámolnak – először is felmér-
ték a társadalmi-gazdasági helyzetét. Rákérdeztek például, 
mennyi a család jövedelme, mi a válaszadó szüleinek legma-
gasabb iskolai végzettsége és így tovább. Ezután minden 
résztvevőnek levetítettek két rövid, egyenként két és fél per-
ces filmet, miközben egy készülékkel folyamatosan mérték 
a pulzusszámot. Az egyik film érzelmileg semleges volt, a 
videón valaki azt magyarázta el, hogyan kell kőkerítést épí-
teni. A másik videó viszont felkavaró volt, arról szólt, hogy 
rákos gyerekek és családtagjaik hogyan birkóznak meg a 
kemoterápia okozta megpróbáltatásokkal. A résztvevőknek 
mindkét film megtekintése után meg kellett határozniuk, 
hogy milyen mértékben éltek át különféle érzelmeket a lá-
tottak hatására.

Az eredmények igazolták a kutatók sejtését: az összes részt-
vevő nagyjából egyforma intenzitású szomorúságot és szo-
rongást élt át a filmek nézése közben, ám az alacsonyabb tár-
sadalmi helyzetű diákok esetében az együttérzés szintje sok-
kal inkább megemelkedett a rákos gyerekeket bemutató vi-
deó hatására, mint jobb módú társaiké. Ráadásul az érzel-
mileg felkavaró videó nézése közben a rosszabb helyzetűek 
pulzusa sokkal inkább lelassult, mint a többieké. A szívverés 
lelassulása a részvét, a szánalom ismert kísérőjelensége: a test 
megnyugszik, és az ember figyelmének fókusza saját magá-
ról kívülre helyeződik át.

Ennek a különös jelenségnek Stellar és munkatársai szerint 
az az oka, hogy a szűkösebb körülmények között élőknek 
más módszereket kell alkalmazniuk a mindennapi életben 
előforduló gondok megoldására, mint a tehetősebbeknek. 
Nem tudnak hirtelenjében megvásárolni valamit, nem tud-
nak elköltözni, nem tudnak kedvezőbb állást szerezni. Ilyen 
helyzetben a nyerő taktika a másokkal való összefogás, eh-
hez ugyanis nincs szükség anyagi forrásokra. A rosszabb kö-
rülmények között élők számára ezért természetesebb, hogy 
figyelnek egymásra, egymás érzéseire, és segítenek is an-
nak, akiről úgy látják, szüksége van rá.

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy aki jómódú, az ön-
ző, érzéketlen ember – csak éppen olyan világban él, ahol az 
anyagi források a szükséges mértékben rendelkezésre áll-
nak, és ezért a szolidaritásnak nincs akkora szerepe a min-
dennapi életben.

MANNHARDT ANDRÁS

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Hipersebességgel 
menekülW	csillagok

Egy nemzetközi csillagászcso-
port a Tejútrendszer gravitációs 

vonzásából hipersebességgel mene-
külő csillagok meghökkentő, új 
osztályát fedezte fel. Eredményük-
ről az Astrophysical Journalben szá-
moltak be.

„A most felfedezett csillagok alap-
vetően különböznek a már korábban 
megimertektől, amelyek a galaxis kö-
zepe tájáról kilökött nagy, kék csilla-
gok – mondta Lauren Palladino, a 
Vanderbilt Egyetem csillagászhall-
gatója, a cikk vezető szerzője. – A 
mi felfedezettjeink kisebb, a Naphoz 
hasonló csillagok, és úgy tűnik, nem a 
galaxis magjából származnak.”

„Egyáltalán nem könnyű egy csillagot 
kitaszítani a galaxisból – magyarázta 
Kelly Holley-Bockelmann profesz-
szor, Palladino támavezetője. – A 
megszokott forgatókönyv szerint ez 
olyankor történik meg, ha egy csillag 
túl közel kerül a galaxis magjában la-
puló szupernagy tömegű fekete lyuk-
hoz. Legalábbis eddig úgy véltük, mert 
valamennyi ilyen csillag pályáját időben 
visszafelé követve, kiderült, hogy onnan 
indult ki. Ám a most felfedezettek egyi-
ke sem onnan származik, így nyilván 
kitaszításukat is más mechanizmus ma-
gyarázhatja.”

