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A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat a 2016/17. tanévre 
is meghirdeti a TIT Kalmár László Matematikaversenyt, 
sorrendben a 46. alkalommmal, így ez Magyarország legré-
gebbi iskolai matematikaversenye. Célja a matematikai tu-
dományos ismeretek terjesztése, a matematika népszerűsíté-
se, tehetséggondozás. A matematika ismeretének és alkal-
mazásának hangsúlyozása a társadalomban, a gazdasági 
életben, az egyén személyes boldogulásában. Felkészíteni a 
tanulókat a tantárgyi alapú továbbtanulásra és a későbbi 
pályaválasztásra. A tanulók problémamegoldó képességé-
nek, kreativitásának összehasonlítása 3–8. osztályosok 
körében, matematikai tudás mérésének lehetősége objek-
tív eszközök segítségével. A sportszerű verseny és küzde-
lem népszerűsítése.

A verseny háromfordulós.
Helyi első fordulót az iskolák háziverseny keretében szervez-

hetnek, melyet öntevékeny módon, a korábbi évek tapasztala-
taira építve, a megyei forduló rendezőivel egyeztetve javaso-
lunk lebonyolítani. A forduló feladatait a helyi tanárok állítják 
össze. Helyi, házi verseny megszervezése nem feltétele a me-
gyei/területi döntőn való részvételnek. Időpontja: 2017. január.

Megyei/területi döntő, melyeket a verseny szervezői helyben 
valósítanak meg. A versenyszervezési szándékot kérjük, 
hogy 2017. január 20-ig jelezzék a titlap@telc.hu levelezési 

címen. A megyei döntő lebonyolításáról a szervezőkkel 
(TIT Egyesület, Alapítvány) írásos megállapodást kötünk.  
Megyei döntő időpontja: 2017. március 4. 10 óra. A megyei 
döntő nevezési díja Magyarországon egységesen 1 200 Ft, 
melyet a verseny szervezője közvetlenül szed be a résztve-
vőktől, és abból a helyi forduló lebonyolításának és az elké-
szült feladatok kijavításának költségeit fedezi. 

A helyi javítás után a versenyzők dolgozatát kérjük továb-
bítani a versenyközponthoz, ahol azok egy megadott pont-
szám felett újra javításra kerülnek. 

Országos döntő, melyet a versenyközpont szervez Budapes-
ten, ahova évfolyamonként a legtöbb pontot elért, legjobb 
teljesítményt nyújtó versenyzőket hívjuk be. A döntőn a 
versenyzőnek a részvétel ingyenes, a kísérők számára ön-
költséges. Időpontja: 2017. május 19–20. – két fordulóval, me-
lyek eredményét összesítve alakul ki a végleges sorrend. A 
verseny nyerteseit tárgyjutalommal és oklevéllel díjazzuk. A 
nyertes diákok felkészítő tanárai is elismerést kapnak.

A versenyre való felkészülést a Tudományos Ismeretter-
jesztő Társulat lapjaiban – Élet és Tudomány, Természet Vi-
lága – és azok honlapjain megjelenő írások segítik. A ver-
senyről folyamatosan tájékoztat a www.titkalmarlaszlomate
matikaverseny.hu portál, ahol a teljes versenyfelhívás is 
megtalálható. További információ kérhető a titlap@telc.hu 
címen és a 06-1-327-8950 telefonszámon. Eredményes ver-
senyzést és sikeres lebonyolítást kívánunk!

BOJÁRSZKYNÉ PIRÓTH ESZTER
        igazgató

Kedves Olvasónk!
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	 A	jövW	városa	
napjainkban

Ötvenhárom híd köti össze a 
Budapest méretű város tizen-
négy szigetét. Stockholm erede-
tileg azért épült, hogy megvédje 
Sigtuna községét a fosztogatá-

soktól. A Mälaren-tó és a Balti-ten-
ger találkozásánál elhelyezkedő vá-
rost Észak Velencéjének is nevezik.

A fontos kereskedelmi szerepet 
betöltő város történelmi központ-
ja a Gamla Stan nevű sziget. Keleti 
irányba hajózva a világ legnagyobb 
archipelagójába, vagyis szigetvilágá-
ba keveredünk, mely egészen Finn-
országig pettyezi a Balti-tengert. A 
külvárosi részek kivételével nagyjából 
900 000 ember él jelenleg a városban, 
a külvárosi lakossággal együtt ez a 
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L szám meghaladja a kétmilliót. Mind-
ezek ellenére kisvárosias hangulat jel-
lemzi a svéd fővárost. Stockholm te-
rületének több mint 30 százaléka víz-
felület, 40 százaléka park vagy erdő, 
ezen belül összesen hét természetvé-
delmi terület található a városban.

2010-ben elsőként nyerte el az Euró-
pa Zöld Fővárosa címet. Erre egyebek 
mellett olyan jellemzőivel szolgált rá, 
minthogy a lakosság 95 százaléka ke-
vesebb mint 300 méterre lakik vala-
milyen zöld területtől. Stockholm vi-
zei olyan tiszták, hogy abból a lakos-
ság biztonsággal horgászhat, búvár-
kodhat benne. A városban közlekedő 
összes vonat és a buszok 75 százaléka 
megújuló energiaforrásokat használ. 
1990 óta 25 százalékkal csökkent a 
város üvegházatású gázkibocsájtása. 
A szennyvíz tisztítása során képződő 

biogázzal a közösségi közlekedés bu-
szait, taxikat és magánautókat üze-
meltetnek, a keletkező hővel pedig 
lakásokat fűtenek.

