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Az idén is meghírdetett Kitaibel Pál Középiskolai Bioló-
giai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny a tanu-
lók és tanárok közös tevékenységét – az önálló megfi-
gyelés igényével – széles körű kapcsolatokra, folyamatos 
olvasásra, tájékozódásra építi a szomszédos országok 
magyar anyanyelvű középiskolásainak bekapcsolásával.

A 38. Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Kör-
nyezetvédelmi Tanulmányi Verseny kategóriái 
korcsoportok szerint:

I. korcsoport (9. évfolyam)
II. korcsoport (10. évfolyam)
A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:
Gimnázium (4 – 6 – 8 osztályos)
Szakközépiskola, Szakiskola
A versenyen a hazai gimnáziumok, szakközépiskolák, 

technikumok kilencedik és tizedik osztályos (a 14. életév 
feletti évfolyam) tanulói vehetnek részt. Amennyiben a ta
nuló nyelvi előkészítősként nem indult a versenyben, akkor 
11. évfolyamos tanulóként is indulhat. Egy tanuló legfeljebb 
két alkalommal (korcsoportban) vehet részt a versenyen.

Az iskolai, a megyei (fővárosi, külföldi) selejtezők és 
a szóbeli döntő kérdéseit a TermészetBÚVÁR, vala

mint az Élet és Tudomány lapoknak a tanév során 
megjelenő biológiai, egészségügyi, környezet és ter
mészetvédelmi tárgyú közleményeiből kell összeállíta
ni. Mindkét lap folyamatosan megjelöli a versenyen 
számításba jövő cikkeket, amelyek listája a verseny 
honlapján is olvasható. Valamennyi forduló kérdései 
között szerepelhetnek a verseny névadójának – Kitai
bel Pálnak – a tevékenységére; a szóbeli döntőben pe
dig a természeti folyamatokra, értékekre, a természet
védelemre (kiemelten hazánk védett területei és fajok) 
vonatkozó kérdések.

Az iskolai fordulóig a jelentkezőknek vázlatot kell be
mutatniuk a szaktanáruknak, az alábbi két feladatkör 
egyikében tervezett vizsgálódásukról:

Lakóhelyem, iskolám vagy annak közelében lévő terü
let természetvédelmi értékeinek bemutatása

Lakóhelyem, iskolám vagy annak közelében lévő terü
let környezetvédelmi gondjai, megoldási lehetőségei.

A mosonmagyaróvári országos döntőbe jutó tanulók a ki
dolgozott megoldásokról, megfigyeléseikről – maximális 5 
perces időtartamú – kiselőadásban számolnak be. Az elő
adás értékelési szempontjai: témaválasztás, tartalom, egyéni 
munka, teljesség, szerkesztő és kifejezőkészség, szemléltetés. 

Kedves Olvasónk!

Folytatás az 1515. oldalon.
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	 Török	naplóritkaság	
Eger	ostromáról

Igazi történeti forrásritkaságra 
bukkant egy török kutató a kö-
zelmúltban Anatóliában. Gühnan 
Börekçi a szenzációsnak számító, 
magyar vonatkozású felfedezé-
séről a közelmúltban, Egerben, a 
végvár-konferencia alkalmából 
számolt be. A konferenciáról szó-
ló összefoglalót két héttel ezelőtti 
számunkban olvashatták. (ÉT 

2014/48. 1443. oldal) Az isztambuli 
Sehir Egyetem oktatója interjút adott 
lapunknak.

Gühnan Börekçi elmondta, hogy a 
napló szerzőjének pontos kilétét még 
nem sikerült megállapítania, csak 
a neve ismeretes: Gaibi. Ez törökül 

nagyjából annyit jelent, hogy anonim, 
„senki”, vagyis az író nem akarta, illet-
ve nem tartotta fontosnak a személyét 
felfedni. Csak következtetni lehet rá, 
hogy egy defterdár (adószedő, pénz-
ügyi hivatalnok) írnoka lehetett, aki a 
hadellátásért felelt. 

Gühnan Börekçi eredetileg I. Szu-
lejmán 1566os szigetvári ostromának 
írásos forrásait kereste, amikor véletle-véletle-
nül rátalált a naplóra Konya város le-
véltárában. A napló azért különleges, 
mert bár a szultán írnokai, történetírói, 
hivatalnokai a Tizenöt éves háború 
hadjáratait gondosan megörökítették, 
Eger török elfoglalásáról viszonylag 
kevés emlék maradt fenn. A török 
szempontból sikeres ostromot ugyan 
sokféle munkában említik, ám ez az 
első, gyakorlatilag napokra lebontott, 
pontos leírása az oszmán had 
vonulásának. 

A napló stílusa ugyan száraz, de a 
jellegtelennek tűnő mondatok összes-
ségében mégis különleges értékűvé 
válnak azáltal, hogy szinte egyetlen 
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ni, így teljes képet adnak egy hadjárat-
ról egy korabeli szemtanú tollából. Az 
írás gyakorlatilag egy időben született 
a hadi eseményekkel, a sereg útja során 
készült pontos feljegyzésekből egykét 

évvel később ké-
szült el a „letisztá-
zott” alkotás.

III. Mehmed 
szultán magyaror-
szági hadjáratának 
186 napja során a 
naplóíró nem az 
előkelőségek ki-
váltságait élvezte, 
sokkal inkább a 
katonákkal együtt 
töltötte a minden-
napokat. Együtt 
étkezett velük, így 

például pontosan megörökíti, hogy 
mikor volt rendben és mikor akado-
zott a török had – amúgy példásnak 
tartott – utánpótlás-ellátása. 

A hadi ellátásra vonatkozó részletek 
azért különösen fontosak, mert bár 
korábban már megismerhették és ele-
mezték is az erről szóló forrásokat a 
szakemberek, jelenleg azok nincsenek 
meg, valahol, valamikor elvesztek. A 
napló leírja, hogy szokás szerint hó-
napokkal korábban megkezdődtek 
az előkészületek a had felvonulására, 
a szultán az út mentén fekvő minden 
fontos állomásra parancsot küldött, 
hogy ott mennyi hadianyagot készít-
senek elő, s milyen fegyveres csapa-
toknak kell csatlakozniuk az ostrom-
lókhoz. Az út összesen félévig tartott, 
s a gondos előkészítés ellenére nehézkes 
hadjárat volt, ugyanis az időjárás nem 
kedvezett a törököknek. Az előre ter-
vezett májushoz képest csak egy hónap 
csúszással tudtak útra kelni, így az is 
kérdéses volt, hogy egyáltalán vissza-
érneke a tél beállta előtt. Hol a sok 

eső, hol a túl forró napok hátráltatták 
a felvonulást. Így többször előfordult, 
hogy a sereg kijelölt állomáshelyére 
a tervezett búzaszállítmány nem 
érkezett meg, s ilyenkor a szabadpiacról 
kellett beszerezniük a gabonát, ami 
bizonytalan és drága is volt egyben. 

A naplóban természetesen az em-
beráldozatokról is szó esik. Eger há-
romhetes ostrománál például az utolsó 
nap volt különösen véres - a régészeti 
kutatások eredményeivel is alátámasz-
tott adatok alapján – ekkor kétezren 
estek el, és a halottaknak csak a fele 
volt katona. Török oldalról a visszafelé 
vezető úton is sokan haltak meg az 
ostrom során elszenvedett sebesülések 
közvetlen, illetve a sebláznak és 
fertőzéseknek betudható közvetett kökö-
vetkezményeként.

A napló összességében azt bizonyít-
ja, hogy a hétköznapok nézőpontjából 
még egy – török szempontból – ered-
ményes hadjárat sem jelentett feltétle-
nül az abban részt vettek számára dia-
dalmas hónapokat vagy örömünnepet, 
sokkal inkább nehézségeket, leküzden-
dő akadályok sorát.

GÓZON ÁKOS

	 Gondolatokkal	vezérelt	
gének

A svájci Szövetségi Műszaki 
Egyetem (ETH, Zürich) kuta-
tócsoportja Martin Fussenegger 
bázeli biomérnök professzor 

vezetésével a világon először hozott 
létre olyan génhálózatot, melynek 
működését emberi agyhullámok ve-
zérlik, s ennek eredményeként élő 
egérben egy meghatározott gén ki-
fejeződését – azaz egy meghatározott 
fehérje termelését – szabályozza. A 
gének bekapcsolását agyhullámokkal 
irányító személy a kísérletek során 
szerzett megfelelő tapasztalatok bir-
tokában (biofeedback mechanimus) 
még a termelt fehérje mennyiségét is 
befolyásolni tudja. A fantasztikusnak 
tűnő eljárás továbbfejlesztésével ma 
még szinte beláthatatlan lehetőségek 
nyílhatnak meg az orvostudomány 
előtt: egy nap képessé válhatunk arra, 
hogy testünkben gondolatainkkal 
szabályozzuk bizonyos gének műkö-
dését és ezáltal megfelelő anyagok 
termelődését. 
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Günhan Börecki Isztambulban

Eger ábrázolása 1596-ból
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Egy további kísérletsorozatban a sejt-
kultúrát tartalmazó tartály egyik falát 
félig áteresztő hártyával helyettesítet-
ték, amely átengedte a fény hatására 
termelt fehérjét, így az implantátumot 
élő egér bőre alá ültetve az közvetlenül 
bekerülhetett az egér véráramlatába, 
amelyből kimutatható is volt. 

A termelt fehérjemennyiség szabá-
lyozhatóságának vizsgálatához a kísér-
letben részt vevő személyeket három 
olyan csoportra osztották, amelyek 
megfelelő felkészítés után gondolataik-
kal jellegzetes – koncentráló, meditáló, 
és biofeedbackes – EEGmintázato-
kat hoztak létre. Az egér vérében az 
első csoport agyhullámai átlagos, a tel-
jesen relaxált (meditáló) csoportéi na-
gyon magas fehérjeszintet hoztak létre 
az állatok vérében. A bio-feedbackes 
csoportban a kísérleti személyek a 
LEDlámpa fényét is láthatták, és kellő 
tapasztalatszerzés után akaratlagosan 
sikerült ki- és bekapcsolgatniuk a lám-
pát, ennek megfelelően változtatgatni 
a termelődő fehérje mennyiségét, illet-
ve a vérben kimutatható szintjét. 

A viszonylag egyszerű rendszer a kí-
sérletekben megbízhatóan és hatéko-
nyan működött. Fussenegger reményei 
szerint hasonló elven működő gondo-
latvezérelt implantátumokkal idővel 
lehetségessé válhat olyan idegrendszeri 
eredetű betegségek kezelése („önke-
zelése”), mint a krónikus fej és hátfá-
jások, vagy az epilepsziás rohamok: a 

„Ezzel a sikeres kísérlettel az emberiség 
egyik régi, eddig csak mesékben, fantaszti-
kus filmekben vagy regényekben megjele-
nített álma léphet a tényleges megvalósulás 
útjára” – nyilatkozta Fussenegger.

Mint a professzor elmondta, a kísér-
let ötletét a Mindflex nevű játék adta, 
amelyben a játékosok agyműködése 
által keltett elektromos áramok inga-
dozásait a fejükre illesztett különleges 
headsetben elhelyezett érzékelő egy 
elektroenkefalográfba (EEGkészü-
lékbe) továbbítja. Az így felvett „agy-
hullámokat” ezután rádiójelekké ala-
kítják, és velük egy kis szivacslabda 
lebegését és mozgását irányítják. Az 
EEG (és az azt követő) rádiójelek min-
tázata tudatosan változtatható például 
erős koncentrálással vagy meditációval, 
és kellő gyakorlat után a labda mozga-
tása tudatosan irányíthatóvá válik. 

A svájci kutatók által a Nature 
Communicationsben ismertetett rend-
szerben a kísérleti személyek a fejükön 
hasonló, EEGhez csatlakozó headsetet 
viselnek, a felvett agyhullámokat ve-
zeték nélküli Bluetooth továbbítja egy 
vezérlőműhöz, amely egy elektromág-
neses teret létrehozó térgenerátor mű-
ködését szabályozza, ez utóbbi pedig 

egy implantátumban indukciós áramot 
hoz létre. Az implantátum egy beépí-
tett, az indukciós áram létrejöttekor 
kigyulladó infravörös LEDlámpát, és 
egy átlátszó falú kis tartályban speciális 
sejtkultúrát tartalmaz. 

A sejtkultúrában egy infravörös fény-
re érzékeny génnel ellátott emberi ve-
sesejteket tenyésztettek: a fény hatására 
a gén bekapcsol, és olyan folyamatok 
sorozatát indítja be, amelyek végül egy 
további gén kifejeződéséhez, s ezáltal 
egy jól azonosítható emberi fehérje 
termeléséhez vezetnek. A laboratóri-
umban elvégzett kísérletekben a LED 
infravörös fényének hatására a tenyé-
szetben megindult e könnyen azonosít-
ható fehérje termelése. 

közelgő roham jeleit érzékelve ugyanis 
a szervezetben kitermelhetők a megfe-
lelő csillapító vagy ellenanyagok.
Forrás:https://www.ethz.ch/en/news-and-events/
eth-news/news/2014/11/controlling-genes-with-
thoughts.html 

	 Fotósok	a	fotóikról

A 46. lapszámunkban már hírt 
adtunk a GDF SUEZ – NaturArt 
– Az év természetfotósa 2014 elne-
vezésű pályázat eredményéről 
és az ahhoz kapcsolódó kiállítás 
megnyitásáról a Magyar Termé-
szettudományi Múzeumban. A 
pályázatra beérkezett csaknem 
négyezer pályamű minden ko-
rábbinál magasabb színvonala 
ezúttal is igazolja, hogy a magyar 

természetfotózás nem véletlenül tarto-
zik a világ élvonalába. A fotóművészet 
egyik legösszetettebb és legtöbb fárad-
sággal járó ágának hazai és határon túli 
képviselői alaposan kitettek magukért, 
amit látványosan bizonyítanak azok a 
rendkívüli fotók, amelyek újra és újra 
meghökkentenek, elgondolkodtatnak 
vagy épp megnevettetnek bennünket. 

A díjazott alkotásokból az Alexand-
ra Kiadó minden évben kötetet ad ki, 
így a 2015. január 5ig megtekinthe-
tő tárlat után is gyönyörködhetünk a 
természetnek fotókon dokumentált 
jelenségeiről, változásairól Az év termé-
szetfotói Magyarország 2014 című albu-
mot tanulmányozva. Az sem mellékes, 
hogy az igényes kivitelű kötetben egy
egy felvétel mellett olvashatunk az el-
készítés mozzanatairól, illetve a lencse-
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Az infravörös fényt sugárzó LED-del ellátott 

implantátum

KÉP: MARTIN FUSSENEGGER/ETH ZURICH

A gondolatvezérléssel kívánt fehérjét  

termelQ rendszer m_ködésének elvi vázlata 
(részletes magyarázat a szövegben)

(FOLCHER M ET AL. NATURE COMMUNICATIONS 2014)

EEG
EEG-headset

Térgenerátor

Indukciós 
áram

Indukciós áram

Infravörös  
LED-lámpa

Sejtek

Membrán Tartály
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végre kapott téma biológiai, geológiai, 
természetvédelmi vonatkozásairól is. E 
kulisszatitkokról kérdeztük az idei kö-
tet három meghatározó szereplőjét: a 
fotópályázat két fődíjasát, Daróczi Csa-
bát és Selmeczi Dánielt, illetve a pályá-
zatot és a kiállítást szervező NaturArt 
elnökét, Radisics Milánt.
– Milyen újdonságokkal készült az 
idei versenyre?
– Daróczi Csaba (D. Cs.): Egy nagyobb 
újdonságom van, amelyet fél éven ke-
resztül terveztem. Ennek eredménye 
lett a Csillagporos éjszaka című kép. 
Ősszel elkészítettem vázlatszinten, 
majd utána tavasszal visszamentem a 
helyszínre, s ekkor fogalmazódott meg 
bennem igazából az a kép, amely végül 
elkészült. Úgy mentem ki, hogy már 

tudtam: melyik oldalon lát-
ható a Tejút, s miként fogom 
megvilágítani a képet. Erre 
készültem talán a legtöbbet, 
és ezt vártam a legjobban, 

hogy tavasszal megcsinálhassam.
– Sok időt tölt természetfotózással? 
Mennyi idejét veszi ez igénybe egy évben?
– D. Cs.: Mivel főállásban pedagó-
gusként dolgozom, elég behatárolt az 
időm, úgyhogy igazából csak a szabad-
időmben, hétvégén fotózok. Amikor 
tudok egy kis időt lopni, akkor járok 
a természetbe. Megpróbálok rákészül-
ni a fényképezésre és céltudatosan ki-
menni arra a helyre, ahol a jó képet el 
lehet készíteni – így tettem a Csillagpo-
ros éjszakával is.
– A világ mely tájain fotózik?
– Selmeczi Dániel (S. D.): Gyakorlatilag 
az összes tengeren fotózom, ahol érde-
kes témák, érdekes szituációk és élőlé-
nyek találhatók. Jártam már Indonézi-
ában, Costa Ricában, az Antarktiszon 
és a Vörös-tengeren is.
– Itt, Magyarországon van egy „pol-
gári” foglalkozása, és mellette hobbi-
ként fotózik?
– S. D.: Búvárturizmusból élek, tehát 
összekapcsolódik a munkám és a hob-
bim. A búvárfotózást megtartottam 
hobbinak – hiszen ez az én szerelmem.
– Nekem a delfines kép tetszett a leg-
jobban. Önnek melyik a kedvence?
– S. D.: Nem tudom kiválasztani, hogy 
melyik kép a kedvencem, hiszen min-
den élőlényt szeretek. A delfines fotó is 
különleges kép: palackorrú delfineket 
láthatunk különleges napfényjátékban, 
ezt használtam ki a fekete-fehér képen.
– Lát trendeket a búvárfotózás területén 
az utóbbi néhány évben? Merrefelé moz-
dul el a szakma? Van valamilyen új tech-
nika, amely megváltoztatta a képeket?