moszatok, vagy az emberi hímivar-
sejtek (spermiumok). A biorobot két 
szegmensből álló testét – kis fejét és 
hosszú farkát – rugalmas polimerből 
készítették el a kutatók olyan bevonat-
tal, amelyen az ezt követően a két rész 
csatlakozásának közelében tenyésztett 
szívizomsejtek könnyen megtapadtak. 
A hosszú polimerfarok mentén a sej-
tek maguktól sorba rendeződtek, majd 
ritmikus összehúzódásaikat és elernye-
désüket egymással szinkroni-
zálva egy ütemben kezdtek 
lüktetni: ennek eredménye-
ként a hosszú farkon egy hul-

Asztrofizikai számítá-
sok szerint egy csillag-
nak a galaxisból való 
kiszökéshez akkora lö-
kést kell kapnia, ami a 
Tejútrendszerhez viszo-
nyított sebességét órán-
ként több mint 1,6 mil-
lió kilométerrel növeli 
meg. Becslések szerint 
a galaxisunk magjá-
ban rejtőzködő fekete 
lyuk tömege mintegy 4 
millió Nap tömegével 
egyenlő, ez elegendő 
ahhoz, hogy megadja a 
szükséges kezdeti len-
dületet. A szokványos 
forgatókönyv szerint, 
ha egy kettős csillag 
a fekete lyuk vonzás-
körébe kerül, egyikük 
spirális pályán a lyuk 
felé zuhan, míg a másik 
hipersebességgel kilö-
kődik. Eddig 18 olyan 
kifelé száguldó kék óri-
áscsillagot fedeztek fel, 
amelyek feltehetőleg e 
forgatókönyvet követik.

Most Palladino és 
munkatársa 20 újabb, 
a Naphoz hasonló, 
hipersebességgel szágul-
dó csil lagot fedezett fel. 

Nap

Nap

Parányi,	ostorokkal	úszó	
biorobotok

Egy amerikai mérnökcsoport parányi 
biohibrid robotok új osztályát fej-

lesztette ki, amelyek külső energiafor-
rás nélkül, az ostoros egysejtűek moz-
gását utánozva úsznak az élő szerveze-
tek testnedveihez hasonló viszkózus 
folyadékokban. A Taher Saif, az 
Illinois-i Egyetem mérnökprofesszora 
vezette kutatócsoport az eredményről a 
Nature Communications ben számolt be.

„Az új biorobotok az első mesterséges 
szerkezetek, amelyek önerőből képesek be-
hatolni és mozogni a mikroorganizmusok 
eddig jószerivel csak mikroszkóp alatt vizs-
gálható világába” – nyilatkozta Saif. 

A biorobotok mintájául olyan hosz-
szú farokkal (ostorral) mozgó egysejtű 
élőlények szolgáltak, mint az ostoros 

A Tejútrendszer felül-, illetve oldalnézeti képén négy, 

hipersebességgel kifelé szökQ csillag helyzetét jelölték 
be. A Naphoz hasonló csillagok sebessége meghaladja 

az óránkénti 1,5 millió kilométert, ami elegendQ a 
Tejútrendszer elhagyásához. A csillagok mozgásának 

lehetséges pályáját színes sávok mutatják.
GRAFIKA: JULIE TURNER, VANDERBILT UNIVERSITY; KÉP: NASA

lám futott végig, amely a biorobotot 
előre hajtotta. 

Hogy ez az önszerveződés pontosan 
hogyan történik, s eközben hogyan 
kommunikálnak egymással a sejtek, 
azt egyelőre nem tudják megma-
gyarázni, mondta Saif, de a jelenség 
hatékonyan működik. „A biorobot fel-
építésében ténylegesen minimális mérnöki 
munka van, ami lényegében a fej és a farok 
kialakítására szorítkozik, ezt követően az 

LüktetQ szívizomsejtek hajtotta 
parányi „ostoros” biorobotok

KÉP: ALEX JEREZ ROMAN, BECKMAN 

INSTITUTE FOR ADVANCED SCIENCE 

AND TECHNOLOGY

szívizomsejtek
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élő sejtek a szerkezettel kölcsönhatva ma-
guk teszik azt működőképessé” – mondta 
a professzor.

A biorobot mozgásának mecha niz -
mu sáról készült animáció a http://www.
youtube.com/watch?v=RmU4rWq4 
KGg webcímen tekinthető meg.

A kutatók a továbbiakban két és több 
farokkal ellátott robotokat is készítet-
tek: ezek nemcsak gyorsabban úsz-
tak, hanem bizonyos vegyi anyagokra 
vagy fényre érzékeny szenzorokkal 
ellátva mozgásuk irányíthatóvá is vált. 
Ez megnyithatja az utat olyan parányi 
úszó biorobotok kifejlesztéséhez, ame-
lyek orvosi alkalmazásokban a vér-
áramlaton keresztül előre kiválasztott 
célokba juttathatók, és „szállítmány-
nyal” (például gyógyszerrel, radioaktív 
anyaggal) is elláthatók.

(ScienceDaily)

FelértékelWdnek	 
az	Wsi	gabonák

Biztató eredményei vannak az időjárás 
viszontagságainak ellenálló ősi gabo-

nafélék nemesítésére és nagyüzemi ki-
próbálására irányuló hazai kutatások-
nak. A megváltozott időjárási körülmé-
nyek új kihívások elé állítják az agráriu-
mot, amelyekre jó válasz lehet az 
alakorbúza nemesített változata. Az 
újonnan létrehozott alakorfajták jól bi-
zonyítottak az elmúlt években.  

Az eddig szinte példátlanul enyhe 
tél következtében várható a kártevők, 
gombák és gyomok elszaporodása, 
valamint a szokatlanul száraz időjárás 
is veszélyeztetheti az idei termést. Ál-
talánosságban is elmondható, hogy az 
elmúlt évek időjárási szélsőségei szinte 
állandósultak, ezért a rezisztens ha-
szonnövények egyre inkább felérté-
kelődnek. A problémára Európa és a 
világ számos növénykutató intézetében 
keresik a választ.

A megváltozott időjárás okozta vi-
szontagságokhoz jól alkalmazkodnak 
azok az új alakorbúza-fajták, amelyek 
nemesítését magyar szakemberek vé-
gezték. A kutatási eredmények bizo-
nyítják, hogy a szárazságtűrő, kiváló 
gyomelnyomó képességű, gombákkal 
szemben is ellenálló alakortípusok na-
gyon jól bírják a kedvezőtlen körülmé-
nyeket, és stabil terméssel válaszolnak a 
szélsőséges időjárás kihívásaira – mond-
ta az új növényeket nagyüzemi szinten 
tesztelő gyulai Körös-Maros Biofarm 
Kft. fejlesztési igazgatója, Várhelyi 
Zoltán. Partnereikkel egyebek között 
azért indították el Martonvásáron az 
alakornemesítési programot, hogy a 

modern búzafajtáik széles választékát 
egy alternatív kalászos növénnyel is ki 
tudják egészíteni. Az alakor (Triticum 
monococcum) közeli rokona a kenyérbú-
zának, termését sokrétűen lehet hasz-
nosítani. Intenzív körülmények között 
termőképessége nem versenyképes, 
azonban organikus gazdálkodásban ki-
válóan teljesít.

A Nemzeti Technológia Program 
forrásainak támogatásával nemrégiben 
kinemesített alakorfajták nem csak el-
viselik, de jól is érzik magukat az or-

ganikus gazdálkodás keretei között. 
Bár az új típusok termésátlaga nagy-
jából kétharmada az elterjedt, modern 
búzákénak, erre a hozamra kedvezőt-
len körülmények között is stabilan le-
het számítani. Sokkal ellenállóbbak a 
különböző környezeti hatásokkal és a 
2009 óta minden évben tapasztalható 
időjárási anomáliákkal szemben. Az 
alakor termesztése a vetőmagbeszerzés 
és a szántóföldi munkák (talajművelés, 
vetés, betakarítás) költségén kívül jó-
szerivel semmilyen közvetlen kiadással 
nem jár. Vetéstől aratásig szinte megfe-
ledkezhetünk a gabonatábláról.

A bioélelmiszerek népszerűségét ed-
dig csak az egészségesebb életmódra 
törekvés gerjesztette. A gazdálkodók 
nagy része nyűgnek tartotta az ehhez 
kötődő szigorú előírásokat, a vegyszer-
mentesség betartását. Ám ha az egyre 
gyakrabban szélsőséges időjárás miatt 
az ellenállóbb típusok terméshozama 
megközelíti az intenzív fajtákét, az 
robbanásszerű változásokat hozhat a 
termelésszerkezetben. A búza esetében 
ez az arány az időjárás miatt lassan, de 
biztosan eltolódni látszik az organikus 
termesztés javára.