– S. D.: Nincsen új technika. Tíz éve 
ugyanazzal a módszerrel fotózok. Egy 
tükörreflexes DSLRgép van egy víz 
és nyomásálló tokban, amelyet kívülről 
tudok kezelni. Két vagy négy vakut 
használok attól függően, hogy milyen 
szituációban dolgozom épp.
– Egy évben hány képet készít nagy-
jából?
– S. D.: Jó kérdés. Én még fotóztam 
filmre, így nagyjából tudom, hogy mit 
jelent az, amikor van valami limit egy 
merülésen. Nem fotózok sokat. Néhány 
ezer képet készítek egy évben. Nem a 
mennyiség a lényeg, hanem a minőség.
– Milyen újdonságokkal találkozott 
idén a fotók zsűrizése során?
– Radisics Milán (R. M.): Idén 
minden eddiginél több pályázó je-
lentkezett. Négyezer nevezés érke-
zett, és nemcsak Magyarországról, 
hanem szinte az összes környező 
országból: Ausztriából, Horvátor-
szágból, Szerbiából, Romániából, 
Szlovákiából is voltak nevezők. To-
vábbi érdekesség, hogy miközben a 
zsűri kevesebb képet válogatott be 
a kiállításra (a korábbi évek átla-
gosan 110 képéhez képest most 98 
képet), ennek ellenére rekord szá-
mú pályázó: 62 szerző képeit látjuk 
a kötetben és a kiállítás falain. Van 
egy másik érdekesség, ez a pályázat 
már 22 éve létezik, és így a töretlen 
sikernek köszönhetően ez az ország 
második legnagyobb fotós rendez-
vénye a Sajtófotópályázat után.
– Ön is rendszeresen fotózik?
– R. M.: Igen. Csak az elfoglaltságom-
nak tudható be, hogy egyre több képet 
készítek telefonnal, hiszen az mindig 
nálam van, így bármi jelenetet, amely 
a környezetembe belekerül, lefotózok.

B. B.

Selmeczi Dániel: Fényárban

Az Alexandra Kiadó kötetének címlapján 

Berecz Roland Balázs felvétele

Daróczi Csaba: 

Csillagporos éjszaka
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A z aerobiológia korunk népbe-
tegségének, az allergiának kö-
szönhetően vált szélesebb kör

ben ismertté. Bár a második világhá
ború idején, az óvóhelyeken és pincék
ben összegyűlt emberek között a 
könnyező házigomba (Serpula la cry-
mans) magas spórakoncentrációja tö
meges allergiás megbetegedéseket 
okozott, nem sok figyelmet szenteltek 
az orvosok a sokszor csupán enyhe for
mában jelentkező tüneteknek.

Az áttörés az 
1980as évekig vá
ratott magára, ek-
kor kezdték kiépí-
teni a levegőbioló
giai hálózatokat, 
melyek a meteo
rológiai hírekhez 
hasonló módon, a 
pollenjelentések 
részeként a légkör 

gom baspóra-kon-
cent rá ció já nak adatait is közlik. Napja
inkban Európában túlnyomórészt aller
gén pollenszemekkel kapcsolatos vizs
gálatok folynak, míg az Egyesült Álla
mokban a beltéri penészek kutatása 
kapott nagyobb hangsúlyt. 

A gombák légköri terjedését sajátos 
eszközökkel, a spóracsapdákkal vizs
gáljuk, melyeknek két fő típusa van: 
a Hirst-típusú spóracsapdák a beszí
vott levegőt egy ragadós mikroszkó
pi tárgylemezre ütköztetik, a spórák 
ezen tapadnak meg, míg az Ander-
sen-típusú készülékekben a levegő

M I T  S O D O R  A  S Z É L ?

GOMBASPÓRÁK 
A	LEVEGVBEN

Az	allergiások	nagy	 része	Wsz	 végére	megkönnyebbül,	 ám	csak	 részben,	
mivel	a	különbözW	allergének,	kórokozók	kis	számban	télen	 is	szállnak	a	
szélben.	Napjainkban	egyre	többet	hallani	az	aerobiológiáról,	a	levegWben	
található,	 biológiai	 eredete	 részecskéket	 vizsgáló	 tudományról.	 Ennek	
egyik	 részterülete	 az	 aeromikológia,	 mely	 a	 gombák	 légköri	 terjedését,	
azaz	a	spórák	kiszóródását,	 szállítódását	és	 lerakódását	 tanulmányozza.	
Honnan	ered	és	hová	tart	ez	a	tudományág?	És	hol	tartunk	mi	a	hazai	kuta-

tásokkal?	Cikkünkben	ezekre	a	kérdésekre	adunk	választ.

minta táptalajra kerül, s azon fejlőd
nek ki a gombatelepek. 

A gombaspórák légköri koncentráci
ója az előrejelzési számítások egyik 
fontos változója. Ezek a számítások a 
korábbi mérések és az időjárási ténye
zőkkel megfigyelt összefüggések alap
ján kialakított statisztikai modellekkel 
végezhetők el. Így előre jelezhetjük a 
megbetegedések előfordulását és hogy 
várhatóan mikor fertőz a gomba, mi
kor kell bevetni a növényvédelmi eljá
rásokat. 

Az előrejelző modellek legtöbbször 
csupán meteorológiai adatokat tartal
maznak. Ám ha beillesztjük a modell
be azt a változót, amely megmutatja, 
hogy a gombaspóra valóban jelen 
vane a levegőben, akkor jelentős mér
tékben növelhető az előrejelzés haté
konysága. A növénybetegségek kiala
kulása ugyanis három fő tényező: a 
fertőzőképes spóra, a fogékony gazda
növény és a megfelelő környezeti felté

tel (elsősorban az időjárás) együttállásán 
múlik.

Mivel a gazdanövény jelenlétét és a 
meteorológiai faktorokat ismerjük, il
letve mérhetjük, ha a spóra koncentrá
cióját is tudjuk, akkor a gazdálkodók 
jobban időzíthetik a védekezést, így 
csökkenthetik a kiadásaikat. Külföl
dön, így az Egyesült Államokban és 
Lengyelországban már nagyon jó ered
ményeket értek el, és előrejelző hálóza
tok is működnek – mi egy lépést tet
tünk ennek irányába. 

Kutatásainkban a levegő bio di ver
zitását elsőként tanulmányoztuk. 

A levegőmintákban látható gomba
spó rák, pollenszemek, algák – egyszó
val: az aero plank ton − sokszínűsége, 
gazdag formavilága még évtizedes ta
pasztalatú kutatókat is képes újra és új-
ra ámulatba ejteni. 

A gombák többféle sza po rí tó kép le-
tet termelnek. Vannak spórák, ame-
lyek a gomba túlélését szolgálják: 

F 67908

PUB-I 113547

LevegQminta mikroszkópos képe gombaspórákkal (400×), a: száraz, derült idQben, b: esQben

A levegQben található gombák 
sokszín_sége (600×)

Magyar András 
emlékének
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nagy kiterjedésű járványokat indít-
hatnak el. Tehát az egyik típus a túl-
élésben, a másik a járványok kirob-
bantásában, a tömeges elterjedésben 
vesz részt. 

Vizsgálataink során kiderült, hogy a 
légkör biodiverzitása nagyon magas, 

így jól vizsgálható a szokásos indexekkel. 
Kimutattuk, hogy a napfényes órák szá-
ma csökkenti a légköri bio diverzitást, 

mert ekkor az egyik gombanemzetség 
(Cla do spo rium) spórái túlsúlyba kerülnek. 
A levegőminták mikroszkópos átvizsgá-
lása közben egy eddig ismeretlen gomba-
spóratípust találtunk, így jutottunk el 
egy új gombanemzetséghez, melyet sző-
lőn, almán, körtén, naspolyán, tehát olyan 
növényeken találtunk, amelyek gazdasá-
gilag is fontosak. Egy ennyire gyakori, új 
gombanemzetséget ma már ritkán fedez-

vastag falú, sötét színű, tartós képle-
tek, amelyek kibírják a szárazságot, 
az UVsugárzást, a hosszú távú lég-
köri szállítódást. Ezekből kevesebb 
termelődik, és általában „ínségesebb 
időszakokban” jelennek meg. Van-
nak színtelen, egysejtű, kisméretű, 
vékony falú spórák is. A gombák 
ezeket tömegesen termelik, eláraszt-
ják velük a környezetet, és hirtelen 

HOGYAN	CSÍRÁZOTT	KI	
AZ	AEROMIKOLÓGIA	TUDOMÁNYÁGA?
A gombaspórák szerepét és a légköri terjedés lehetRségét Pier 

Antonio Micheli (1679–1737) vetette fel elsRként, dinnyeszelet-te-
nyészeteire oltott gombák tanulmányozása során. Louis Pasteur 

készítette el az elsR spóracsapdát: a levegRt lRgyapotból készített 
sz`rRn pumpálta át, melyet alkohol és éter keverékében feloldott, 
majd az üledéket mikroszkóppal vizsgálta meg. 

KésRbb Pasteur alkalmazott elRször tápoldatos levegR-minta-
vételt: leforrasztott nyakú palackjai segítségével Párizs utcáin, 
egy csillagvizsgáló pincéjében, padlásokon és sok más helyen 
levegRmintákat gy`jtött.

Mikor 1860 augusztusában kirobbant az Rsnemzés tana körüli vita, 
Pasteur, a kísérletes bizonyítások híve, a Mount Blanc vidékére utazott. 
„Azzal, hogy az emberi lakóhelyektQl távol, növényzet nélküli nagy ma-

gasságokban vizsgálom meg a levegQt, le akarom zárni az úgynevezett 
Qsnemzéssel foglalkozó m_vemet…” – írta egyik levelében. A tudo-
mánytörténet egyik legnagyobb fordulópontjaként emlegetett kísérlet-
sorozat eredményeként született meg az a tanulmány, amely a különbö-
zR tájak, különféle légrétegeinek mikroorganizmusokkal való telítettsé-
gérRl szól (Mémoire sur les corpuscules organisés exsistent dans 
l’atmosphére), s melynek lényegét Pasteur a Francia Tudományos Aka-
démia részére tett beszámolójában így foglalta össze: „nyugodtan állít-
hatom: a légben lebegQ por az alapvetQ oka, elsQ és nélkülözhetetlen 
feltétele annak, hogy szerves kivonatokban élet jelenjék meg”. 

David Douglas Cunningham 1873-ban, a kalkuttai kolerajár-
vány idején kórokozókat keresve, egy széllapáttal ellátott csR vé-
gében rögzített ragadós tárgylemez (aeroconiscop) segítségével 
vizsgálta a börtönök levegRjét. IdRközben egy manchesteri bel-
gyógyász orvos, Charles H. Blackley felfedezte a gombaspórák 
allergén tulajdonságát. Saját magán végzett kellemetlen kimene-
tel` kísérletei alapján írta le a gombák által okozott szénanátha 
(„Catarrhus aestivus”) tüneteit. Nevéhez f`zRdik az elsR magas-
légköri mintavétel is: e kísérlet során papírsárkány segítségével 
bocsátotta fel spóracsapdáját. 

Magát az „aerobiológia” szót Fred C. Meier használta elRször 
1938-ban, a magaslégköri vizsgálatainak jellemzésére. E munká-
ja azonban soha nem jelent meg, ugyanis Meier egyik kutatóútja 
során repülRgépével a Csendes-óceánba zuhant. Az aerobiológia 
önálló tudományágként való besorolása nem váratott sokat ma-
gára, formális megalapítására 1942-ben, az American 

Association of Advancement of Science cím` szimpóziumon ke-
rült sor. Philip Gregory 1961-ben megjelent könyvében össze-
foglalta a légkör biológiai eredet` komponenseirRl összegy`j-
tött ismereteket. A levegRmikológiai kutatások fellendülése az 
1950- és 60-as években kezdRdött, melynek oka egyrészt a Hirst-
típusú spóracsapda széleskör` elterjedése, másrészt az Észak-
Amerikát átszelR, rozsdagomba okozta járvány lehetett, mely-
nek hatására több neves növénypatológus igyelme ismét a leve-
gRmikológiában rejlR lehetRségek felé fordult. 

Gabonatárház belsejében Az új gombanemzetség, a Pyrigemmula  
egy noszvaji szQlQtQkérQl
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bukkant. Érdekesség-
ként megemlítendő, 
hogy egy másik hazai 
kutatócsoport a kuko-
ricaszemterméseken 
mutatta ki nagy meny 
 nyiségben e gombá-
kat, és ugyanabban az 
évben, komoly ex-
portimport tevékeny
séget folytató gabona-
tárolók levegőjében 
mi is megtaláltuk – 
minden egyes levegő-
mintában.

Az üszöggombák 
(Til letiafajok) spórái is 
gyakoriak a gabona-
raktárak levegőjében. 
Ezek a terménnyel ke-
rülnek be a tárolókba. 
Vizsgálataink arra fi-
gyelmeztettek, hogy 
ügyelnünk kell a tárolás 
technológiai körülmé-
nyeire. Ha karantén 
üszöggombafaj spórái 
kerülnének be, gyorsan 
elterjednének az épület 
levegőjében, szennyez-
ve a teljes raktárkészle-

tet. Miattuk akár nagy exportszállítmá-
nyokat is visszautasíthatnak, ami komoly 
gazdasági következményekkel járhat. 
Ugyanakkor fontos, hogy a nagy ga bo
natárolók csak szigorú előzetes vizsgála-
tok után fogadjanak be külföldi gabona-
szállítmányokat olyan országokból, me-
lyekben olyan kórokozó gombák spórái 
fordulhatnak elő, amelyek hazánkban 
nem élnek, viszont ha bekerülnek a raktá-
rakba, az ott tárolt hazai eredetű gabonát 
is szennyezhetik! A gombával, illetve a 
gomba által termelt trimetil-aminnal szeny-
nyezett liszt elszíneződik és kellemetlen, 
romlott halszagot áraszt, emiatt emberi 
fogyasztásra alkalmatlan. 

Fel kell készülnünk arra, hogy ilyen ga-
bonaszállítmányok előbbutóbb megje-
lenhetnek a magyar, illetve európai ha-
tárokon is. „Fogadásukra” olyan tárolási 
módszereket javasoltunk, amelyek meg-
akadályozzák a kórokozó spórák átterje-
dését. Az előzetes felderítés során szeny-
nyezettnek tartott területek terményeit 
különálló, lehetőleg egyemeletes épület-
ben kell tárolni, hogy ezek ne érintkez-
hessenek olyan tételekkel, amelyeket ve-
tőmagexportra szánnak. 

MAGYAR DONÁT

nek föl Európában! További vizsgálataink 
szerint ugyanis ennek a gombának (Pyri-
gem mula aurantiaca) a spórái Olaszország-
tól Lengyelországig megtalálhatók a 
min tákban. 

A növénykórokozó Fusarium-fajok 
légköri koncentrációváltozását is vizs-
gáltuk kukoricaültetvények felett, ve-
téstől aratásig, majd tovább követtük a 
raktározás és a feldolgozás (gépi kuko-
ricamorzsolás) során. Munkánknak 
közegészségügyi vonatkozása is van, 
ugyanis e gombák az emberi szerve-
zetre vonatkozóan is kórokozók lehet-
nek. Légköri koncentrációjuk az egész-
ségi határérték sokszorosát érheti el az 
aratás és a feldolgozás alatt. E gombák-
nál azt is kimutattuk, hogy valameny-
nyi, kukoricaültetvény levegőjéből izo-
lált Fusarium verticillioides hordozta a 
fumonizin nevű mikotoxin termelésé-
ért felelős genetikai információt.

Bizonyítottuk, hogy egyes hazai ga-
bonaraktárak levegője erősen szeny 

 nyezett lehet az Aspergillus flavus nevű 
gombával, amelynek mi ko toxin ter me
lő törzsei is vannak. Ez a gomba a me-
legebb éghajlatú vidékeken gyakori, de 
újabban a környező országokban is fel-

Hogyan	 lett	a	vadmacskából	
házicica?

A vadmacska és a cirmos házimacska 
gyakorlatilag csak a viselkedésében tér el 
egymástól. Teljes genomjuk összehason-
lításával sikerült azonosítani, mely génje-
ik változtak meg a háziasítás során, mik 
állnak a szelídebb, alkalmazkodóbb vi-
selkedés hátterében.

A macskák körülbelül 9500 éve kerül-
tek az ember közelébe, nem sokkal a 
földművelés meg-
indulása után. A 
gabonatárolókat 
elözönlő rágcsálók 
ellen hatásos vé-
delmet nyújtottak 
a vadonból a fal-
vakba költöző 
macskák. Itt való-
színűleg ugyanaz 
a szelekciós ténye-
ző hatott rájuk, 
mint korábban a 
kutyákra: azzal, 
hogy az embertől 
legkevésbé rettegő, legbarátságosabb 
egyedek jutottak több élelemhez és lett 
több leszármazottjuk, generációrólge-
nerációra szelídebbé váltak. Közben né-
mileg csökkent a méretük és megválto-
zott a bundájuk színe, hossza. 

A háziállatok jellemzően ugyanezeken 
a változásokon estek át. Korábban  
írtunk róla, hogy egy új hipotézis az  
idegrendszer fejlődésekor megjelenő ve-
lőléc sejtjeihez köti a domesztikációs 
szindróma névvel összefoglalt változáso-
kat. A mostani adatok alátámasztják ezt 
a felvetést, hiszen tényleg különböznek a 
vad és a házimacskában olyan gének, 
amik kapcsolódnak a velőléc sejtjeinek 
vándorlásához. Más gének a félelmi vá-
laszokhoz és a tanulékonysághoz köthe-
tők, tehát olyan viselkedésformákhoz, 
amik jelentősen segítik a szociális kap-
csolatok kialakulását. 

A vizsgálatnak nemcsak a macskák 
szempontjából van jelentősége, hiszen 
valószínűleg minden faj esetében, amely 
szelídebbé vált az evolúciója során – ilyen 
az ember is , hasonló szerepű gének mó-
dosultak leginkább.

kubinyi enikő

ÉT-ETOLÓGIA

Régi korok spóracsapdái Cunningham ábrázolásában
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Olyan falvakat vizsgáltunk a 
romániai Szilágyságban, ahol 
a magyar és román népesség 

aránya évszázadokon keresztül sem 
változott jelentős mértékben, és az 
etnikai konfliktusok sem jellemző
ek. Azt reméltük, hogy egy ilyen szi

tuáció elemzése fényt 
deríthet olyan straté
giákra, melyek lehe
tővé teszik a békés 
együttélést, miköz
ben mindkét fél meg
őrzi a maga nemzeti 
identitását.