Mint Palladino elmondta, a csil la-
gok sebességének pontos megha-
tározása meglehetősen időigényes, 
a gyakran ismételt és hosszabb 
időn át tartó pozíciómérések mi-
att évekig, évtizedekig is eltart-
hat. Ezért a csoport tagjai némi-
leg visszafogottan nyilatkoznak a 
felfedezésről, mindazonáltal úgy 
vélik, hogy ha néhány jelöltjük 
tévedésnek bizonyul is a későb-
biekben, a csil lagok nagy száma 
mindenképpen indokolja a közzé-
tételt, amely egyúttal további cso-
portok figyelmét is felhívhatja az 
eredmények ellenőrzésére, i l letve 
hasonló csil lagok keresésére. 

Az új szökevényjelöltek kémiai 
összetétele megfelel a Tejútrend-
szer fősíkjába eső csillagok átla-
gának, tehát a később kialakult I. 
populációs fiatalabb, nehéz ele-
mekben gazdagabb csoportnak. 
Ehhez képest a központi dudorba, 
illetve a Tejútrendszert körülvevő 
gömbszimmetrikus halóba inkább 
II. populációs, nehéz elemekben 
szegény, idős csillagok tartoznak. 
Ez is azt támasztja alá, hogy ezek 
a szökevények nem a galaxis köz-
ponti vidékéről származnak. „Ha 
ez véglegesen beigazolódik, akkor 
viszont joggal vetődik fel a kérdés: 
milyen mechanizmus adhat számot 
egy olyan hatalmas lökésről, amely 
hipersebességre gyorsította ezeket a 
csillagokat? – összegezte Holley-
Bockelmann.

Forrás:news.vanderbilt.edu

Normál búza Alakorbúza 
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 Az erdei zsiráfként is 
emlegetett okapit rejtett 
életmódja miatt csak a XX. 

században ismerhettük meg, ám a Kongó területén év-
tizedek óta zajló fegyveres konfliktusok és az orvvadá-
szat, valamint az egyre jobban terjedő illegális bányászat 
pontot tehet a jövőjére, hacsak nem történik valami. Az 
okapi ma már fokozottan védett fajnak számít, ám a két 
évtizede polgárháborús állapotok között élő országban 
továbbra is fokozatosan csökken az élőhelye, ráadásul az 
éhes emberek rendszeresen vadásszák az állatot a húsáért 

és bőréért. 
A kihalás veszélye azon-

ban nemcsak az okapikat 
érinti, hiszen a Termé-
szetvédelmi Világszövet-
ség (IUCN) idén kiadott 
Vörös könyvéből az de-
rült ki, hogy a jelenleg 
vizsgált 71 576 fajból 21 
286 állat- és növényfajt 

a kihalás fenyegeti.  Csaknem 200 madárfaj tűnhet el 
a Föld színéről, mint például az aprócska fehérszárnyú 
bolyhosfarkúmadár, amely most került fel a fenyegetet-
tek egyre bővülő listájára. Az Etiópiában, Zimbabwéban 
és a Dél-Afrikai Köztársaság területein élő titokzatos 
madár élőhelye folyamatosan csökken, mivel a vizes 
élőhelyeket rohamosan csapolják, hogy újabb és újabb 
mezőgazdasági területeket hozzanak létre. A víz meny-

nyiségének változásával a növényzet is átalakul, amely 
ugyancsak károsan érinti a madár életfeltételeit. 

Bár a kérgesteknősök populációja a legnagyobb az összes tek-
nősfaj közül, mégis a faj a legveszélyeztetettebbek között volt 
napjainkig. A kérgesteknősöknek hét, földrajzilag és biológia-
ilag is megkülönböztethető alfaja létezik, és ebből az egyik az 
északnyugat-atlanti-óceáni populáció. Köszönhetően a termé-
szetvédők megfeszített munkájának, a területen élő teknősök 
állománya az elmúlt időszakban megerősödött. Ellenben a ke-
let-csendes-óceáni kérgesteknősök helyzete továbbra is kritikus, 
mivel fészkelő helyükön a helybéliek gyakorta gyűjtik össze to-
jásaikat, valamint gyakrabban akadnak bele a halászok hálóiba 
is ezek az állatok. Épp ezért ennek az alfajnak nagyobb véde-
lemre lesz szüksége az élőhelyeken, főleg fészkelő területükön, 
hogy az alfaj populációja nehogy kritikus szint alá csökkenjen. 