A Miskolci Egye
tem Bölcsészettudo
mányi Karán műkö
dő Kulturális és Vi
zuális Antropológiai 
Intézet oktatói és 
hall gatói három éven 
keresztül, 20092012 között több al
kalommal végeztek társadalomtu
dományi terepmunkát a Szilágyság 
négy településén, Szamosardón, 
Bősházán, Völcsökön és Monón. E 
falvak közös jellemzője, hogy vegyes 
lakosságúak, de mindegyikük ma
gyar többségű. Statisztikai adatok 
bizonyítják azt is, hogy ez az arány 

nagyjából azonos volt az elmúlt két
száz évben, itt nem ment végbe tehát 
az az asszimiláció, ami sok más ro
mániai szórványtelepülésen igen.

A kutatás során három fő téma
kört vizsgáltunk: a kulturálisvallá
si együttélést, a gazdasági együtt

élést, és a kultúra vizuális kifejező
déseit. A terepmunka alatt interjú
kat készítettünk a falvakban élőkkel 
ezekben a témakörökben, illetve 
résztvevő megfigyelés során tapasz
talatokat szereztünk az ott lakók 
mindennapjairól és egymás közötti 
kapcsolatairól.

Etnikumok és generációk
A szóban forgó falvak magyar és ro
mán lakosságának együttélésére 
megfigyeléseink alapján az elfogadás 
jellemző. A konfliktusmentes kap
csolatok alapja az, hogy a kulturális 
különbségek háttérbe szorulnak a kö

zös életmód, és ebből fa
kadóan a közös problé
mák mellett. 

A szilágysági falvak
ban szinte mindenki 
foglalkozik földműve
léssel, azonban nem ala
kultak ki igazán nagy 
gazdaságok, a családok 
épp annyit képesek ter
melni, amelyből önma
gukat el tudják látni. 
Egyaránt jellemző ez a 
románokra és a magya
rokra, ahogy az is, hogy 
csak kevesen engedhe
tik meg maguknak, 
hogy bérmunkásokat al
kalmazzanak, így a csa
ládi, szomszédsági kap
csolatok, a kölcsönös se
gítségnyújtás felértéke
lődnek. Ez az egyik oka 
annak, hogy a nemzeti

ségi hovatartozás másodlagossá vált, 
hiszen ha egy magyarnak román 
szomszédja van, az nem lehet akadálya 
annak, hogy együtt dolgozzanak, 
mert mindketten csak így tudják 
fenntartani családjukat. Ugyanezen 
okokból jellemzőek mindkét etni
kumban a nagycsaládok, ahol két, 
három generáció él egy házban, vagy 

M A G YA R  –  R O M Á N  E G Y Ü T T É L É S 

SZILÁGYSÁGI 
SZIMMETRIÁK

Korunkban	a	különbözW	nemzetiségek,	etnikumok	együttélése	gyakran	konfliktusokkal	terhelt,	mely-
nek	 oka,	 hogy	 a	 különbözW	 kultúrájú,	 nyelve	 népcsoportok	 általában	 a	másik	 csoport	 ellenében,	
annak	kárára	igyekeznek	kialakítani	saját	identitásukat.	Emiatt	gyakran	nem	a	kooperáció	kerül	elW-
térbe,	melynek	során	az	eltérW	nemzetisége	közösségek	saját	kulturális	jegyeiket	megtartva,	ugyan-
akkor	a	másikkal	együttmeködve	igyekeznek	együtt	élni,	hanem	a	másik	kirekesztése.	A	cikkünkben	

bemutatott	kutatás	egy	ezzel	ellenkezW	jelenséget	tárt	fel.
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(Forrás: http://eda.eme.ro – Nagy JenQ gy_jteménye)
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románul, hiszen 
csak így tudnak 
kommunikálni ro
mán kortársaikkal, 
szomszédjaikkal. 
Ezt ugyanakkor 
nem kényszerként 
élik meg, hanem 
racionális lépésnek 
tekintik az ország 

hivatalos nyelvének elsajátítását. Egy
más között magyarul kommunikál
nak, ám vegyes társaságban, a másik 
iránti tiszteletből, románul társalog
nak, mivel nem akarják a román fa
lubelieket kirekeszteni.

A nyelvhasználat, és a nemzeti ho
vatartozás kérdése tehát jól érzékelhe
tő határok mentén szerveződik: a 
magyarok magyar anyanyelvűek, és 
református hitűek, míg a románok 
román anyanyelvűek, és ortodox hi
tűek. E jegyek alapján természetesen 
elkülöníti magát a két etnikum, 
ugyanakkor ez mindennapi kapcso
lataikban nem jelent konfliktusfor
rást. Ezek a tiszta határok azonban a 
vegyes házasságok esetében elmosód

egy udvaron, ahol a 
nyugdíjasok jellemző
en a mezőgazdasággal 
foglalkoznak, míg 
gyer mekeik a közeli 
vá rosokban vállalnak 
munkát, és emellett 
segítik szüleiket a 
földművelésben. Így 
élelmiszerre gyakorla
tilag nem kell költeni
ük, a munkaképes ko
rúak keresete pedig 
fedezi az egyéb kiadá
sokat. A második ge
neráció gyakran gyer
mekeik megszületése 
után is szüleivel marad. 

Ez az életmód azon
ban jelenleg felbomló
ban van: akik a rend
szerváltás után szület
tek, jellemzően elvá
gyódnak a falvakból, 
és inkább a felsőokta
tásban, illetve a városi 
életben látják jövőjü
ket, számukra már 
nem kielégítő a mező
gazdaság. Alternatívát 
jelent a külföldi mun
ka is, bár míg a romá
nok között gyakoribb, 
hogy a középkorú és a 
fiatal generáció együtt, 
hosszú távra hagyja el 
az országot, addig a 
magyarokra inkább a 
rövidebb időszakokra 
szóló, néhány hónapos, 
legfeljebb néhány éves 
külföldi tartózkodás 
jellemző, melynek során összegyűjtik 
a pénzt egy új ház építésére a faluban, 
majd hazatérnek, hogy ebbe az ott
honba költözzenek be családjukkal.

Ahhoz a tényhez, hogy a Szilágyság 
általunk vizsgált falvaiban a lakosság 
magyar többségű, hozzájárul az is, 
hogy a románság körében többen 
vannak, akik külföldre emigrálnak, 
és csak idős korukban terveznek visz
szatérni. A békés együttélés ugyan
akkor abból fakad, hogy mindkét et
nikum elfogadja, hogy a másiknak 
más az anyanyelve, és felekezeti ho
vatartozása, ám ezek a különbségek 
nem akadályozzák őket a közös mun
kában. Jellemző, hogy a magyarok 
már gyerekkorukban megtanulnak 

nak, és itt már változatos stratégiák
kal találkozunk a házastársak, és a 
gyermekek nemzeti hovatartozását 
illetően.

Vegyes	házasságok
Tereptapasztalataink alapján a meg
kérdezett személyek három részre 
osztották a közelmúltra vonatkozó 
emlékezetet meghatározó történelmi 
időt: „magyar idők”; a Ceausescu re
zsim; valamint az ezt követő évek, 
azaz a demokrácia: idetartozik a jelen 
is. E tanulmány keretei között ez 
utóbbit tárgyaljuk részletesebben.

A Szilágyság kutatott falvaiban a 
vegyes házasságot a rendszerváltás 
előtt a magyar családok kifejezetten 
tiltották. Úgy vélték ugyanis, hogy a 
két csoport ilyen keveredése a házas
társak, és gyermekeik valamelyik 
irányba történő asszimilációját ered
ményezi. Az, hogy napjainkban a ve
gyes házasságok megítélése már ke
vésbé negatív, illetve a fiatalabb ge
neráció körében semleges, annak a 
modernizációs hatásnak köszönhető 
véleményünk szerint, amely az etni

 XIX. századi ábrázolások a Vasárnapi 

Újságból, korabeli képaláírása 
alapján: az oláh népviseletrQl 

Szamosardó Völcsök

BQsháza

Monó térképe a XVIII. századból
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kai csoporthoz való tartozást már 
nem tartja elsődlegesnek, párválasz
tási szokásaiban pedig egyáltalán nem 
tartja tényezőnek. 

A vegyes házasságok tekintetében 
jelen cikk keretei között a valláskeze
lési és a nyelvhasználati modelleket 
emeljük ki. 

A vallás kapcsán háromféle stratégiát 
figyeltünk meg. Az 
egyik, amikor a ro
mán fél átveszi a ma
gyar fél vallását, a 
másik, amikor a ma
gyar fél veszi át a ro
mán fél vallását, va
lamint a harmadik, 
amikor mindkét fél 
megtartja vallását. 
Az elmúlt években a 
harmadik modell a 
leggyakoribb: Bős há
zán például egyetlen 
vegyes házasságban 
élő személy sem vál
tott vallást csupán a 
házasságkötés okán. 
Leggyakoribb szokás 
ez esetben, hogy a 
házasságkötési szer
tartást ortodox és re
formátus templom
ban egyaránt meg
tartják, a mindennapokban pedig 
vagy felváltva járnak misére/istentisz
teletre, vagy a felek külön járnak a sa
ját gyülekezetükbe. 

A vegyes házasságokra általában a 
kétnyelvűség jellemző. Ám a minden
napok nyelvhasználata sok esetben 
alapvetően megváltozik, egyfajta 
aszimmetriát mutat a gyermeknevelés 
időszakának kezdetétől. Ennek egyik 
alapvető oka, hogy a nyelv igen erős, 
szimbolikus funkcióval bír az egyén 
önmeghatározását illetően, ugyanis 
etnikai hovatartozást jelképez, közös
ségformáló erőt jelent. Ezért fontos, 
hogy a gyermek melyik szülő hagyo
mányait fogja továbbvinni, majd to
vábbadni. A leggyakoribb, hogy a szü
lők megőrzik vallásukat, ezzel repre
zentálva azt is, hogy különböző ha
gyományokkal, etnikus jegyekkel 
rendelkeznek. Ennek megfelelően a 
születendő gyermekek egyfajta „meg
osztásban” részesülnek: a lánygyermek 
az anya, a fiúgyermek pedig az apa 
nemzetiségéhez tartozó kulturális je
gyeket kapja meg. Tehát az egyik 

gyermek református lesz, és magyar 
oktatási intézményben tanul, a másik 
gyermek pedig ortodox vallású lesz, és 
román oktatásban részesül. E család
modellre jellemző, hogy a szülők meg
próbálnak egyfajta szimmetriát alkot
ni a gyermekneveléssel kapcsolatban. 
Ami viszont lényeges, hogy sok eset
ben elsősorban nem saját maguk mi

att, hanem azért, 
mert a család és a 
közösség ezt várja el 
tőlük: egyik etnikai 
jegy se kerüljön köz
vetlen túlsúlyba. Ez 
természetesen szinte 
lehetetlen elvárás, az 
elmondások alapján 
a gyermekek általá
ban annak a szülő
nek a nyelvét beszé
lik jobban, aki töb
bet szól hozzájuk, 
több időt tölt velük. 
Ezt a szerepet több
nyire az anya tölti 
be. A faluban általá
nosan úgy véleked
nek a vegyes házas
ságokról – még azok 
is, akik ettől elzár
kóznak –, hogy az 
ilyen közegben fel

nevelkedett gyermekeknek több esé
lyük lesz az életben, köszönhetően a 
magabiztos kétnyelvűségnek és an
nak, hogy a román és a magyar kultú
rából egyaránt elsajátítanak elemeket.

Gazdasági	biztonság
A kutatás során célunk a magyar
román lakosság relatív értelemben 
vett békés együttélési modelljének 
feltérképezése volt. Az etnikai ala
pon konfliktusmentesnek nevezhető 
magyarromán együttélés egyik 
legfontosabb oka véleményünk sze
rint az, hogy az emberek elsődleges 
célja a gazdasági biztonság megte
remtése és nem a nemzeti identitás 
folyamatos reprezentációja a másik 
nemzetiséggel szemben. És bár az 
emberek elkülönítik magukat a má
sik etnikumhoz tartozóktól az anya
nyelv, vagy a vallás tekintetében, ám 
mindezt nem kirekesztő, annál in
kább egyfajta hagyományőrző szán
dékkal teszik.

KERESZTURY ÁGNES

UJHELYI ANDREA
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(Forrás: http://eda.eme.ro – Nagy JenQ 
gy_jteménye)

A szemléltetés megvalósítható természe
tes minta, prezentáció (Microsoft Office 
és Open Office*.ppt, *.pptx, prezi /az 
utóbbi esetben csak a lejátszó szoftvert a 
tanuló biztosítja/) formájában. A döntő
ben minden tanulónak meg kell oldania 
fajismereti diaképes feladatot (38 faj), 
valamint egy tesztkérdésekből álló fel
adatlapot a versenyre kijelölt ismeret
anyag meghatározott részéből. A fajis
mereti feladatok megoldását segítő tel
jes lista a Szervezőbizottság, illetve a 
Ter mé szet Búvár honlapján található. 
A versenybizottság e tanévben is meg
hirdeti a kiselőadást bemutató poszte
rek versenyét, jutalmazva a legjob
bakat, ez azonban független a ver
seny pontozásától. A ver  seny
feladatok és a versenykiírás a verseny 
honlapján (www.kitaibelverseny.hu).

A kiselőadásokra való felkészüléshez a 
szaktanárokon kívül a környezet, és a 
természetvédelem munkatársai, vala
mint különböző intézmények (pl. múze
umok, állat és növénykertek, kutatóin
tézetek) szakemberei is adhatnak segítsé
get. Jól hasznosíthatók a meghirdető la
pok korábbi írásai, a környezet és 
természetvédelem alapfogalmait és or
szágos gondjait bemutató szakkönyvek.

A tanulók a versenyre 2014. december 12-
ig jelentkezhetnek iskolájukban a biológia 
tantárgyat tanító szaktanáruknál vagy 
az igazgatónál.

Nevezési díj: nincs. 
1. forduló: Az iskolai selejtezőt a szak

tanároknak  kérdéssor alapján kell lebo
nyolítania 2015. január 1925. között az 
iskola által kitűzött időpontban.

2. forduló: 2015. március 11én 1416 
óra között.

3. forduló: A megyei forduló eredmé
nyei alapján a megyei pedagógiai intéze
tek (vagy az adott megyében megbízott 
versenyfelelős, a szomszédos országokban 
a versenyfelelősök) jelölik ki a döntőbe ju
tó tanulókat. Számuk megyénként és év
folyamonként a gimnáziumokból 22, 
Budapestről 55, szakközépiskolákból 
megyénként és évfolyamonként 11, Bu
dapestről 22 fő. 

A döntőt 2015. április 2426án tartják 
Mosonmagyaróváron.

A tanulók, valamint a kísérő taná
rok utazási, szállás és étkezési költ
ségeit az iskolák fedezik.

A felhívás teljes szövege megtalálható a 
www.eletestudomany.hu honlapunkon.

Folytatás az 1506. oldalról.
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ső olyan adatbankját, DBaserend
szerben, ami vadon élő élőlények adatait 
tárolta egy PCszámítógépen. Mindezt 
az európai madárgyűrűzési kódrend
szerben tartottuk nyilván. Külföldi és 
hazai kutatóknak tudtunk adatokat 
szolgáltatni. Érdekesség, hogy ak kor 
ezen első XTszámítógépnek 20 mega
bájtos tárhelye volt. A kollégákkal közö
sen körülültük és azon tűnődtünk, hogy 
mikor fog ez megtelni. Ez az az időszak 
volt, amikor Spektrum és Commo
doreszámítógépeken dolgoztunk, ahol 
1020 kilobájtokban kellett problémákat 
megoldani. Fantasztikus lehetőség volt 
számunkra. Hasonló helyzetben va
gyunk most is, a mai technológiával is: 
az online elérések lehetőségeit messze 
nem használjuk ki most még annyira, 
mint talán pár év múlva fogjuk.
– Hová fejlődtek mostanra ezek az 
adatbázisok? Milyen adatbázisai vannak 
jelenleg az MME-nek?
– A kezdetektől nagyon sokféle típusú 
adatgyűjtés volt. Voltak a madárgyűrű
zést, a vízimadarak mozgását, vonulását 
követő programok, ritka és telepesen 
költő fajok fészkeinek az adatai, és általá
nosabb madármegfigyelések. Ezeket a 
XX. század végére már számítógépen, 
PCkben offline rendszerben tartottuk 

nyilván. A XXI. században az online 
rendszereknek a megnyílásával ma már 
a legtöbb adatbázisunk online nyilváno
san elérhető, és az adatokat az interneten 
keresztül lehet fel és letölteni. Többféle 
adatbázisunk van természetesen, hisz 
ahány típusú adatgyűjtés van, annyiféle 
igénye és lehetősége van a felmérőknek. 
A cél, hogy könnyen bevihessék a rend
szerbe a gyűjtött információkat. Döntő
en önkéntesekkel dolgozunk együtt, 
akiknek az idejük és az érdeklődésük is 
korlátozott. Így próbálunk minél jobban 
alkalmazkodni az ő idejükhöz, lehetősé
geikhez. Ezért nem egy nagy központi 
adatbázisunk van, hanem sok kisebb 
rendszerünk, amiket persze összekö
tünk, ha ez a kérdéseink megválaszolá
sához szükséges.
– Az egyik legismertebb program a 
Mindennapi Madaraink Monitoringja 
(MMM). Hogyan működik? Hogyan 
gyűjtik az önkéntesek az adatokat?
– Ez egy érdekes kezdeményezés. Még a 
XX. század végén indítottuk be, olyan 
kérdések megválaszolására, hogy mi tör
ténik Magyarországon általában a na
gyobb élőhelyeken – például az agrár
élőhelyeken, vagy hogy milyen hatása 
lesz a klímaváltozásnak Magyarorszá
gon a biológiai sokféleségre. Egészen ad

– 1974-ben alakult meg a Madártani 
Egyesület. Kezdetben hogyan zajlott a 
madártani adatok gyűjtése? Milyen fa-
jokról gyűjtöttek adatokat?
– Nyilván abban az időszakban csak pa
píron lehetett gyűjteni az adatokat, ame
lyekről stencilezett Madártani Tájékoz
tatót küldtünk ki az érdeklődőknek, 
szakembereknek. Ebben arról volt infor
máció, hogy hol és milyen ritka madara
kat láttak. Ez egy nagyon fontos első lé
pés volt. És rögtön az elején kiderült, 
hogy nem elég csak egy kis tájékoztató
ban rögzíteni az adatokat. Ezért egy 
adattárat is létrehoztak az egyesület 
munkatársai. Felmérőlapokat készítet
tek, amiket a felmérők kitöltöttek és 
postáztak. Ez egy nagyon kezdetleges, 
de akkor viszonylag jól működő rend
szer volt. Voltak nehézségei, például a 
magas postaköltségek.
– Mikor kezdtek el számítógépet hasz-
nálni?
– 1987ben a Madártani Egyesület nyert 
egy OTKApályázatot, melynek a célja 
az volt, hogy a legjelentősebb adatbázisa
it, így a madárgyűrűzési adatokat számí
tógépre vigyék. Ez volt az az időszak, 
amikor az első XTszámítógépek meg
jelentek Magyarországon. Itt hoztuk lét
re Magyarország, sőt KözépEurópa el
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Szeptemberben tartották meg a Biológiai adatbázisok 

és adattárolás munkaértekezletet Debrecenben. A mini-

konferencián	Szép	Tibor,	a	Nyíregyházi	FWiskola	egyete-
mi tanára, a Magyar Madártani és Természetvédelmi 

Egyesület (MME) Monitoring Központjának tudományos 

szakértWje	is	tartott	elWadást.	Hogyan	változott	a	mada-
rak	 elWfordulási	 adatainak	 gyejtése?	 Milyen	 trendek	
figyelhetWk	meg	az	agrárterületeken	élW	és	az	erdei	állo-
mányok	méretében?	Miért	fontos	azt	is	megfigyelni,	ha	

egy	faj	nem	fordul	elW	valahol?

HOSSZÚ TÁVÚ VÁLTOZÁSOK 
A HAZAI MADÁRÁLLOMÁNYBAN
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dik kategória is, amely azokon a mada
rakon alapul, amelyek nem kötődnek 
egy adott élőhelyhez, és gyakran emberi 
településeken, kis falvakban, gyártelepe
ken élnek. Ez utóbbinál nem tapasztal
tunk csökkenést, az állományok stagnál
nak. Az erdei élőhelyekhez kötődő ma
daraknál kismértékű növekedést tapasz
talunk. Nem kizárt, hogy mindennek a 
hátterében az agrárélőhelyeken bekö
vetkező erdőtelepítések állnak. 
– Mit jelent az a két kifejezés, hogy pre-
zencia és abszencia? Az utóbbi gyakran 
kimarad az adatbázisokból. Miért fontos 
mégis?
– Ha adatokat gyűjtenek, legtöbbször 
azt nézik, hol láttak valamit – ritka 
madárfajt vagy egy ritka növényfajt. 
Ez a prezencia. De sajnos olyan világ
ban élünk, ahol azt is nyilván kell tar
tani, hogy valami hol nincs – ez leg
alább ilyen fontos. Tehát hogy ott vol
tam, alaposan megnéztem, de nem ta
láltam az adott fajnak az egyedeit. Ezt 
hívjuk abszenciának. Ez akkor fontos, 
ha arra vagyunk kíváncsiak, hogyan 
változik egy adott faj egyedszáma/el
terjedése. Tudnunk kell, hogy ahol 
most nincs valami, ott volte korábban 
vizsgálat. Vagy ha korábban volt vala
mi egy helyszínen, akkor onnan eltűn
teke az egyedek? Ennek a kettőnek a 
vizsgálata egyformán fontos. Sokan 
azt hiszik, hogy egyszerűbb ezt meg
állapítani, de ez is legalább olyan ne
héz. Mindezt különböző technikákkal 
szoktuk mérni. Mennyi ideig vizsgá
lódott, és annyi idő alatt talált vagy 
nem talált? Amikor az a kérdés, prob
léma, hogy hogyan változik valami 
térben és időben, akkor bizony a meg
lét mellett legalább olyan fontos a nem 
meglétnek a vizsgálata.

BAJOMI BÁLINT

vebb agrárgazdálkodás hatásainak kivé
désére teszünk, nem elegendőek – azo
kat a jelenleginél nagyobb területen és 
hatékonyabban kell végezni. A cél, hogy 
ne menjünk azon az úton, amit Nyugat
Európában tettek meg, ahol az agrár
élőhelyeken a biológiai sokféleség majd
nem 40 százalékkal esett vissza a mada
rak esetében. (A Mindennapi Madara
ink Monitoringprogramról az mmm.
mme.hu címen találni további informá
ciókat.)
– Magyarországon mekkora ez az 
arány?
– Mostanra körülbelül 20 százalékkal 
csökkent a 2004es, tehát az uniós csat
lakozás előtti állapothoz képest a gyakori 
madaraknak a száma, ami nagy valószí
nűséggel nemcsak a madarakra, hanem 
más fajokra is jellemző.
– A grafikonon szerepel két másik kate-
gória, amelyek, úgy tűnik, nem csökken-
nek. Azokkal mi a helyzet?
– A másik nagy kiterjedésű élőhely Ma
gyarországon az erdő. Van egy harma

dig nemcsak nálunk, hanem a világon 
mindenhol főként csak a ritka madarak
ra, ritka élőlényekre koncentráltak. Az 
mára világossá vált, hogy a madarak, és 
ezen belül a gyakori madarak nagyon jól 
tudnak indikálni olyan jelenségeket, ami 
nemcsak a madarakról szól, hanem a  
biológiai sokféleség egészéről. Azonban 
ahhoz, hogy a madarakat ilyen célra fel 
tudjuk használni, nem elég spontán 
gyűjteni az adatokat, hanem olyan min
tavételezést kell használnunk, ami repre
zentatívvá teszi ezeket az adatokat. Ép
pen ezért véletlenül kiválasztott 2,5×2,5 
kmes négyzeteken belül véletlenszerű
en elhelyezkedő pontokon végzik a fel
mérést a munkatársaink, az önkéntese
ink. Ez azért nagyon jó, mert így min
den élőhelyet olyan arányban mérünk 
fel, mint ahogy az a valóságban is létezik. 
A gyakori madarak révén évente elvé
gezzük a felmérést, így követni tudjuk, 
hogyan változik a létszámuk, történike 
csökkenés, vagy növekedés. Ez a külön
legessége ennek a programnak. 

Fontos másik eredmény, hogy napja
inkban több mint ezer önkéntes vesz 
részt benne az ország minden táján. 
Végre először van módunk választ adni 
olyan kérdésekre, hogy vajon elindul
nake nálunk is azok a drámai változá
sok, mint ami NyugatEurópában bekö
vetkezett a Közös Agrárpolitika (CAP) 
bevezetésével az agrárélőhelyeken. Saj
nos a válaszom az, hogy az utóbbi 45 
évben jól láthatóan csökkent azon ma
dárfajok állománya, amik az agrárélő
helyekhez kötődnek Magyarországon. 
Félő, hogy azok az agrárkörnyezetvé
delmi intézkedések, amiket az intenzí

Változások másfél évtized alatt a hazai madárközösségek állományaiban (FORRÁS: MME)

A fekete rigó hazánk egyik leggyakoribb madara.  

A képen látható hím a néhány albínó tolla miatt különleges. (BAJOMI BÁLINT FELVÉTELE)
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A z ALMA (Atacama Large Millimeter/submilli-
meter Array) mikrohullámú antennarendszerrel 
végzett megfigyelések alapján egy francia kuta-

tók által vezetett csoport eddig soha nem látott gázára-
mot detektált a GG Tau A kettőscsillagrendszerében. A 
külső, nagy tömegű korongból a belső részek felé tartó 
anyagáramlás lehet a felelős egy kisebb, bolygóformáló 
belső korong fenntartásáért, ami az utánpótlás nélkül 
már régen eltűnt volna. Mivel a Naphoz hasonló csilla-
gok fele kettős rendszerek tagjaként születik, az ered-
ménynek messze ható következményei lehetnek az 
exobolygók keresésében is. A Bika csillagképben megfi-
gyelhető GG Tau a Földtől 450 fényév távolságban talál-
ható, mindössze néhány millió éves többes csillagrend-
szer, ennek része a GG Tau A. A VLTIvel végzett leg-
újabb megfigyelések szerint a GG Tau A egyik kompo-
nense, a GG Tau Ab – amelyet egyébként nem övez 
porkorong – maga is egy szoros kettős, komponensei a 
GG Tau Ab1 és a GG Tau Ab2. A GG Taurendszert így 
összesen öt csillag alkotja.

A GG Tau A körül két porkorong is található, egy na-
gyobb külső, amely az egész alrendszert körbeveszi, és egy 
kisebb belső a főkomponens körül. Utóbbinak tömege 
nagyjából a Jupiterével egyezik meg. Léte eddig rejtélynek 
számított, mivel a központi csillag olyan ütemben szívja el 

É G  É S  F Ö L D  VO N Z Á S Á B A N

az anyagát, hogy már régen el kellett volna tűnnie. Az 
ALMA-val végzett észlelések során azonban az Anne 
Dutrey (Laboratory of Astrophysics of Bordeaux) által ve-
zetett kutatócsoport gáznyalábokat detektált a két korong 
közötti tartományban, ez pedig arra utal, hogy a külső ko-
rongból anyag áramlik a belsőbe. Dutrey magyarázata sze-
rint számítógépes szimulációk már jelezték az ilyen gázára-
mok létét, megfigyelni azonban eddig nem sikerült őket. A 
nagyobb külső diszk által táplált, így hosszú ideig fennma-
radni képes kisebb belső korong létezésének pedig fontos 
szerepe van a bolygókeletkezési folyamatokban. (Meg kell 
említeni, hogy egyedülálló fiatal csillag, a HD 142527 körül 
észleltek már hasonló gázáramokat szintén az ALMA méré-
sei alapján.)

A bolygók a csillagkeletkezésből visszamaradt anyagból 
alakulnak ki a fiatal központi égitestek körül. Ez egy vi-
szonylag lassú folyamat, ezért egy hosszú ideig fennmaradó 
protoplanetáris korong szükséges hozzá. Ha a most felfede-
zett, külső diszkből a belső korongba tartó anyagáramlás 
más többes csillagrendszerek esetében is előfordul, akkor a 
jövőben az exobolygókat az eddiginél több helyen is a siker 
reményével kereshetjük majd.

A Naprendszeren kívüli bolygók keresésének első szaka-
szában a Naphoz hasonló, egyedülálló csillagokat preferál-
ták, mivel a kettőscsillagok körüli pályák sokkal bonyolul-
tabbak és kevésbé stabilak, így azt gondolták, hogy a boly-

A	csillagászok	eszközei	hihetetlen	ütemben	 fejlWdnek	 –	elég	csak	a	 felfedezett	exobolygók	egyre	
nagyobb	számára	gondolnunk.	De	nem	csak	ezekrWl	tudunk	egyre	többet,	a	csillagok	körüli	bolygókon	
kívül	egyre	több	apró	részletet	ismerünk	meg	ezekrWl	a	rendszerekrWl.	És	itt	az	„aprót”	szó	szerint	

kell	érteni:	a	csillagok	körüli	porok,	törmelékfelhWk	is	egyre	többet	árulnak	el	titkaikból.

TÖRMELÉKFELHQK BOLYGÓ-
KELETKEZÉS ELQTT ÉS UTÁN

Fantáziarajz a GG Tau A körüli, por és gáz által uralt térrészrQl. 
Az ALMA észlelései gáznyalábok jelenlétét mutatják a rendszert 

övezQ külsQ és belsQ por- és gázkorongok között. A belsQ korong 
anyagutánpótlása következtében a kettQs bonyolult gravitációs 
terében is lehetQvé válhat a bolygókeletkezés. (ESO/L. Calçada)

Fantáziarajz arról, miként látszana a Tejutat keresztezQ állatövi fény 
egy közeli csillag bolygójáról (ESO/L. Calçada)
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gók kialakulása ezen rendszerekben 
sokkal kisebb valószínűségű, mint a 
magányos csillagok körül. Újabban 
azonban egyre nagyobb figyelmet kap-
nak a többes csillagrendszerek kompo-
nensei körüli bolygókeletkezés kérdései, 
jelen felfedezés is ennek lehetőségét jel-
zi, új vadászterületet nyitva ezzel a boly-
gókeresők számára.

De a törmelékfelhőknek nem csak a 
bolygókeletkezés szempontjából van je-
lentőségük – például égitestek ütközé-
seiből is keletkezhetnek ilyenek.

Egy nemzetközi kutatócsoport az 
ESO VLT távcsőegyüttesét inter fe ro
met rikus üzemmódban (VLTI) használ-
va 92 csillagot vizsgált meg a közeli inf-
ravörös tartományban állatövi fény nyo-
mai után kutatva a csillagok lakhatósági 
zónáinak környezetében. A kutatók a PIONIER nevű mű-
szert használták, amelynek segítségével vagy mind a négy se-
gédteleszkópot (Auxiliary Telescope, AT) vagy mind a négy 
8,2 méteres főtávcsövet (Unit Telescope, UT) össze lehet 
kapcsolni, nem csak nagyon nagy szögfelbontást, de nagy ér-
zékenységet is elérve ezáltal. Az újakat korábbi, a CHARA 
optikai interferométerrel rögzített adatokkal kombinálva ki-
lenc esetben sikerült is detektálni a meleg por által kibocsátott 
sugárzást vagy a porszemcsék által visszatükrözött csillag-
fényt. A jelenséget tehát már korábban is megfigyelték a 
Naprendszeren kívül, de ez az első szisztematikus, a közeli 
csillagok körüli állatövi fény vizsgálatát célzó felmérés.

A közeli csillagok körül most detektált fénylés a naprend-
szerbeli állatövi fénynek felel meg, de annál sokkal intenzí-
vebb. A korábbi észlelésekkel ellentétben a por, ami okozza, 
nem a későbbi bolygókeletkezés alapanyaga, hanem néhány 
kilométer méretű kis égitestek, úgynevezett planetezimálok 
ütközéseinek eredménye, amelyek hasonlóak a Naprendszer 
kisbolygóihoz és üstököseihez. Az állatövi fénynek saját boly-
górendszerünkben is ilyen eredetű por az okozója. A kutatás 
vezetője, Steve Ertel (ESO, University of Grenoble) magya-
rázata szerint, ha tanulmányozni szeretnénk a földszerű 
bolygók fejlődését a csillaguk lakhatósági zónájának közelé-
ben, akkor mindenképpen szükséges az állatövi por megfi-
gyelése ezekben a régiókban, mivel így információhoz jutha-
tunk a bolygórendszer felépítéséről és fejlődéséről is.

A fényes központi égitest körüli halvány por sikeres detek-
tálásához nagy felbontás és nagy kontraszt szükséges. Jelen-
leg az infravörös interferometria az egyetlen technika, 
amelynek segítségével ez lehetséges. A VLTIben és műsze-
reiben rejlő lehetőségeket a végletekig kihasználva a cso-
portnak sikerült olyan méréseket végrehajtani, amelyek 
pontossága és érzékenysége tízszeresen haladja meg a jelen-
leg hozzáférhető bármely más műszeregyüttessel elérhető 
paramétereket. A csoport az 1,8 méteres segédteleszkópok 
által gyűjtött infravörös sugárzást vezette a VLTIbe. Ahol 
intenzív állatövi fényt tapasztaltak, ott minden esetben fel is 
tudták bontani a kiterjedt porkorongot és le tudták válasz-
tani halvány fényét a csillag sokkal erősebb sugárzásáról. 
Melléktermékként a mintában szereplő nagy tömegű csilla-
gok közül néhány esetben nem várt csillagkísérőt is felfe-

Ég és Föld vonzásában – a természet titkai – 
TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0018
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deztek. Az ezt tárgyaló párhuzamos cikk vezető szerzője, 
Lindsay Marion szerint az eredmény alapján valószínűleg 
felül kell vizsgálnunk azt is, hogy az ilyen csillagok közül 
valójában mennyi a kettős.

Az állatövi porral övezett csillagok tulajdonságainak elem-
zése alapján a kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy 
a legtöbb port az idősebb csillagok körül detektálták. Ez na-
gyon meglepő és kérdéseket vet fel a bolygórendszerekkel 
kapcsolatos ismereteinket illetően, ugyanis a planetezimálok 
ütközése által generált porkeletkezésnek idővel csökkennie 
kell, amint a kis égitestek a megsemmisülés miatt fogynak.

A vizsgált mintában 14 olyan csillag van, amely körül ko-
rábban már bolygót is találtak. Közülük mindegyik abban a 
régióban járja körbe a csillagát, ahol az állatövi fényt okozó 
por is elhelyezkedik. A por sugárzása sajnos bonyolítja a pla-
néták további tanulmányozását, mivel még a nagyon csekély 
intenzitású emisszió is megnehezíti a földszerű bolygók köz-
vetlen fényképezését. A jelen felmérés során detektált állat-
övi fény intenzitása három nagyságrenddel nagyobb a nap-
rendszerbeli sugárzásénál, így valószínű, hogy a kisebb, de a 
miénkét még mindig meghaladó intenzitást produkáló 
rendszerek jóval nagyobb számban léteznek, mint ami ebből 
a felmérésből következne. Ezek az észlelések tehát minden 
bizonnyal csak az első lépést jelentik az „exoállatövi fény” 
részletes tanulmányozásában.