Jó hír azonban, hogy például a kaliforniai szigetvilágban 
élő szigeti szürkeróka is kikerült a kihalás fenyegette fajok 
közül. A 90-es években számos idegen betelepülő faj – 
így például a szirti sas – tette lehetetlenné e rókák életét, 
valamint fertőzések is pusztítottak közöttük. A gondos 
természetvédelmi munka azonban mostanra meghozta 
gyümölcsét és a befogott állatok mesterséges nevelése, 
a rendszeres oltások, valamint a szirti sasok áttelepítése 
megerősítette a szigeti szürkerókák állományát is. 

„Az IUCN idei Vörös könyve néhány olyan sikeres természet-
védelmi munkára hívja fel a figyelmet, amelyből mindenképpen 
tanulnunk kell a jövőben” – vélekedik Jane Smart, az IUCN 
Biodiverzitás Csoportjának igazgatója. 

(www.greenfo.hu)
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KIHALÓ ÁLLATOK

Mutogatós	csimpánzok

Bizonyos helyzetekben a csimpánzok 
nagyon hasonlóan viselkednek, 

mint az eldugott tárgyat kereső játékot 
játszó gyermekek, akik a tárgy után 
kutató társukat hideg, langyos, meleg, for-
ró! bekiabálásokkal igazítják útba, fo-
lyamatosan igazodva ahhoz, hogy 
mennyire jár közel a keresett tárgyhoz. 
Egy most elvégzett kísérlet szerint a 
csimpánzok is tudnak játszani nagyon 
hasonló játékot.

A Georgia Állami Egyetem Nyelvi 
Kutatóközpontjának kutatói azt vizs-
gálták, hogyan segítik a csimpánzok 
egy a majmok és az emberek együtt-
működésével megoldható feladat vég-
rehajtásában a kísérletben résztvevő 
személyeket. A kísérlet az eddigi leg-
meggyőzőbb bizonyíték arra, hogy a 
csimpánzok nemcsak egymással ké-
pesek gesztusokkal kommunikálni, 
hanem számukra korábban ismeretlen 
emberekkel is, miközben együttmű-
ködnek egy meghatározott cél elérése 
érdekében. Eközben odafigyelnek a 
kísérleti személy reakcióira is, és rugal-
masan alkalmazkodnak hozzá. 

A kutatók olyan kísérleti helyzetet te-
remtettek, amelyben egy tágas szabad 
területen elrejtett élelem csak a csim-
pánzok és egy ember szoros együtt-
működésével vált hozzáférhetővé. Ezt 
úgy érték el, hogy a csimpánzok szá-
mára láthatóan olyan helyre dugták 
el az élelmet, amelyet ők nem tudtak 
megközelíteni, majd a kísérleti sze-
mélyt (aki viszont nem láthatta, hol 
a rejtekhely) kiengedték a szabadba, 
hogy keresse meg azt. A csimpánzok-
nak eközben módjukban állt hangok-
kal, de még inkább mutogatással, gesz-
tusokkal segíteni, befolyásolni a kereső 
személy mozgását.

A kutatást vezető Charles Menzel 
szerint a kísérletben merőben újszerű, 
hogy a csimpánzok játsszák benne az 
„igazgató” szerepet, nekik kell úgy 
irányítani az embert, hogy megtalálja 
az elrejtett élelmet. Ez egyúttal min-
den eddiginél komplexebb feladatot 
is jelent, hiszen egy korábban szerzett 
tapasztalatukat kell tudatosan megosz-
taniuk egy emberrel.

„Lényegében nekik kell megtalálni azt a 
kommunikációs jelzésrendszert, amellyel 
segíthetik a rejtekhely felfedezését, és ehhez 
folyamatos kapcsolatot kell fenntartaniuk 
a kísérleti személlyel – mondta Menzel. 
– A csimpánzok ezt a gesztikulálásban, 
az irány mutogatásában, találták meg. A 
kapcsolatot intenzívebbé tette, ha a kísérleti 
személy maga is részt vett benne, és szin-
tén gesztusokkal visszajelzett. Hevesebbé 
váltak a jelzések akkor is, ha az ember 
közelebb került a rejtekhelyhez. Mindez 
egyértelműen bizonyítja, hogy a csimpán-
zok pontosan felismerték a helyzetet, és 
tudatosan törekedtek arra, hogy megértes-
sék magukat. Ez a fajta kommunikáció a 
beszéd kialakulásának egyik legfontosabb 
alapeleme.” 

(ScienceDaily)
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A Tinta Kiadó Az Ékesszólás kiskönyvtára tagjaként jelent meg Bárdosi 
Vilmos: Emberi testrészek a magyar szólásokban, közmondásokban cím_ 
könyve, amelybQl három példát kérünk. A megfejtést beküldQk között a 
könyv 5 példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét 
keddje, február 18-a. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Keresztrejt-
vény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu.

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. E héten 
megkezdjük újabb rejtvényciklusunk, amelynek végére a bekeretezett négy-
zetek bet_i – helyes sorrendbe rakva – egy 200 esztendeje született magyar 
színm_író nevét adják ki. A név beküldQi között az Élet és Tudomány 
negyedéves elQfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. Az elsR példa. 9. Díszes. 10. A lakásba. 11. KépzQ, a -tat 
párja. 12. Bejglitöltelék. 14. Kittenberger Kálmán és Kadosa Pál szülQvárosá-
ból való. 16. Emelet, röv. 18. ... Bohr; Nobel-díjas dán fizikus. 20. E napon. 
21. KupamérkQzés a továbbjutásért. 23. Adott szó. 24. A fordítottja is ige-
kötQ. 25. Ranglista csúcsa. 26. Idegen utótag: -evQ. 28. A libáé ínyencfalat. 
29. Ebbe az irányba. 31. Jó hírnév. 33. DrótszQr_ kutyák szQrének vágása, 
ritkítása. 35. Török származású színész, Balázs Béla-díjas rendezQ (Can). 
36. Francia nyelv_ svájci író, az Q hQse Ariane, az orosz diáklány (Claude, 
1868–1931). 38. A második példa.

FÜGGQLEGES: 1. Végzettsége van. 2. A végén elbukik! 3. Szintén nem. 
4. Valaki által kedvelt típus. 5. Az Elba közepe! 6. Balatoni város. 7. Zárt 
láncú televízió, röv. 8. Dream ...; „álomcsapat” (az USA válogatott kosár-
labda-együttese). 13. Ukrajna fQvárosa. 15. Tallinn lakosa. 17. A har-
madik példa. 19. ... Scola; az Egy különleges nap cím_ világsiker_ film 

rendezQje. 22. Fenyvesek, tölgyesek télen fQleg fagyönggyel táplálkozó 
énekesmadara. 24. Íme! 27. Az USA híradástechnikai m_holdtípusa. 28. 
Trier folyója. 30. ElsQ gazdasági gépgyárunk rövidített neve. 32. Öreg ... 
Qzikéje; Fazekas Anna meséje. 34. Mianmar (Burma) autó- és NOB-jele. 
37. Televízió, röv.

A 2. heti Élet és Tudományban megjelent keresztrejtvény megfejtése: 
WERTHEIMER MIKLÓS; HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ. A megoldást 
beküldQk közül Kondor Vilmos: A másik szárnysegéd cím_ könyvét (Agave) 
nyerte: Dr. Földi Kata (Szolnok), Kozicz Jánosné (Naszály), Pál Balázs 
(Ebes), Székely-Suber Zsolt (Budapest) és Dr. Varga Mária (Hatvan). A 
nyerteseknek gratulálunk, a könyveket postán küldjük el.

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. március 31.

Pótjelentkezési határidQ: 2014. február 17.

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!

Kedves Olvasóink!

2006 és 2013 között 
megjelent lapszámaink 

kedvezményesen, 
200 forintos áron 
vásárolhatók meg 

a szerkesztRségben.

Jó szórakozást kívánunk 
lapunk  olvasásához!
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ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

A XIX. század nemcsak az 
európai, hanem a magyar fes-
tészet történetében is megha-
tározó jelentőségű, ugyanis 
ebben a században született 

meg és alakult ki a modern piktúra szinte minden alap-
feltétele. A reformkori kezdetek megteremtették a vá-
rosiasodás és a társadalmi fejlődés alapjait, a polgárság 
lassan felváltotta az egy-
ház és az arisztokrácia ve-
zető szerepét, mint a mű-
vészet legfőbb megrende-
lője, és a század derekára 
adottak voltak a feltételek 
ahhoz, hogy a professzio-
nális magyar festőművé-
szek – elegendő megren-
delés birtokában – már itthon is meg tudjanak élni a 
munkájukból.