KOVÁCS JÓZSEF

Állatövi fény az ESO La Silla- és La Paranal-obszervatóriumaiból fényképezve. Földünk 
sötét égboltú helyeirQl nézve az állatövi fény halvány, diffúz, fehér fénylésként t_nik fel az 
éjszakai égbolton az esti szürkület után vagy hajnalban. Kicsiny porrészecskék okozzák, 

amint visszatükrözik a rájuk esQ napfényt. A jelenség nem csak a FöldrQl figyelhetQ meg, a 
Naprendszer minden részébQl látható. (ESO/Y. Beletsky)
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Az emancipáció nagyon lassan 
haladt előre. Két jellemzője a te-
rületi egyenlőtlenség és a foko-

zatosság voltak. Északon mindig előrébb 
jártak a diszkrimináció megszüntetésé-
ben, de a kérdést mindenütt a kis lépések 
politikája jellemezte. A polgárjogi moz-
galom főképp néhány nagy visszhangot 
kiváltott eset miatt kapott újra szárnyra a 
hatvanas évektől, bár többen a második 
világháború alatt az amerikai hadsereg-
ben alkalmazott elkülönítési politikát 
tartják modern kori kezdőpontjának.

Little Rock és a polgárjogi 
törvények

Az ötvenes évek talán legismertebb ügye 
a Brown kontra Oktatási Bizottság volt, 
amikor egy Oliver Brown nevű fekete 
Linda nevű lányát a közeli fehér iskolába 
akarta beíratni, de az 1896os bírósági 
döntésre hivatkozva azt megtagadták 
tőle. Azonban többek között az igazság-
ügyi miniszter is az apa mellé állt, a Leg-
felsőbb Bíróság pedig precedens értékű 
döntést hozott, miután számos petíciót 
nyújtottak be a Legfelsőbb Bírósághoz 
az elv eltörléséért. Earl Warren főbíró 
1954. május 17én hirdette ki az ítéletet, 
mely szerint „a közoktatás terén az elkü-
lönített, de egyenlő doktrínának nincs 
helye. Az elkülönített oktatási létesítmé-
nyek szükségszerűen egyenlőtlenek”.

Hasonlóan nagy figyelmet kapott egy 
Rosa Parks nevű fekete bőrű asszony 
meghurcolása is, aki 1955. december 
1én Montgomeryben egy olyan ülésre 
ült a város által üzemeltetett autóbuszon, 
amely Alabama állam törvényei szerint a 
fehéreknek volt fenntartva. Az asszonyt 
10 dollárra büntették, majd később le is 
tartóztatták. A feketék tiltakozásul 381 
napon keresztül bojkottálták a város bu-

60 ÉVE TÖRTÉNT: A HATVANAS ÉVEK POLGÁRJOGI MOZGALMAI

BROWN KONTRA 
OKTATÁSI BIZOTTSÁG 

A feketék jogainak biztosítására az amerikai polgárháború után elfogadták az USA 13., 14. és 15. 

alkotmány-kiegészítését.	ElWbbi	(1865)	eltörölte	a	rabszolgaságot,	utóbbiak	(1868	és	1870)	a	feketék	
polgárjogáról	és	a	szavazati	jogáról	rendelkeztek.	A	Plessy	contra	Ferguson	ügyben	(1896)	a	bíróság	
úgy	nyilatkozott,	hogy	a	feketék	számára	biztosított	„elkülönített,	de	egyforma”	helyek	a	vasúton	és	

más nyilvános helyeken nem sértik jogaikat. 

szait és többek között azt is követelték, 
hogy szüntessék meg a szegregációt a 
járműveken. A Legfelsőbb Bíróság 1956 
novemberében úgy döntött, hogy Ala-
bama állam szegregációt megengedő 
törvényei alkotmányellenesek.

A harmadik híres eset Greensboróban, 
ÉszakKarolinában történt 1960ban. Itt 
két diák, akiket nem szolgáltak ki egy 
étkezdében, naponta visszajárt és várta a 
kiszolgálást. Az „ülősztrájk” példáját ez-
rek követték.

A fenti erőszakmentes incidensek mel-
lett 1957ben Little Rockban már erő-
szakra is sor került. Arkansas államban 
az 1954es bírósági ítéletnek megfelelő-
en elvileg szabadon iratkozhattak a fe-
keték az iskolákba, azonban a Little 
Rocki Központi Főiskolán az állam 
kormányzója a nemzeti gárdistákkal 
akadályoztatta meg 9 fekete diák beirat-
kozását. Ezzel már a szövetségi hatalom-
mal szállt szembe Arkansas és Eisenho-
wer elnök intézkedése nyomán végül a 
hadsereg tagjai kísérték a fekete diáko-
kat osztályaikba.

A Little Rocki eset polgárjogi törvé-
nyek elfogadását indította útjára. A pol-
gárháború óta először 1957ben hoztak 
ilyen témájú törvényt. Ez lehetővé tette, 
hogy állandó polgárjogi bizottság mű-
ködjön és a szövetségi kormányzat pedig 
beavatkozhasson a szavazati jogok vé-
delme érdekében. Az 1960as polgárjogi 
törvény kiterjesztette a polgárjogi bi-
zottság hatáskörét és kötelezővé tette a 
szavazatok jegyzékének elkészítését.

Ezek a részeredmények és a liberáli-
sabb északi politika Délen nem sok nyo-
mot hagyott. 1963ban Délen még csak 
a vegyes iskolák 9 százalékában szüntet-
ték meg az elkülönítést. A kultúra egyes 
területein ugyanakkor nem volt ilyen 

drasztikus a helyzet. A kialakuló rock 
and roll zenének fekete és fehér hagyo-
mányai is voltak (rhythm and blues, 
country, western stb.). Az új csillagok 
között feketék (Little Richard, Chuck 
Berry) és fehérek (Elvis Presley, Bill 
Haley, Jerry Lee Lewis) is megtalálható-
ak. A korszak leghíresebb musicalje, Le-
onard Bernstein West Side Story (1957) 
című műve is a faji szegregáció ellen irá-
nyult.

Martin Luther King fellépése
Az ötvenes években A. Philip Randolph, 
a hatvanas években a baptista lelkész, 
Martin Luther King (19291968) vált a 
fekete mozgalom országosan ismert ve-
zetőjévé. King Rosa Parks asszony ügye 
kapcsán tűnt fel, amikor megalapította a 
Déli Keresztény Vezetés Konferenciája 
nevű szervezetet, amely a polgárjogi 
küzdelmet támogató déli fekete lelké-
szeket tömörítette. Az erőszakmentes-
ség talaján álló King példaképei 

 Linda Brown
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1962ben elrendelte King telefonjainak 
lehallgatását, továbbá hotelszobáit polos-
kákkal szerelték fel az FBI ügynökei. Az 
akciók egyetlen eredménye házastársi 
hűtlenségének felfedezése volt, amelyet 
később zsarolására próbáltak felhasznál-
ni. Közben a fekete mozgalom számsze-
rűen megnőtt, de radikalizálódott is. A 
fekete nacionalizmus egyre népszerűbbé 
váló irányzata a fehér társadalomba való 
beilleszkedés helyett a szeparatizmust 
hirdette, gyakran összecsapva a rendőr-
séggel is. Ennek a mozgalomnak volt az 
egyik vezetője Malcolm X. Főleg a fiatal 
feketék váltak elégedetlenné King moz-
galmával szemben és őt magát a „fehér 

establishment” eszközének tartva nem 
riadtak vissza az erőszaktól sem. 1964től 
gettólázadások törtek ki Amerika na-
gyobb városaiban.

King ellenezte a vietnámi háborút, így 
aztán szembekerült Johnson elnökkel, és 
sok fehér támogatót is elvesztett. A re-
formok helyett ő is egyre inkább forra-
dalmat követelt, a faji kérdést pedig az 
osztálykérdéssel összekötve nyíltan kiállt 
a munkások jogaiért. 1968 elején a Ten-
nessee állambeli Memphisben a helyi 
szemétgyűjtő munkásoknak a jobb élet-
körülményekért és szélesebb szakszerve-
zeti jogokért indított sztrájkját kívánta 
támogatni. 1968. április 4én azonban 
egy orvlövész golyója végzett vele. James 
Earl Rayt, a feltételezett elkövetőt élet-
fogytiglani börtönbüntetésre ítélték. A 
négygyermekes családapát az 1955től 
eltelt 13 év alatt egyébként 17szer tartóz-
tatták le és háromszor a házát is felrob-
bantották. King emlékét 1986ban tör-
vénybe iktatták, azóta minden év január 

harmadik hétfőjén rá emlékeznek az 
USAban. 1964ben ő volt a legfiatalabb 
férfi, aki elnyerte a Nobelbékedíjat.

Johnson elnöksége alatt ugyanakkor 
fontos emancipációs törvények szület-
tek. Az 1964es polgárjogi törvény lehe-
tővé tette az iskolai szegregáció teljes fel-
számolását és megtiltotta a faji diszkri-
minációt a munkahelyeken, éttermek-
ben és más nyilvános létesítményekben 
is. Kimondta, hogy a szövetségi intéz-
ményeknek védelmezniük kell minden 
állampolgár szavazati jogát. Az elnök 
visszatarthatta a szövetségi támogatást 
azoktól az állami és helyhatósági szer-
vektől és az azokkal kapcsolatban álló 

magáncégektől, amelyek megsértették a 
törvény szellemét. 1965ös szavazati jog-
ról szóló törvény újfent lehetővé tette a 
kisebbségek politikai jogainak gyakorlá-
sát, tulajdonképpen megerősítve az ad-
digi törvényhozási gyakorlatot, amelyet 
viszont az 1960as évekig nem hajtottak 
következetesen végre. Johnson elnök ne-
vezett ki először feketét a kabinetbe és 
fekete bírót a Legfelsőbb Bíróságra. Az 
1968as polgárjogi törvény büntetéseket 
írt elő a törvények megszegői számára, 
meghatározta az indiánok jogait, eltil-
totta a lakóhelyek eladásánál vagy bérbe-
adásánál a faji diszkriminációt. A jogi 
egyenlősítéssel azonban a gazdasági és 
társadalmi integráció még nem valósult 
meg, ezt az egyes nagyvárosok véres za-
vargásai pontosan mutatták. 196364
ben Harlemben a lakbérek emelkedése 
és a rendőrségi brutalitás miatt kezdőd-
tek megmozdulások. Ezt követte 1965
ben, a Los Angelesi Watts gettóban ki-
tört zendülés. Az ott élő 80 ezer feketé-

Mahatma Gandhi és Albert Camus eg-
zisztencialista filozófusok voltak.

Az országosan ismertté vált Martin 
Luther King ezután aktívan részt vett a 
polgárjogi megmozdulásokban.Greens 
boróban, az említett ülősztrájk helyén 
1960ban tartott gyújtó hangú beszédet, 
amellyel a vendéglátóhelyeken akarta 
megszüntetni a szegregációt. Támogat-
ta az úgynevezett „szabadságutazáso-
kat” is, amelyeken polgárjogi aktivisták 
Rosa Parks példáját követve a Washing-
ton D.C. és New Orleans között közle-
kedő távolsági buszokon álltak ki a faji 
egyenlőség mellett. Érdekes, hogy az 
1960as elnökválasztás idején az Alaba-

ma államban éppen kéthavi kényszer-
munkáját töltő King érdekében az egyik 
elnökjelölt, John F. Kennedy lépett köz-
be. A leendő elnök elérte a polgárjogi 
harcos szabadlábra helyezését, tettét pe-
dig 2 millió röplap tudatta a fekete la-
kossággal. King édesapja ekkor jelentet-
te ki, hogy Kennedyre fog szavazni, 
mert „Isten megvilágosította az elmé-
jét”.

Martin Luther King leghíresebb fellé-
pésére 1963ban került sor. 1963 augusz-
tusában Randolph ötletét követve meg-
valósította „Washington menetét”, 
amelyen negyedmillió ember előtt a 
Lincolnemlékmű lépcsőjén állva el-
mondta „Van egy álmom” címmel hí-
ressé vált szónoklatát. Kijelentette, hogy 
az integráció jegyében a feketék álma az 
amerikai álomban gyökerezik. Noha 
sokan támogatták Kinget, az FBI veze-
tője, J. Edgar Hoover kommunista be-
folyást látott a mozgalomban, Robert 
Kennedy igazságügyminiszter pedig 

Rosa Parks a fehéreknek fenntartott helyen ül a buszon

Martin Luther King 1963-ban Washingtonban mond beszédet
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egy független fekete demok-
ráciát akart létrehozni. 
Malcolm X fő problémái ek-
kor a feketék magas albérleti 
költségei és nem megfelelő 
lakhatási lehetőségei, az ala-
csonyabb rendű oktatás és a 
politikai erő hiánya volt. Né-
zeteltéréshez vezetett az irány
zaton belül, hogy Muhammed 
nem engedte a csatlakozást a 
Martin Luther King vezette 
Polgárjogi Mozgalomhoz. Az 
elégedetlen Malcolm X ha-

marosan zarándoklatot szervezett 
Mekkába az igazi iszlám megismerésé-
re, egyben szakított a Nation of 
Islammal is 1964ben. Még ebben az 
évben megalapította az AfroAmerican 
Unityt, amely önvédelmi jogot, teljes 
függetlenséget hirdetett. Ennek meg-
felelően joggal érte az irányzatot az a 
kritika, hogy túl szélsőséges és milita-
rista. Malcom X egyben a városi ellen-
állás hangja is volt: faji büszkeséget hir-
detett és a fehér elnyomásnak való el-
lenállásra szólított fel. Az alapító 1965 
februárjában halt meg a New Yorki 
Manhattan Harlem városrészében, 
amikor merényletet követett el ellene 
Muhammed három embere.

A nyolcvanas évek közepétől ugyan-
akkor ismét erősödőben volt Malcolm X 
kultusza, új erőre kapott a fekete nacio-
nalizmus. A faji kérdés a kilencvenes 
években is folytatódott. 1992 áprilisában 
Los Angelesben 55 ember halt meg, 800 
épület égett le a kivezényelt nemzetőrség 
beavatkozása nyomán. Ennek előzmé-
nye, hogy a bíróság felmentette azokat a 
rendőröket, akik az előző évben össze-
verték a gyorshajtásért való letartóztatás-
nak ellenálló, fekete bőrű Rodney 

ből ezernél is többen megsebesültek és 
harmincnégyen meghaltak a hatósággal 
történt összecsapásokban. 1966ban za-
vargások voltak többek között Brook-
lynban, Atlantában, Chicagóban, Det-
roitban, Omahában. Az USA történeté-
ben példa nélküli volt a zendüléssorozat.

Malcolm X és a radikális vonal
Malcolm X (19251965) az első olyan 
radikális fekete mozgalmi vezető volt, 
aki 1945 után fejtette ki tevékenységét, 
egyben ő a legismertebb is ezen a vo-
nalon. Nézetei között szerepelt egy ki-
zárólag feketéket befogadó 49. állam 
létrehozása, a növekvő fekete közép-
osztály megteremtése, a fekete vallási 

szeparatizmus is. Martin Luther King-
gel összehasonlítva kettejük különbsé-
ge 22 jellemzővel jól leírható. 
Malcolm X apját 6 éves korában meg-
ölte a Ku Klux Klán, King viszont bé-
kés keresztény családban nőtt fel. No-
ha mindketten intelligens és ígéretes 
diákok voltak, Malcolm X hiába akart 
ügyvéd lenni, és igaza lett egy tanárá-
nak, mikor azt mondta, hogy ez lehe-
tetlen egy feketének. King ugyanak-
kor baptista vallású személyként egye-
temi végzettséget szerzett, doktori 
disszertációt írt.

Malcolm X eredeti neve Malcolm 
Little volt. Ez degradáló volt számára, 
mert elvetette az olyan vezetékneveket, 
amelyek a rabszolga múltra utaltak. 
Malcolm X hamar kapcsolatba került a 
Nation of Islam mozgalommal. Ennek 
alapítója W. D. Fard volt 1930ban. 
Fard muszlim próféta volt, aki a fekete 
megváltást hirdette az iszlámon belül. 
1933ban új vezető került az irányzat 
élére Elijah Muhammed személyében. 
Ő a faji szeparatizmust hirdette (ne le-
gyen vegyes házasság), az önmeghatá-
rozás fontosságát hangsúlyozta. Továb-
bá az Egyesült Államok határain belül 

Kinget. 1995 novemberében 400 ezer 
ember vett részt a washingtoni felvonu-
láson, amely King szellemét idézve tilta-
kozott a faji megkülönböztetés ellen. 
Olaj volt a tűzre O. J. Simpson gyilkossá-
gi pere is 19941995ben.

Ma az Egyesült Államok több mint 
300 millió lakosának szűk 13%a feke-
te, akiknek csupán az egyharmada 
küzdötte fel magát a középosztályba. A 
színes bőrűek 40%a még mindig csak-
nem kizárólag fekete negyedekben la-
kik. A „vaníliakülvárosok” és „csoko-
ládévárosközpontok” kifejezések hűen 
adják vissza a lakhatási szokásokat. A 
vegyes házasságok továbbra is nagyon 
ritkák (kb. 5 százalék), a feketék 20 szá-
zaléka pedig teljes nyomorban él. Egyes 
felmérések szerint a ma New Yorkban 
és vonzáskörzetében született feketék 
közül minden harmadiknak van esélye 
a normális életre, mert egy börtönben 
végzi, egy pedig tartósan munkanélkü-
li lesz. A The New York Times ez év 
januári számában a Yale egyetem két 
professzora például arról értekezett, 
hogy szerintük az USA „faji demokrá-
ciává” vált. Kiderül az írásból, hogy 
1980 és 2006 között négyszer akkora 
arányban nőtt a bebörtönzött feketék 
száma, mint a fehéreké. Amíg 1968
ban a felnőtt fekete férfiak 15 százalé-
kát ítélték el bűncselekmény elkövetése 
miatt, 7 százalékuk pedig börtönbe is 
került, úgy ez az arány 2004re 33 és 17 
százalékra nőtt. A szerzők szerint a fe-
ketéket aránytalanul sok esetben keze-
lik bűnözőként a hatóságok, és ez oda 
vezet, hogy sok fekete inkább távol 
tartja magát az államtól, a politikától, 
emiatt nem élnek sokszor szavazati jo-
gukkal sem.