A Kovács Gábor Gyűjtemény XIX. századi képeiből 
rendezett Markó, Munkácsy, Csontváry... című tár-
lat ezt a fejlődést mutatja be a festészet nyelvén, felvo-
nultatva olyan mesterek munkáit, mint id. Markó Károly, 
Barabás Miklós, Székely Bertalan, Lotz Károly, Munkácsy 
Mihály, Mednyánszky László vagy Gulácsy Lajos. A klasz-
szicizmustól a romantikán és a realizmuson át a natura-
lizmusig ívelő stíluskorszakok nyomán kirajzolódik a 
portréfestészet és a tájábrázolás fejlődésvonala, megszü-
letik az életkép és a zsáner, mint új műfaj, hogy a kor-
szak végére átadja helyét a francia ízlésű modernista tö-
rekvéseknek, és ezzel a magyar festészet fejlődése utol-
érje a leghaladóbb nyugat-európai tendenciákat, meg-
szüntetve ezzel a képzőművészetben hazánk évtizedes 
lemaradását Európa fejlettebb országaitól. A tárlat már-
cius 23-ig tekinthető meg a salgótarjáni Dornyay Béla 
Múzeumban.

A Somogyi Károly Városi és 
Megyei Könyvtár egy kü-
lönleges kiállítással várja a 
látogatókat. A Képek dala 
című tárlat Cseh Tamás elő-

adóművész grafikáiból mutat be válogatást. 
Cseh Tamás 1943. január 22-én született Budapesten. 

Az érettségi után a Budapesti Tanítóképző Főiskolát, 
majd az egri Tanárképző Főiskolát és a Képzőművészeti 
Főiskolát végezte el. A tárlat a művész grafikai munkás-
ságából és személyes tárgyaiból mutat be ízelítőt az ér-
deklődőknek. Főként Cseh Tamás első alkotói korszaká-
ból, zömében a hatvanas években készült grafikák má-
solatai láthatók, valamint a kiállításon szereplő tárgyak a 
művész életébe engednek bepillantást: fotók, levelek, 
tárgyak segítségével. A kiállítás február 22-ig tart 
nyitva.

Megmentett örökség - 
Kincsek Európa szívéből 
címmel nyílt kiállítás a debre-
ceni Déri Frigyes Múzeum-
ban. A tárlat célja, hogy be-
mutassa, milyen mértékben 

gazdagították a magyarországi régészeti örökségről, a Kár-
pát-medence történelméről alkotott képünket az elmúlt 
másfél évtized nagyberuházásaihoz kötődő feltárások.

Az elsőként a Parlamentben bemutatott tárlat a régészek 
válasza volt az örökségvédelmi törvény módosítására, ami 
lehetetlenül szigorú költség- és időhatárok közé szorította a 
nagy állami beruházásokhoz kapcsolódó megelőző feltárá-
sokat. Világossá kívánták tenni, hogy ennek a lelet- és infor-
mációanyagnak a túlnyomó része az új törvényi keretek kö-
zött elveszett volna. A régészeti kuriózumok felvonultatá-
sán túl cél volt az is, hogy az egyes kiállítási egységeken ke-
resztül kiderüljön, hazánk múltjának mely vonatkozásaira 
nyerhetünk kizárólag a régészet által rálátást. Ebből a meg-
fontolásból a szakemberek az ország régészeti gyűjtőkörű 
intézményeinek a beruházásokhoz kötődő kutatások során 
előkerült leglátványosabb tárgyait válogatták össze. A több 
mint 10 millió négyzetméteren folytatott ásatások során eu-
rópai mértékben is kiemelkedően gazdag leletanyag került a 
birtokunkba.

A tárlat 8000 év történelméről ad áttekintést, a Kárpát-
medence első népességei korától egészen a török hódoltság 
idejéig. A kiállítás egyik kuriózuma egy, a római dunai 
limes, vagyis határvédelmi rendszer Paks melletti erődjében 
(Lussonium) feltárt bronz császárszobor-lábtöredék. A meg-
mentett kincsek március 30-ig láthatók Debrecenben.

Hamvas Béla munkásságát jelen-
tősen meghatározzák a Szent-
endrén eltöltött évek. Szellemi 
hagyatékának gondozása is jó-
részt Szentendréhez kötődik Dúl 

Antal és Marghescu Mária révén.
A Válságban élni című kiállítás Hamvas Béla máig élő, 

érvényes és hiteles gondolatait kívánja eljuttatni a különböző 
látogatói rétegekhez, reménykedve abban, hogy az életében 
mellőzött, sokat nélkülöző és csak halála után elismert író 
méltó fogadtatásra talál.