MACZÁK MÁRTON

Malcolm X beszédet mond

Felvonulás Washingtonban a faji 

megkülönböztetés ellen, 1995. november



Ínycsiklandó nevek

Nomen est omen – a név végzet. Ez 
a régi mondás, úgy tűnik, az étter
mekben csakugyan igaz: az, hogy 
egy és ugyanaz a fogás milyen néven 
szerepel az étlapon, nagy hatással le
het arra, hogy a vendégek milyen 
gyakorisággal fogják megrendelni. 
Azt már korábban megfigyelték, 
hogy az egyszerű, és ezért jellegtelen 
ételmegnevezésekhez képest a részle
tesebb leírások megváltoztatják az 
étel nyújtotta élményt. Például akik 
ugyanazt a fogást „zaftos olasz ten
gerihalfilé” néven fogyasztották, 
utólag sokkal ízletesebbnek ítélték, 
mint azok, akiknek a semmitmondó 
„tengerihalfilé” néven szolgálták 
fel. Érdekes eredmény volt az is egy 
korábbi kutatás során, hogy amikor a 
„roston sült csirke” megnevezést egy 
étterem étlapján „omlós roston sült 
csirke” névre változtatták, a rendelések száma 27%kal 
megnőtt.

Az életszerű terepkísérleteiről ismert francia 
pszichológus, Nicolas Guéguen és munkatársa, Céline Jacob 
a korábbi tapasztalatok alapján egy olyan kísérletet ter
vezett, amelyben egy kicsit tovább léptek, és az ételne
vekhez kapcsolódó érzelmek hatását vizsgálták. A 
kísérlet során – amint arról a kutatók a Food Quality and 
Preference című folyóiratban beszámoltak – egy kis bre
tagnei vendéglőben az étterem vezetőinek segítségével 
heteken át váltogatták az étlapot. A vizsgált időszak 
alatt bizonyos ételek állandóan szerepeltek az étlapon, 
csak éppen a nevük változott időről időre. A kutatók 
négyféle megnevezést kreáltak egyegy saláta, húsétel, 
hal és desszert számára. Minden név más hangulatú 
volt, más érzelmeket idézett fel: volt szokványos név, 
családi emlékeket ébresztő név, hagyományt idéző név, 
sőt még hazafias név is. A hal esetében például a követ
kező nevek váltakoztak a különböző napokon: „tőkehal 
roston”, „nagyi házias tőkehala roston sütve”, „eredeti, 
roston sült tőkehal” és „kelta roston sült tőkehal”.

Összesen 1838 vendég rendeléseit elemezve kiderült, hogy 
a családra, a hagyományra és a hazafiságra utaló elnevezé
sek egyaránt megnövelték a rendelések gyakoriságát ahhoz 
képest, amikor ugyanaz az étel szokványos néven szerepelt 
az étlapon, és az összes változat közül a családi emlékeket 

idéző nevek bizonyultak a leghatékonyabbnak. A hatás 
mögött álló lélektani mechanizmust illetően Guéguen és Ja
cob az elvégzett kísérlet alapján csak feltételezéseket fogal
mazhatott meg. A legvalószínűbb magyarázat az, hogy az 
egyes ételnevek pozitív érzelmeket ébresztettek a vendé
gekben, és ezek mintegy átsugároztak magukra az ételekre 
is. Emellett az is szempont lehet, hogy egyes felmérések sze
rint a franciák – alighanem más országok lakosaihoz ha
sonlóan – úgy gondolják, hogy ötven évvel ezelőtt jobb mi
nőségű élelmiszerek voltak forgalomban, mint manapság. 
A múltat idéző nevek pedig feléleszthették a régi jó minő
ség iránti nosztalgiát is. Természetesen ezek csak feltétele
zések, az viszont bizonyított ténynek tűnik, hogy a ven
déglősök szinte észrevétlenül befolyásolva a vendégek ér
zelmeit, „beszabályozhatják” az ételek népszerűségét. En
nek például akkor lehet gyakorlati jelentősége, ha az étterem 
vezetői azt szeretnék, hogy egy új, a kínálatban addig nem 
szereplő ételt minél többen kipróbáljanak.

Lényeges körülmény, hogy az a vendéglő, ahol Guéguen és 
Jacob kísérlete zajlott, egy autópálya mellett működik, és a 
vendégek legnagyobb része átutazó, aki ritkán fordul meg 
ott. A törzsközönséget kiszolgáló éttermek esetében az éte
lek elnevezésének bizonyára kisebb a jelentősége, hiszen a 
vendégek ott jól ismerik a választékot, és a rendeléskor nem 
kell csupán a fogás nevének ízlelgetésére hagyatkozniuk.

MANNHARDT ANDRÁS 

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK
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tív blokkolásával, azonban több eset-
ben is érrendszeri mellékhatások lép-
tek fel. 

A súlyos fájdalmakra használt 
morfin – amely különösen nagy 
mennyiségben van jelen a máknö-
vényből származó ópiumban – és 
származékai, az opioidok gyógy
ászati alkalmazása analgetikumként 
és altatószerként egészen régre tehe
tő. Meglehetősen nagy port kavart, 
amikor kiderült, hogy a múlt szá-
zadban mákfőzetet és más altatókat 
adtak több hollywoodi gyerekszí-
nésznek, hogy a nagy igénybevétel 
ellenére át tudják aludni az éjszakát, 
és másnap megfelelően teljesítsenek a 
felvételeken. A mákfőzetet nem csak 
a filmgyártók alkalmazták a gyere
kek altatására. Előfordult, hogy ez
zel itatták napközben a földeken 
dolgozó szülők a kisdedeket. A 
XIX. század elismert orvosprofesz-
szora, Sir William Osler pedig mél-
tatta a morfint, amit „az Isten or-
vosságának” nevezett. Hogyan hat-
nak ezek a kábító hatású anyagok? 

Kulcsfontosságú szerepet tölt be a 
fájdalom mérséklésében szerveze-
tünk opioidrendszere. Az opioid-

peptidek a periaqueductalis szürke
állományban képződnek, s mind a 
központi, mind a perifériás ideg-
rendszerben rendkívül erős hatású
ak, kapcsolataik szerteágazóak (lim
bikus területek, vegetatív idegrend
szer stb.). Modulálják a fájdalomkü
szöböt, és azt is befolyásolják, hogy 
miként éljük meg pszichésen a fáj
dalmat. A vegetatív központok kö-
zül a légzés nyúltvelői szabályozó 
központját erősen blokkolják, ennek 
köszönhető, hogy magas dózisban 
fulladásos halált okozhatnak. Füg
gőséget kialakító hatásuk a közép
agyi jutalmazó központ stimulálásá
val függ össze. 

A fent említettek tükrében érthe-
tővé válik, miért folynak a mai na
pig a kutatások egy olyan támadás
pont felfedezéséért, amelyet meg-
célozva hatékonyan csökkenthetik 
a fájdalmat, a lehető legminimáli
sabb mellékhatásokkal. Ebben Jan-
csó Miklós professzor szegedi mű
helye úttörő szerepet végzett: újsze
rű megközelítésként az érző ideg
végződések morfológiájának és 
funkciójának tanulmányozására 
hel yezték a hangsúlyt. Ehhez a 

A	MÁKNÖVÉNYTVL	
A PIROSPAPRIKÁIG

A fájdalomcsillapítás az egészségügy egyik legfontosabb problémája, kétség nem férhet életmi-

nWséget	rontó	hatásához.	Egy	egészen	banális	beavatkozás	után	is	jelentkezhet	szinte	terhetetlen	
fájdalom,	gondoljunk	csak	egy	fogászati	kezelésre	vagy	egy	mandulametétre,	és	akkor	még	nem	
is	beszéltünk	azokról	a	kínokról,	amit	egy	tumoros	beteg	vagy	egy	súlyos	balesetet	szenvedett	
egyén	átélhet.	Az	írásos	emlékek	szerint	maga	Hippokratész	is	isteni	tettnek	nevezte	a	fájdalom-
csillapítást	és	a	mai	modern	orvostudománynak	is	egyik	fW	célja	ennek	a	kérdésnek	a	megoldása.	

A z enyhe és középsúlyos fáj-
dalmak enyhítésére a rend-
kívül széles körben elterjedt 

nem szteroid gyulladásgátlókat 
(NSAIDs) használják. Hatásukat a 
fájdalomérzést kiváltó anyagok ter
meléséért felelős COX (cik lo oxi
genáz-)enzim blokkolásával érik el. 

A COXenzimnek két formája is 
jelen van a szervezetünkben: a 
COX1 folyamatosan működik a ve
sében, ahol megteremti az optimális 
vérellátásához szükséges feltételeket. 
Hasonló szerepet tölt be a gyomor
ban is, ahol a nyálkahártya megfele-
lő vérellátását biztosítja. A COX2 
szintézise ezzel szemben szövetkáro-
sító hatások eredményeként induká
lódik, és ez az enzim felel a sérülést, 
betegséget kísérő gyulladásos tüne
tekért, a lázért és a fájdalomért. 

A hagyományos NSAIDok mind
két COXformát gátolják, ezért tar
tós alkalmazásukkor (például reu
más eredetű izületi panaszok kap
csán) a COX2 mellett a COX1
enzimet is blokkoljál, ezáltal romol-
hat a gyomornyálkahártya vérellátá-
sa, s fekély keletkezhet. Újabban 
megpróbálkoztak a COX2 szelek
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kapszaicin nevű vegyületet hasz
nálták fel, amely a paprika csípőssé
géért felelős anyag. A kapszaicin az 
úgynevezett TRPV1 (tranziens re
ceptor potenciál vanilloid1)recep
toron keresztül fejti ki hatását. A 
TRPV1receptor egy nem szelektív 
Ca2+csatorna, mely 6 transz
membrán doménnal illeszkedik a 
végkészülék membránjába, s 43 

Celsiusfok felett kerül aktivált ál
lapotba. A kapszaicinnal végzett 
krónikus kezelésekben megfigyel
ték, hogy az érzékenység egyre 

csökken: olyan ingerek, melyek ko
rábban fájdalmat okoztak, már nem 
érték el ugyanazt a hatást. A válto
zás morfológiai kimutatása kezdet
ben akadályokba ütközött, de ké-
sőbb sikerült kimutatni a mito
kond riális károsodás jeleit az érin-
tett neuronokban. A kezelés 
ha tására ugyanis a Ca2+ intra cel lu
lárisan felhalmozódott, és beindí
totta a sejthalálhoz vezető jelátviteli 
útvonalakat. Mivel a végkészüléket 
alkotó neuronok sejttestei a gerinc
velői dúcokban helyezkednek el, 
idővel a ganglionokban elhelyezke
dő idegsejteknek a száma megfo
gyatkozik. Végeredményként az 
információ továbbítása a felsőbb 
központok felé megszakad, az 
utóbbi jelenséget nevezzük de affe
ren tációnak. Olyan anyagok, ame
lyek elősegítik az idegsejtek növe
kedését, képesek voltak megakadá-
lyozni a kapszaicin hatását, és így a 
további sejtek elvesztését. 

A fent vázoltak mellett azonban 
kimutattak egy érdekes, és merő
ben más jellegű változást is, ame
lyek az idegrendszer dinamikus 
változásával, plaszticitásával kap

csolatos. Kapszaicinkezelést vé
geztek, melynek következté-
ben elpusztultak a neuronok, 
majd azt vizsgálták, hogy az 
így keletkező hézagot milyen 
gyorsan töltik ki ismét. Ekko-
riban úgy gondolták, hogy 
pótlásuk új idegsejtek benövé
sével kapcsolatos. A kísérletek 
során azonban azt tapasztal-
ták, hogy az elhalt sejtek pót
lása meglehetősen gyors üte
mű, ami nehezen volt elkép
zelhető az előbb említett mó

don. Rövidesen be is 
igazolódott, hogy a jelen
ség magyarázata egés zen 
más: a kezelt neuronok 
egy része ugyanis meg
változik, és ezek töltik ki 
az elhaltak helyét. 

A TRPV1receptor új 
gyógyszerek támadás
pontja is lehet. Az Egyesült 
Államokban már használ-
nak 8%-os kap szai-
cinoldatot fájdalomcsilla
pítás céljára. Azonban 

mindenképpen szem előtt kell 
tartanunk, milyen úton jut el a beteg 
ahhoz, hogy panaszai csökkenjenek. 
A kívánt hatás ugyan tartósnak bizo
nyul, de csak krónikus kezelés hatá
sára fejlődik ki. Amíg az idegvégző
dések érzékenysége nem csökken, a 
betegnek sajnos erős fájdalmat kell 
elviselnie, ami más módszerekkel 
csak nehezen enyhíthető. 

Bár a kutatások még nem vezettek 
el a kívánt célhoz – egy teljesen biz
tonságos fájdalomcsillapító gyógy
szer kifejlesztéséhez –, a kapszaicinnel 
végzett munkák fontos szerepet ját
szottak a szenzoros rendszer megis-
merésében. Szintén kiemelkedőek az 
idegrendszeri plaszticitással kapcso
latos eredmények is, mint például a 
krónikus kezelés hatására bekövet
kező változások. Különösen érdekes 
az a fent vázolt jelenség, hogy a ke-
zelések nemcsak sejthalált indukál
hatnak, hanem az idegsejtek 
fenotípusváltozását is. Ennek a fo
lyamatnak a molekuláris szintű 
elemzése még számos új és meglepő 
felfedezést tartogathat magában. 

Napjainkban a TRPVrendszer 
mellett számos új fronton folyik a 

küzdelem a minimális mellékhatá-
sokkal járó gyógyszerek kidolgozá
sára. A fájdalmat kísérő neu ron ká
ro so dás miatt újabban az idegsejte-
ket védő rendszereket is vizsgálják, 
ezek közé tartoznak a triptofán-
származék kinureninek is. A ki nu
reni nekkel végzett munkáknak is 
számos hazai vonatkozása van, 
ugyanez mondható el a közelmúlt
ban részletesen feltárt en do kan na-
bi no idrendszerről (amely ről előző 
számunkban olvashattak), amely
nek szintén jól ismert a fájdalom
csillapító hatása. Különösen sok re
ményt fűznek a pszi cho gén hatáso
kat mellőző CB2receptor modulá
lásához. 

Összegzésként megállapíthatjuk, 
hogy a mai orvoslás egyik legnehe-
zebb feladata a fájdalomcsillapítás 
megoldása. A kutatások fő célkitű
zése a hatékonyság növelése, illetve a 
súlyos mellékhatások kiküszöbölése. 
Jelenleg több lehetséges célpontot 
vizsgálnak párhuzamosan. S fájda
lomkutatásban ki kell emelnünk a 
hazai műhelyek kimagasló szerepét. 

SZLÁVICZ ESZTER
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Decemberben, a téli napfordulóhoz köze-

ledve már rövidek a nappalok és egész 

hosszúra nyúlnak a fagyos éjszakák. A 

hónap közepén este 6 óra tájékán 

beköszönt a teljes sötétség. Nézzük, 

milyennek látjuk az eget december 

15-én este 21 órakor!

NYugati-északnyugati irányban még búcsút vehe-
tünk a Nagy Nyári Háromszög két fényes csilla-

gától: a látóhatárhoz legközelebb az Altair látszik a Sas 
csillagképben, kicsit magasabban a Deneb a Hattyúban. A 
Deneben keresztül húzódik a Tejút sávja, amely majdnem 
pont a fejünk felett álló W alakú Kassziopeia felé folytatódik. 
Ebben a csillagképben található az éjszakai égbolt legerRsebb 
rádióforrása, a Cassiopeia A, egy masszív szupernóva-marad-
vány. A felrobbant csillag ledobódott és azóta is táguló légkörének 
mozgásából a robbanás ideje valamikor a XVII. század közepére tehe-
tR, korabeli feljegyzés sajnos nem készült róla. A gázfelhR tágulási sebes-
sége eléri az 5000 kilométer/másodpercenkénti sebességet! A mintegy 
10 000 fényév távolságban lévR szupernóva-maradvány szerkezete kit`-
nRen vizsgálható a Spitzer-, a Hubble- és a Chandra-`rtávcsövek külön-
bözR hullámhossztartományban készített kompozit-fényképfelvételén. 

Délnyugat felé, de még egész magasan látjuk a Pegazus csillagkép 
nagy négyszögét, melynek bal felsR csillagából indul ki az Androméda 

A csillagos  

ég december 15-én  

21 órakor

A Cassiopeia A  

szupernóva-maradvány  

a Spitzer-, a Hubble-  

és a Chandra-_rtávcsövek  
kompozitfelvételén 

Lord Rosse grafikája  

a Rák-ködrQl a XIX. század 
közepérQl

A Rák-köd  
szupernóva-maradványa  

a Bika csillagképben
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csillagkép három csillagból álló íve. A középsR csillaga felett kereshet-
jük sötét helyrRl az Androméda-galaxis halvány foltját. A Pegazus és az 
Androméda alatt van a Halak, míg az Androméda íve alatt található két 
kisméret` és jelentéktelennek t`nR csillagkép: a Háromszög és a Kos. 

Délkeleten már felkelt a téli égbolt egyik legfelt`nRbb csillagképe, 
az Orion, amelynek fényes csillagok alkotta jellegzetes alakját köny-
ny` észrevenni. Legfényesebb csillaga a vöröses szín` Betelgeuse, 
a Napunknál több százszor nagyobbra fújódott vörös óriáscsillag. A 

csillagkép közepén helyezkedik el a három, egyvonalban álló csil-
lag alkotta „öve”, amelynek irányát jobb kéz felé meghosszabbítva 
a Bika csillagképhez jutunk. Legfényesebb csillaga a narancsos 
szín` Aldebaran, melyet a régi magyarok Bujdosók Lámpásának 
neveztek. Körülötte helyezkednek el V alakban a Hyadok nev` 
közeli nyílt csillaghalmaz tagjai. 

Az Aldebarantól északnyugatra apró csillagcsoportot látunk, 
amelynek csillagai egy apró szekérformát alkotnak. Ez a Fias-
tyúk, egy több száz csillagból álló nyílthalmaz. A Cassipeia A -nál 
optikai tartományban jóval fényesebb, az égbolt egyik legszebb 
szupernóva-maradványa is a Bika csillagképben található. 1054-
ben kínai és arab csillagászok megfigyeltek egy 23 napon át 

szabad szemmel is látható szupernóvát, ennek a maradványa a 
Rák-köd. Nevét onnan kapta, hogy az 1844-ben Lord Rosse által 

készített rajzon nagyon hasonlított egy rákra. A ma is 1500 kilométer/
másodpercenkénti sebességgel táguló gázköd tRlünk 6500 fényév 

távolságra fekszik. Középpontjában 1968-ban fedezték fel a szupernó-
va-robbanás maradványcsillagát, egy gyorsan forgó neutroncsillagot, 
amely másodpercenkét 30-szor forog körbe tengelye körül és rendkívül 
erRs rádióhullámokat bocsát ki magából (pulzár).  

A keleti horizont felett alacsonyan ott pislog a Procyon, a Kis Kutya 
csillagkép legfényesebb csillaga, kicsit magasabban az Ikrek két legfé-
nyesebb csillaga: a Castor és a Pollux. Az IkrektRl északnyugatra látszik 
a Szekeres ötszög alakú csillagképe, legfényesebb csillaga a Capella. 
A legismertebb csillagalakzatot, a Nagy Göncölt vagy Göncölszekeret 
(amely a Nagy Medve – Ursa Major – csillagkép legfényesebb 7 csilla-
gából áll) most majdnem az északi horizont felett alacsonyan láthatjuk, 
rúdja a horizont felé konyul.

A bolygók közül a Merkúr a hónap legnagyobb részében nem figyelhe-
tR meg, csak a hónap utolsó napjaira távolodik el annyira a Naptól, hogy 
kereshetR legyen napnyugta után a délnyugati látóhatár közelében. Az 
esti égbolt fehér fény`, fényes égiteste a Vénusz, napnyugta után keres-
hetR a délnyugati égen. Láthatósága egyre javul. A hónap elején még 
csak fél, a végén bR 1 órával nyugszik a Nap után. Fényessége -3,9 mag-
nitúdó. A Mars a Nyilas, majd a Bak csillagképekben tartózkodik, késR 
este nyugszik, az esti órákban látszik a délnyugati égen. Fényessége 1,0 

magnitúdó. A Jupiter az Oroszlán csillagképben kereshetR, késR este 
kel, az éjszaka nagy részében látható mint fényes égitest a Regulusztól 
nyugatra. Fényessége -2,3 magnitúdó. A Szaturnusz hajnalban kel, nap-
kelte elRtt jól látható a délkeleti égen. Fényessége 0,5 magnitúdó. Az 
Uránusz az éjszaka elsR felében kereshetR a Halak csillagképben, éjfél 
után nyugszik. A Neptunusz az esti órákban figyelhetR meg a VízöntR 
csillagképben. KésR este nyugszik. Az égbolton még jó néhány halvá-
nyabb csillagokból álló, kevésbé jellegzetes csillagképet láthatunk, ezek 
megtalálásához azonban már csillagtérképre és egy kis türelemre lesz 
szükségünk.

40 évvel ez elRtt, 1974. december 10-én indították útjára az elsR nap-
kutató `rszondát, A Helios-1-et, amely azóta is a Naphoz valaha leg-
közelebb került ember alkotta szerkezet! Maga az `reszköz Nyugat-
Németországban készült, amelyet a NASA juttatott pályára Floridából 
Titan-Centaur-hordozórakétával. ElsRdleges feladata a Nap és a Föld 
közötti bolygóközi tér tanulmányozása volt. Tudományos eszközei mér-
ték a napszél tulajdonságait, a mágneses teret, a kozmikus sugárzást 
valamint a bolygóközi por jellemzRit. Mérései alapján derült ki, hogy a 
Naphoz közelebb 15-ször magasabb a mikrometeoritok s`r`sége, mint 
a Föld térségében. A Nap körüli ellipszis pályáján a központi csillagun-
kat 47 millió km-re is megközelítette, de az abszolút rekordot nem ez 
az eszköz, hanem a nem sokkal késRbb indított ikertestvére, a Helios-2 
tartja 43 millió km-rel. A Helios-szondák a nyolcvanas évek közepéig 
sugároztak adatokat, ma már csak némán keringR hírnökei a korai boly-
góközi szondáknak.

Lőrincz Henrik

Az egyik Helios-szonda a földi szerelQlaboratóriumban
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K épzeld, mit láttam… – és 
elmeséltük, amin meg-

akadt a tekintetünk. Nézd, mit 
láttam…–, mondjuk manapság, 
és mutatjuk! Ilyenkor a kép 
technikai színvonalánál lénye-
gesebb az észrevétel és főként a 
megosztásának szándéka. Jelen 
lehetőség hovatovább megkö-
zelíti az írás kialakulásának je-
lentőségét. A közlésnek ez a 
módja gyakran meghaladja a 
szóbeliséget. Ha körülményesen 
is, még csak-csak le tudnánk ír-
ni, milyen óriási gombát talál-
tunk. De mekkora költőnek 
kellene lennünk, hogy elmond-
juk, üstököst láttunk egy virág 
kelyhében. 

H. J.

ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

1

1. Kissné Horváth Júlia (PetQháza, 
julis64@gmail.com) – Üstökös

2. Pfliegler György dr. (Debrecen, 
g.pfliegler@gmail.com) – Kiültek a bodobácsok… 

– A debreceni klinikatelepen ballagva a 

szokatlan novemberi napfényben vettem észre 
az öreg tölgyfa odúja elQtt „üldögélQ” verQköltQ 

bodobácsokat. Mint vénasszonyok nyarán 
az emberek a ház elQtti kispadon. 

Vajon mirQl folyik a pletyka?2
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SZABÁLYOK

3. Birikiné Nyéki Andrea (birikineandi@gmail.

com) – EsernyQ – A sok esQtQl a gombák is 
szépen fejlQdnek. Ezt az Qzlábgombát az egyik 

túratársam találta a Mátrában.

4. Kolozsvári Rudolf dr. (Debrecen, 
rudolf.kolozsvari@edu.unideb.hu) – Indexelés – 

A parkolóban egy autó indexlámpáján ült. 
Kérdések: ebben a „mimikri”-ben ki rejtQzik 

a másik mögé (elé)? Vajon elfogadható-e 
irányjelzésnek a lepkeszárny lebegtetése? 

5. Fekete Sándor (Nyíregyháza, 
sandor.fekete@netra.hu) – Égi vonalzók – 

Naponta látjuk a kondenzcsíkokat, 
sokszor többet is egyszerre, 

ilyen összepasszolás mégis kivételes 

6. Szántói Krisztián (Sümeg, 
szantoik@gmail.com) – Népgy_lés – Pszi sétán 
láttam Qket, amint egy tócsa helyén szívogattak 

valami nedvességet. Vajon a kis csoportok 

az ízek koncentrációjának, vagy valamiféle 
kommunikációnak a következményei? Többnyire 

nem fordítanak hátat a közeli társaknak.

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.

3

5

4

6
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Jégkorszaki 
csecsemWmaradványok	

Alaszkából

Két, több mint 11 ezer éve közös sír-
gödörbe temetett csecsemő ma

radványait fedezték fel egy alaszkai 
lelőhelyen az Alaszkai Fairbanks 
Egyetem (UAF) régészei. Az elhuny
tak rendkívül fiatal életkora miatt a 
maga nemében eddig páratlan lelet 
ritka betekintést enged az akkoriban 
e területen élt emberek mindennapi 
életébe és temetkezési szokásaiba. A 
kutatók a felfedezésről a Proceedings 
of the National Academy of 
Sciences (PNAS) folyóirat
ban számoltak be.

A Ben Potter professzor 
vezette kutatócsoport 2013 
őszén, a középalaszkai 
Upward Sun River nevű 
régészeti lelőhelyen végzett 
feltárásokat szoros együtt
működésben a helyi és re
gionális bennszülött törzsi 
szervezetekkel. Ugyanezen 
a lelőhelyen Potter már 
2010ben is kutatott, akkor 
egy közel 3 éves kisgyermek részlegesen 
elhamvasztott maradványait fedezték fel 
egy hajdanvolt, félig a talajba süllyesztett 
lakóépület (nyári szállás?) betemetett tűz
helyének maradványai között. A két cse
csemő csontjaira most közvetlenül a tűz
hely már feltárt maradványai alatt, egy 
mintegy 40 centiméterrel mélyebben 
fekvő gödörben bukkantak rá. A szén

ködéséből? A programot 
két amerikai tudományos 
szervezet, az általános or
vostudományi és a sejtbio
lógiai társaság hívta életre 
a repülőtér művészeti csa
patával közösen. 

A kiállításon a test min
den részéről láthatók sejtek 
plakátméretű nagyításban: 
az agy, a vér, a szem, a 
bőr, vagy éppen az izmok 
alkotói egyaránt szerepel
nek a tárlaton.  S minden 
egyes kép egyegy külön 
példát mutat a szervezet 
sokszínű „működésére”. A 
felvételek legtöbbje nem az 

Várótermi	siker:	
Az	élet	nagyításban

Amint arról lapunk korábbi szá
mában (ÉT 2014/41. 1285) már 

hírt adtunk, újszerű tudománynép
szerűsítő kezdeményezésként nov
ember végéig a Washington Dulles 
nemzetközi repülőtér galériájában 
látható kiállítás az élet alapvető épí
tőelemeiről, a sejtekről.

A szervezők arra a kérdésre keres
ték a választ, hogy az utasok szen
telneke legalább egy negyedórát 
arra, hogy ne csak gyönyörködje
nek az ötvenezerszeres nagyításban 
látható biológiai fotókban, hanem 
meg is értsenek valamit a sejtek mű

izotópos kormeghatározás szerint a két 
leletegyüttes nagyjából egykorú, mint
egy 11500 évvel ezelőttről származnak: 
ez azt sugallja, hogy a halálesetek között 
rövid, esetleg csupán egy évszaknyi idő 
telhetett el. 

A most felfedezett közös sírgö
dörbe temetett két aprócska csont
vázmaradvány vizsgálata alapján a 

kutatóknak annyit sikerült megálla
pítani, hogy egyikük csupán néhány 
héttel élte túl a szülést, míg a másik 
már az anyaméhben elhalt. Mellet
tük áldozati ajándékként gondosan 
megmunkált kő dárdahegyeket, és 
jávorszarvas agancsából készült, vé
sett rovátkákkal gazdagon díszített 
dárdanyeleket találtak, amelyek az 

Ben Potter és Josh Reuther professzorok az 

Upward Sun River-lelQhelyen

A kutatócsoport tagjai munka közben

(KÉPEK: UAF/BEN POTTER)

A csecsemQk mellett talált kQ dárdahegyek és szarvasagancsból készült nyelek
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emberi szervezetről készült, hanem 
az olyan modellélőlényekről, mint 
amilyen a muslica vagy az egér, ame-
lyek valamely genetikai tulajdonsá-
guk alapján közel állnak hozzánk. A 
fotók közelebb visznek annak megér-
téséhez, hogy hol és miként húzódik 
a határ az egészséges és a beteg szer-
vezet között.

A kiállítást az utasok nagy figye-
lemmel és értőn fogadták. A szer-
vezők becslése szerint a több tízezer 
átutazó nézelődő révén a galéria az 
év egyik leglátogatottabb ismeret-
terjesztő tárlata lett nemzetközi vi-
szonylatban.
Forrás:http://www.nigms.nih.gov/education/
life-magnified/Pages/default.aspx

Szilárd	Leó	emléke	
elWtt	tisztelegtek	

Ötven évvel ezelőtt, 1964
ben hunyt el Szilárd Leó, 

aki kora szellemiségét meg-
haladó gondolkodásával újra-
formálta a termodinamikát, 
illetve a részecske és biofizi-
kát. Az ő nevéhez fűződik az 
első atomreaktor megterve-
zése, de aktívan küzdött az 
atommagkutatás békés fel-
használásáért. Számos szaba-
dalma a mai napig meghatá-
rozó a tudományos életben. A Magyar 
Tudomány Ünnepe keretében a Fizikai 
Tudományok Osztálya, a Biológiai Tu-
dományok Osztálya, valamint az 
UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága 
által közösen szervezett konferencián 
emlékeztek meg a tudósról.

„Szilárd Leó kutatásai egész életünket 
áthatják, számos akadémiai kutatóinté-
zetben a mai napig az ő eredményeiből 
merítenek ötletet a kutatók” – méltatta 
a tanácskozást megnyitó köszöntőjében 
Szilárd Leó munkásságát Lovász László, 
az MTA elnöke. Olyan tudósként jelle-
mezte, aki a tudomány társadalmi vo-
natkozását is megértette, és munkássága 
során mindig szem előtt tartotta.

Ha a napjainkban használatos tu do
mány metriai módszerekkel szeretnénk 
szakmai munkásságát megmérni, akkor 
Szilárd Leó Hirschféle indexe mindössze 
nyolc lenne, ami a mai kutatói gyakorlat 
alapján nem tartozik a legkiemelkedőbb 
értékhez – mondta el Závodszky Péter, az 
MTA rendes tagja. Ötletei azonban min-
dig túlszárnyalták saját korát. Nem lehet 
tehát a fent említett számítással megha-
tározni és megítélni annak a tudósnak a 
munkásságát, akinek az elméletére építve 
folytathatják kutatásaikat például a kvan-
tumszámítógéppel foglalkozó tudósok. 
A legkiválóbb fizikusok közé emeli az a 
tény is, hogy számos szabadalma olyan 
meghatározó tudományos eszközök 
fejlesztéséhez vezetett, mint a részecske-
gyorsító berendezés vagy az elektron-
mikroszkóp. Egy, a hűtőszekrény mű-
ködési elvének megújítására vonatkozó, 
Einsteinnel közös szabadalma például 
a háztartási iparban soha nem vált hasz-
nosíthatóvá, később viszont ugyanezt az 
elvet az első atomreaktor megépítésénél 
kitűnően sikerült alkalmazni.

Szilárd Leó pályatársai körében egyedül-
álló ötleteiről volt híres, kidolgozásukat 
viszont másokra hagyta. Mindig rögtön 
ajánlott valakit, akit sokkal alkalmasabb-

nak tartott a probléma megoldására. Ka-
landozó, vándorló életet élt, nem töltött el 
hosszabb időt egyegy laboratóriumban 
vagy kutatóintézetben – mondta el Rét-
helyi Miklóstól, az orvostudományok 
doktora. Szilárd Leó 1917ben a budapesti 
Műegyetemen kezdte meg tanulmá-
nyait, majd miután 1919ben Németor-
szágban telepedett le, Berlinben korának 
legkiválóbb fizikusaitól, Max Plancktól, 
Albert Einsteintől és Erwin Schrödinger-
től tanulhatott. Albert Einsteinnel barát-
ságot kötött, számos közös szabadalmuk 
származik ebből az időszakból. A politi-
kai változások miatt 1933ban Angliába 
költözött, ahol Londonban és Oxfordban 
folytatta kutatásait. Itt jelentette be a ne-
utronok láncreakciójával, a későbbi atom-
bombánál használatos működési elvvel 
kapcsolatos szabadalmát. 1938tól az 
Egyesült Államokban élt, dolgozott töb-
bek között a Columbia Egyetemen és a 
Chicagói Egyetemen, élete utolsó éveiben 
pedig a kaliforniai Salk Intézetben. 1939
ben Einsteinnel közösen levelet írt Roose-
velt elnöknek, amelyben az atomkutatá-
sok békés felhasználása mellett foglaltak 
állást, az atombomba bevetését később is 
többször próbálta megakadályozni. A hi-
degháborús évek során továbbra is kiállt 
a tudomány békés felhasználása mellett, 
nyilvánosan is ellenezte a hidrogénbomba 
kifejlesztését.

Szilárd Leó és kortársai, a XX. század 
első harmadának tudósai elsősorban az 
elmélkedésnek, gondolkodásnak éltek, 
nem jellemezte munkájukat a napjaink-
ban jól ismert publikációs elvárás. Szeret-
te H. G. Wells munkáit, A fölszabadult 
világ című könyve egyik kedvence lett. 
Talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy an-
nak idején érdeklődése az atomenergia 
felé fordult – mondta Sükösd Csaba, a 
fizikai tudomány kandidátusa. Teller 
Ede szerint a legfontosabb tulajdonsága 
az volt, hogy mellette soha nem unat-
kozhatott az ember. (MTA)

ÉszakAmerikában eddig fellelt leg-
régebbi hajító eszközök közé tartoz-
nak. A gödörbe fektetett testekre és 
fegyverekre egy vastagabb földré-
teget szórtak, majd később e fölött 
alakították ki a családi tűzhelyet. 
„A fegyverek minden bizonnyal fontos 
szerepet játszhattak az itt élők életében 
csakúgy, mint a temetési szertartásban 
és az ahhoz fűződő hitvilágukban, 
amelyről sajnos szinte semmit sem tu-
dunk” – írják a szerzők.

A rejtélyt fokozza, hogy a ko-
rábban 2010ben ugyanitt fellelt 3 
év körüli gyermeket egészen más 
módon temették el: mellé nem he-
lyeztek fegyvereket vagy egyéb 
áldozati tárgyakat, hanem látható 
gonddal a tűzhelyre fektetve el-
hamvasztották, majd a tűzhellyel 
együtt betemették. Nem tudni, 
vajon a gyermekek eltérő életko-
ra, s ehhez kapcsolódó esetleges 
hiedelmek, vagy netán a lakóhely 
végleges elhagyása indokoltae a 
merőben eltérő bánásmódot. 

A tűzhely maradványai között ta-
lált tömérdek elszenesedett állati 
csontdarabka, amelyek főként lazac-
féle halaktól, kisebb rágcsálóktól (ür-
géktől) és madaraktól származtak, 
az itt élt közösség étkezési szokása-
iba is betekintést enged. Az pedig, 
hogy még a viszonylag bőséges élel-
met kínáló nyári időszakban is a kis 
létszámú közösség (család?) három 
nagyon fiatal tagját elveszítette, arra 
enged következtetni, hogy a jégkor-
szak végén itt élőknek meglehetősen 
sanyarú környezeti feltételekkel kel-
lett megküzdeniük. 