A Szentendrei Képtár három termében megrendezett 
kiállítás nemcsak az életmű titkaiba vezet be bennünket, 
hanem élő, interaktív programok keretében beszélgeté-
sekre, dokumentumfilmek és színházi adaptáció bemuta-
tására is sor kerül.

A március 23-ig látogatható tárlatot végigjárva átfogó 
képet kaphatunk az életmű legfőbb gondolati csomópontja-
iról, megtekinthetjük Hamvas Béla megmaradt személyes 
tárgyait, dokumentumait. A látogatók lelki útravalóval gaz-
dagodva távozhatnak a XX. századi magyar szellemi élet 
kiemelkedő alakját megidéző kiállításról.

Plázák alatt

Zenész graikák

Interaktív gondolatok

Magyar klasszikusok
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Galambászat, 
mint értékmentés
Magyarország a jelentős galambte-
nyésztési kultúrával rendelkező or-
szágok közé tartozik. Hasonlóan a 
világ más részeihez, itthon is szá-
mos esetben veszélybe került ennek 
az értéknek a fennmaradása. Ezért 
immár tudományos alapossággal 
kell kutatni galambfajtáink védel-
mének a lehetőségeit. 

Az én pénzem 
többet érdemel
Az elmúlt évben nagyot változott a 
megtakarításokat, befektetéseket 
övező pénzügyi környezet, nem-
csak a nagyvilágban, hanem ha-
zánkban is. 

Egy talányos szerkezet: 
a virágóra
A valódi virágóra hamarabb mu-
tatta az időt, mint bármely más 
óra, és nagy valószínűséggel túléli 
a mesterséges szerkezeteket is. A 
pontosság viszont nem erénye… 
Megálmodója nem más, mint a 
híres svéd természettudós, Karl 
Linné, akinek születése feletti örö-
mében apja játékok helyett virá-
gokkal rakta tele bölcsőjét, s aki-
nek neve maga is növényi jelenté-
sű: hárs.

A hátlapon
A téli fülőke

Ahogy a fagyos, hideg téli idő bekö-
szönt, a gombák nagy része „téli álmot 
alszik”. Mégis akad néhány gombafaj, 
amely dacol a zimankóval, s az enyhébb 
téli időszakokban termőtestet is képez. 
Idetartozik a nagyobb termetű fajok 
közül a kései laskagomba, a júdásfül-
gomba, néhány faj a kistermetű szemét-
gombák közül, de idesorolható az ehető, 
kiváló ízű téli fülőke (Flammulina 
velutipes) is. Az utóbbi fajt a farkasordító 
hideg sem zavarja. Ilyenkor ugyan leáll a 
termőtestek növekedése, de ahogy meg-
enyhül az idő, tovább folytatódik, mint-
ha mi sem történt volna. A gombafona-
lak fagyásgátló anyagokat tartalmaz-
nak, amelyek megakadályozzák a sejte-
ket károsító jégkristályok képződését.

A téli fülőke élénk, narancsbarnás szí-
nű kalapjai szinte vonzzák a tekintetün-
ket, csoportjaik már messziről felfedez-
hetők lombos fák gyakran zöldes mo-
hával benőtt tuskóin, fatörzsein. A 
gomba kalapjának felülete idősebb kor-
ban vagy nedves időben nyálkás, tapa-
dós, halványsárga lemezei viszonylag 
ritkán állnak, kissé szívós, barnás színű 
tönkje bársonyos tapintású.

A nyers gomba szaga halra emlékez-
tet, azonban ne ijedjünk meg, ez a jel-
legzetes (sokak számára kellemetlen) 
szag sütés-főzés hatására teljesen elillan. 
A téli fülőkével gyakran találkozha-
tunk ligeterdőkben, itt többnyire idő-
sebb fűzfákon vagy kidőlt fűzfatörzse-
ken, tuskókon jön elő, de előfordul más 
lombos fákon, városi környezetben is.

A gomba számos gyógyhatású anya-
got, antioxidánst és az immunrendszert 
erősítő hatású vegyületet tartalmaz. A 
természetben ritka, fehér színű változa-
ta (Flammulina velutipes var. lactea) is lé-
tezik, amelyet Távol-Keleten nagy 
mennyiségben termesztenek.
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