(ScienceDaily)
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 Az ozmózis elvén működő 
erőmű – elsőként a világon – 
már több mint 4 éve működik a 

norvégiai Toftében, egy fjord torkolatában, így állítva elő meg-
újuló energiát a tengervíz és az édesvíz fizikai kölcsönhatásából. 

Az északi település területén – 1 órányira Oslótól – a nor-
vég állami energiavállalat, a Statkraft, már több mint 4 éve 
csendben teszteli az ozmotikus erőmű technológiáját a városi 
cellulózgyár felújított szárnyában.  A jelenleg még csekély, 
24 kilowatt kapacitással működő üzem határozottan sze-

rény kezdet, ekkora energiá-
val alig lehet habot készíteni 
egy kapucsínóra. A nyomás-
ra vonatkozó norvég tesztek 
12 bart értek el a tengervíz 
oldalán, ami „olyan, mint egy 
120 méteres mesterséges vízesés 
létrehozása” – szemlélteti Stein 
Erik Skilhagen, a Statkraft 
ozmotikus energiáért felelős 
vezetője. Ebben a korai kí-

sérleti szakaszban azonban a víz inkább szivárog, mintsem 
zuhan, mint egy vízesés, vagyis Toftében az energia még 
meglehetősen kicsi. Ám a Megújuló Energiák Norvég Köz-
pontja jelzi, hogy az ozmotikus energia világpotenciálja 1370 
terrawatt óra (!) lehet évente, ami körülbelül megegyezik Ke-
letEurópa és Oroszország együttes energiafogyasztásával.

Az ozmotikus energia – más néven sótartalomgradiens-
energia – egy alapvető fizikai jelenségen: a diffúziós folyama-

ton alapul, miszerint a sós víz molekulái az édes víz közelébe 
igyekeznek. Ez történik, ha a folyók találkoznak a tengerrel, 
ami hő formájában energiát termel. A reverz (vagy fordított) 
ozmózist már évtizedek óta használják vízszűrésre. Sidney 
Loeb, amerikai vegyészmérnök, aki az 1950es években ki-
alakította a reverz ozmózis gyakorlatát, később kifejlesztett 
egy technikát az energia begyűjtésére, ahogy a sósvíz egy 
membránon keresztül az édesvíz felé rohan.

A Statkraft szemében a Tofteerőmű kísérlet, mellyel megta-
nulhatjuk, hogyan használjuk ki az ozmózis energiájában lévő 
hatalmas potenciált, és óriási környezetvédelmi előnyeit.  A 
független szakértők is látják a lehetőséget. „Ez egy nagyon tisz-
ta folyamat” – mondja Friso Sikkema, a villamos energia ter-
melésével és a megújuló energiaforrásokkal foglalkozó DNV 
Kema holland székhelyű cég vezetője.  Az ozmotikus energia 
létrehozása szénmentes, és legfontosabb mellékterméke a sós 
víz. Kérdés, hogy a további nagyszabású műveletek hogyan 
hatnak majd a sótartalomra és a tengerek élővilágára.

A megújuló energiaforrások iránti érdeklődés nemzetközi 
szinten is nő. A NASA is dolgozik egy ozmotikus rendsze-
ren az űrhajók fedélzetén történő szennyvízkezelésre, azaz 
arra, hogyan lehetséges a víztisztítás és az energiatermelés 
egyszerre. A HydroQuébec, Kanada legnagyobb villamos-
energiatermelője és a világ legnagyobb vízenergiagyártója 
– a Statkraft partnereként – ugyancsak részt vesz a technoló-
gia fejlesztésében a következő kutatásfejlesztési szakaszban, 
egyebek között Kanada hosszú tengerpartja mentén keresik 
az ozmotikus energia megvalósíthatóságának lehetőségét. 

(www.greenfo.hu)
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ENERGIA	A	SÓERVMdBVL

A háromdimenziós filmvetítéseinkre előzetes bejelentkezés szükséges! 
További információkért látogassa meg honlapunkat: www.planetarium.hu.

HétfR Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat

9:30 A Nap családja Süni és a csillagok A Nap családja Süni és a csillagok A Nap családja Süni és a csillagok

11:00 Választható
A FöldrRl 

a csillagokig
Választható

Az élet bolygója: 
a Föld

Választható A Nap családja

13:00 A betlehemi csillag Választható
A FöldrRl 

a csillagokig
Választható

Az élet bolygója: 
a Föld

A világ_r  
meghódítása 3D

14:30 Választható A betlehemi csillag
Bolygóközi 

társasutazás
Fénysugár  

az Andromédáról ^rkalandozások

16:00 Üstököslátogatóban
Égiekkel játszó földi 

lelemény
A betlehemi csillag Az égbolt csodái A betlehemi csillag

17:00
Csodálatos  

Univerzum 3D
Csodálatos  

Univerzum 3D

 4-9 éves gyerekeknek ajánljuk,  6-9 éves gyerekeknek ajánljuk,  10 éves kortól ajánljuk,  14 éves kortól ajánljuk, 
 a csoportok a teljes kínálatunkból választhatnak m_sort

A	TIT	Budapesti	Planetárium	2014.	decemberi	programja
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cím_, matematikai játékokról szóló könyvét (Typotex Kiadó) nyerte: Szentkirályi 
Zoltánné (Tatabánya), Sveda Lászlóné (Ózd), Tarjániné Varga Katalin (Buda-
pest), Tóth Aliz (Tárkány-Ete) és Wild Zsófia (Esztergom). A nyerteseknek gratu-
lálunk, a nyereményeket postán küldjük el.

Az ugyancsak a 45. számunkban véget érQ rejtvénysorozatunk bekeretezett bet_-
ibQl PUSKÁS TIVADAR nevét kellett beküldeni. A megfejtQk közül az Élet és 
Tudomány negyedéves elQfizetését nyerte: Baloghné Bodri Györgyi (Cegléd), 
Battyányi Györgyi (Budapest), Flesichmann Andorné (Budapest), Fodor Zol-
tán (Szolnok), Green Bernadett (Debrecene),  Horváth Imre (Abda), Józsi 
Mihály (Nagykanizsa), Kisné Portik Irén (Gyergyószentmiklós, Románia), Sényi 
Gabriella (Budapest) és Viczián László (Budapest). Az elQfizetések 2015. janu-
ár 1-étRl érvényesek.

KERESZTREJTVÉNY

Jan Caeyers: Beethoven cím_ monográfiájából (Typotex Kiadó) kérünk két alcímet. 
A megfejtést beküldQk között a könyv 5 példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét 
keddje, december 9-e. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Keresztrejt-
vény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu.

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 46. számunk-
ban elkezdQdQ 13 hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek bet_i egy 130 éve, 
1884 novemberében született orientalista, arabista nevét adják meg. A név megfej-
tQi között az Élet és Tudomány negyedéves elQfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. Az egyik fejezetcím. 11. Kód kell a megfejtéséhez. 12. Az 
aljához pakol. 13. ... Onsager; Nobel-díjas norvég fiziko-kémikus. 14. ... Grande; 
Velence központi vízi útja. 15. Teát , süteménykrémet szeszes itallal ízesít. 16. Spa-
nyol, röv. 17. Somogy megyei község a Marcali-háton. 19. E-mail címeink vége! 
20. Mássalhangzó, kiejtve. 21. Közlekedési vonal. 22. Címermadár. 23. ... müge; 
illatos fehér virágú erdei gyógynövény. 25. Sportcsónak. 26. Nyugat-dunántúli 
megye. 27. Hamvadó parázs. 29. Legendás mesemondó (Lajos). 30. Ételt ízesít. 
31. Jobbra, tinó! 32. Nyelvtani m_veletet végez. 34. Tessék, itt látható!

FÜGGQLEGES: 2. VendéglQi tájékoztató. 3. ErQs méreg. 4. Hadvezér. 5. Balatoni 
üdülQhely. 6. Ada ...; olimpiai bajnok holland úszónQ. 7. Az ozmium vegyjele. 8. 
Hosszúságban az Amazonas vetélytársa! 9. BaktériumfestQ eljárást kidolgozó dán 
orvos (Hans Christian Joachim, 1853–1923). 10. Letámadás. 12. A másik feje-
zetcím. 15. Piros, Bécsben! 18. Földön vagy fán mászó. 20. Kordé. 22. Hangot 
ad a gyufa. 24. Íz és illat együtt. 25. A -ke képzQpárja. 28. A szeretet jelképe. 30. A 
ház elQtti lócán ülve csibukol! 33. Helyrag, az -en és az -ön „társa”. 35. Május eleje!

A 45. heti Élet és Tudomány rejtvényének megfejtése ÚTVESZTQK, RÁKMÓD-
SZER, SZÁMKERESZTREJTVÉNYEK. Róka Sándor: Hány éves a kapitány? 

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

telc@telc.hu

TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont

1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.

KövetkezQ vizsgaidQpont:
 

2015. február 14.

Pótjelentkezési határidQ: 2015. január 12. 

A vizsga elQtt felkészítQ tanfolyamok 
indulnak, azokról a www.telc.hu 

honlapon tájékozódhat. 

Vizsgák 
A2, B1, B2 

és C1 
szinteken

TELC nemzetközi és államilag elismert 
nyelvvizsgák 7 nyelvbQl 4 szinten

Megjelent 
a Természet Világa 

különszáma
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Az Átmeneti rítusok-so-
rozat folytatásaként nyílt 
meg a zalaegerszegi Gö-
cseji Múzeumban a Szü-
letés című néprajzi kiállí-
tás, amely a születéshez 
kötődő szokásokat és tár-
gyakat mutatja be.

A tárlat koncepciója, hogy bemutassa, az érkező ho-
gyan kerül a világba, hogyan tagozódik a társadalomba; 
értve ez alatt a családot és a nagyobb léptékű közössége-
ket, valamint a valódi társadalmat egyaránt. Szeretné 
megmutatni az idő hozta változásokat is, hogy régen 
például mennyire kevés tárgyunk volt a különböző rítu-
sokhoz a mai világhoz viszonyítva. Pedig maga a rítus 
végeredményben nem, csak a körülötte lévő koreográfia 
és a kellékek változtak.

Fontos velejárója a témának a „legyen mindenről em-
lék” újkori szokása is, amely tárgyaival a kiállításban 
szintén helyet kap. A korábbiakkal ellentétben manapság 
már nem feltétlenül a praktikum és a funkció dominál a 
tárgyak kiválasztásánál, hanem azok akár többrétű üze-
netet is hordozhatnak. A gyakorlati használhatóság mel-
lett a fogyasztói társadalom működését is biztosítja, hi-
szen a ( jó)lét csak fogyasztással tartható fenn. A tárlat 
2015. március 1-ig látható.

Maradni szégyen, veszni borza-
lom – Magyar írók az első vi-
lágháborúban címmel emlékezik 
meg a Petőfi Irodalmi Múzeum az 
idei első világháborús évfordulóról. 

 A kiállítás elsősorban a korabeli 
irodalmi művekből és személyes 

narratív forrásokból építkezve, az egyéni tapasztalatok 
közvetítésére vállalkozik olyan módon, hogy szerkeze-
tében az írók számára adott új szereplehetőségek köré 
szerveződik. Ekképpen az a kettősség, amit a háborús 
világ színterei, a front és a hátország jelentenek, hangsú-
lyosan mutatkozik meg a terek kialakításában.

Újszerű kiállítási gyakorlatot alkalmazva ugyanis a ki-
állítás két, egymással párhuzamos bejárást tesz lehetővé 
közös kiindulóponttal, illetve végponttal. A felvezetést a 
háborút megelőző időszakok jövőre vonatkozó, de a je-
len technikai fejlődésébe vetett hitéből táplálkozó utópi-
ái adják, amelyek idilljét hirtelen borítja fel a szarajevói 
merénylet és a hadüzenet. Ahogyan az egykori történel-
mi helyzetben, úgy a kiállításban is a sorozás képezi azt 
a választóvonalat, ami otthon maradásra vagy frontra 
kerülésre ítélte a felnőtt férfilakosság jelentős részét.

A front, a hátország és a fogság színtereinek, valamint a 
tipikus háborús kihívásoknak az élményszerű megjelení-
tésére az írók személyes használati tárgyai, kötetei és kéz-
iratai mellett megfelelő hangulatot teremtő, korabeli kép-

ÉT-IRÁNYTd 
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ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

zőművészeti alkotásokat, plakátokat, fotókat használnak 
a kiállítók, valamint a látogatók interaktív számítógépes 
tudáspontokon is belenézhetnek a történelem ezen szegle-
tébe. Minderre december 31-ig van lehetőség.

Legendás fotósok munkáit 
láthatják az érdeklődők a 
Móra Ferenc Múzeumban 
A szegedi zsidóság és a 
fotográfia címmel, ahol 

Bäck Manci, Kárász Judit, Liebmann Béla és Müller 
Miklós alkotásaiból nyílt kiállítás.

A négy szegedi fotós munkáit bemutató tárlaton közel 
száz fotót láthatnak az érdeklődők: tájképek, régi szege-
di utcák, terek, több évtizede készült portrék elevened-
nek meg a Kultúrpalota falai között. A felvételeken töb-
bek között felbukkan Radnóti Miklós és Gyarmati Fan-
ni, Szentgyörgyi Albert, Móra Ferenc, Mezei Mária és 
Ortutay Gyula is. A fotók mellett az alkotók nem min-
dennapi élettörténetével is megismerkedhetnek a látoga-
tók. A tárlat 2015. február 2-ig látható.

Pilló Ákos fotográfus ké-
peiből nyílt kiállítás A 
Magyar Fotográfusok 
Háza – Mai Manó Ház-
ban Faluvége címmel. 

„Ezen a faluvégén min
dig történik valami. Ezen 
a faluvégén még vonul-

nak a tehenek. Ezen a faluvégén megértésben él egymás 
mellett a magyar és a cigány lakosság. Ez a faluvége Uk-
rajnában található.” 

Nagydobrony Kárpátalja legnagyobb magyarlakta te-
lepülése. Jellegzetes helyi népszokásokkal, népviselettel, 
népköltészettel. Gyűjtött itt Bartók Béla és Kodály Zol-
tán is, 1901ben itt nyaralt Ady Endre, aki költeményé-
ben is megörökítette a települést.

Pilló Ákos több mint 
tíz éve járt először ott. 
Két dokumentumfil-
met is forgatott a nagy-
dobronyi hagyomá-
nyokról, népszokások-
ról. 2010 és 2014 között 
készítette el a Faluvége 
című fotósorozatát. A 
portrék, tájképek és 
életképek meghitt emberi világba engednek betekin-
tést, miközben szinte időutazásnak is részesei lehetünk, 
hiszen a hasonló lélekszámú anyaországi települése-
ken mára már eltűnőben van az az életérzés, ami Kár-
pátalján még létező valóság. Képei december 7-ig 
tekinthetők meg.

ÉletkezdQ rítusok

Faluvége

Párhuzamos irodalom

Négy legendás fotós
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A Grimm-ház füveskertje
Ki ne ismerné a Jancsi és Juliska, Hófe
hérke, Hüvelyk Matyi vagy éppenség
gel Piroska és a farkas történetét? Ám 
tudjuke, hogy milyen környezetben 
éltek és alkottak a történetek írói, Jakob 
és Wilhelm Grimm? Erre is választ 
kaphatunk, ha bejárjuk a Grimmme
seutat, amelynek legjelentősebb állo
mása a hesseni Steinau: a testvérpár itt 
töltötte legszebb gyermekéveit. 

A	jövW	energiaforrásáért
Sokan a magfúziót tartják a jövő első 
számú energiaforrásának. A tervek 
szerint 2020 körül Franciaországban 
készül el az első kísérleti fúziós reak
tor, az ITER, amivel tesztelhetik a 
fúziós energiatermelés teljes techno
lógiáját. Több magyar szakember 
vesz részt a világméretű programban, 
és nem csak elméleti kutatásokat, de 
kísérleteket is végeznek. 

Rövid	és	hosszú	távú	
pénzeszközök
Pénztárcánkhoz mérve az árukat és 
szolgáltatásokat szabadon vásároljuk, 
a mi döntésünk, hogy kitől, milyen 
áron, milyen feltételekkel. És mivel 
egy-egy terméket, szolgáltatást nem-
csak egy termelő, szolgáltató nyújt, 
össze tudjuk hasonlítani, melyik felel 
meg legjobban igényünknek. 

Az Élet és Tudomány a Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Kulturális Alap, 
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és az OTKA támogatásával jelenik meg.

AJÁNDÉKOZZON 

ÉLET ÉS TUDOMÁNYT!
Lepje meg szeretteit 
Élet és Tudomány

előfizetéssel, valamint ajándék 
belépőjeggyel 

a TIT Uránia Csillagvizsgálóba 
vagy a TIT Budapesti 

Planetáriumba!

2015 januárjától a TITlapok 
előfizetői árai:

Élet és Tudomány: 
15.600 Ft/év (300 Ft/db)

Természet Világa: 
7200 Ft/év (600 Ft/db)

Valóság: 
8400 Ft/év (700 Ft/db)

Kedvezményes előfizetői 
csomagjaink együttes rendelés 

esetén 
Élet és Tudomány, Természet 

Világa, Valóság 1 évre 22.000 Ft. 
Élet és Tudomány, Természet 

Világa 1 évre 17.000 Ft. 
Élet és Tudomány, Valóság 

1 évre 18.000 Ft. 
Természet Világa, Valóság 

1 évre 10.500 Ft.

A TIT Uránia Csillagvizsgálóban 
derült ég esetén távcsöves 
bemutató keretében saját 

szemével láthatja a Naphoz 
legközelebb keringő Merkúrt, 
a fényes Vénuszt, a vörös Marsot, 

a tarka Jupitert

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

www.urania-budapest.hu 
oldalon

A TIT Budapesti Planetáriumban 
pedig nappal és borult idő esetén 

is ragyognak a csillagok! 

Műsorainkról bővebben 
tájékozódhat weboldalunkon 

(www.planetarium.hu), valamint a 

06-1/263-1811, 06-1/263-0725 

telefonszámokon



Digitális változatban: dimag.hu
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