A népesség növekedése miatt je-
lenleg komoly gondot okoz a la-
kóépületek hiánya és 2022-re a 
becslések szerint a lakosság eléri az 
egymillió főt. A dinamikusan fejlődő 
városban jelenleg több mint 100 épít-
kezés zajlik, lakóépületek, kórházak, 
üzletközpontok és utak épülnek. Az 
építkezések során a legfőbb szem-
pont a fenntarthatóság, az ennek 
jegyében épülő házak hulladék és 
energiagazdálkodása öko-ciklusban 
működik. Utóbbi nemzetközileg 
legismertebb példája Hammarby vá-
rosrésze, melyről városfejlesztési mo-
dellt is elneveztek.

Stockholmban évszázados ha-
gyománya van a hulladék felhasz-
nálásának, 1909-ban épült az első 
hulladékégető. Jelenleg az épületek 
70 százaléka rendelkezik hozzáfé-
réssel a hulladékalapú fűtéshez, a 
háztartási hulladék 73,5 százaléká-
ból energiát termelnek, 25 száza-
lékát újra felhasználják, a maradék 
1,5 százaléka pedig  biológiai úton 
bomlik le.

2006-ban Stockholmban is kriti-
kus szintet ért el az autók száma a 
belvárosban, a forgalom növekedé-
se pedig több problémát is okozott, 
melyek közül legszembetűnőbb a 
dugók és a levegőszennyezés volt, 

de a város megoldotta. Útdíjat ve-
zetett be a belső kerületekre, amely 
már a pilot projekt alatt 25 százalék-
kal csökkentette az autóhasználók 
számát, és 40 000-rel növelte a tö-
megközlekedésben résztvevőkét. Há-
rom évvel később az autóhasználat a 
felére csökkent, a tömegközlekedők 
száma pedig 60 000-rel nőtt. Sokan 
használják a biciklit is a mindennapi 
közlekedésben, melynek biztonságát 
a külvárosokban mindenfelé látható 
különálló bicikliutak, a belvárosban 
pedig biciklisávok biztosítják.
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a résztvevők általános boldogságér-
zetét és a saját életükkel való elége-
dettségét is felmérték. A boldogság-
érzetre adott pontszámokat a vizsgá-
lati alanyok saját, szubjektíven megélt 
érzései alapján határozták meg; arra a 
kérdésre kellett 0 és 10 közötti pont-
számmal válaszolni, hogy mindent 
egybevéve, ki mennyire érzi magát 
elégedettnek a saját életével. Emellett 
még arra is válaszolni kellett, hogy 
a kérdésfeltevést megelőző 4 hétben 
az idő mekkora részében érezte azt 
egy résztvevő, hogy boldog volt. A 
boldogságérzet változásainak érté-
kelésénél természetesen több egyéb 

körülményt, például a jövedelemvál-
tozásokat és a boldogságot befolyá-
soló egyéb életeseményeket is figye-
lembe vettek, és csak ezek kizárása 
után próbáltak összefüggést találni az 
étrendek összetétele és a résztvevők 
általános boldogságérzetének válto-
zásai között. 

Az eredmények azt mutatták, hogy 
ha a zöldség- és gyümölcsfogyasz-
tás mennyisége növekedett valaki-
nél a három vizsgált év során, az 
előrejelezte, hogy kinél lesz nagyobb 
az általános boldogság- és elégedett-
ségérzet. Azoknál, akik a vizsgálat 
kezdetén szinte egyáltalán nem ettek 
sem zöldségeket, sem pedig gyümöl-
csöket, később azonban naponta leg-
alább nyolc adaggal fogyasztottak 
ezekből, azoknál épp annyival nőtt 
az elégedettségérzet, mintha korábbi 
munkanélküliként állást sikerült vol-
na szerezniük. (Egy adag zöldség és 
gyümölcs 80 grammnak felel meg, 
amennyi például egy kisebb szelet 
dinnye, egy fél grapefruit, egy alma, 
két rózsa brokkoli vagy egy kis adag 
saláta.) „A zöldség- és gyümölcsfogyasz-
tás növelésére az egészségmegőrző hatás 
jelenti az egyik fő motivációt: egy megfele-

A város vezetése akár utakat is épít-
tethetett volna, ha lett volna erre le-
hetősége. De a város szigeteit hidak 
és alagutak kötik össze. Így maradt a 
közlekedés napi és nagyobb léptékű 
változásaihoz igazított fizetési rend-
szer, erre a célra fejlesztett intelligens 
ellenőrző hálózat és a tömegközleke-
dés fejlesztése. Az első hathónapnyi 
próbaidő után a város vezetése nép-
szavazásra bocsájtotta a kérdést, me-
lyet a rendszer bevezetését megelőző 
negatív sajtóvisszhang ellenére a la-
kosság döntő többségben támogatott. 
Jelenleg intelligens megfigyelőrend-
szerek, kamerák és meteorológiai 
érzékelők figyelik az utakat, baleset 
vagy időjárásváltozás esetén gyors re-
akciót tesznek lehetővé. Mindennek 
eredményeképpen biztonságosabbá 
vált a közlekedés, csökkent az üzem-
anyag-fogyasztás és jelentősen javult 
a városi környezet minősége.

FERENC KATA

Új,	Növényi	étkek	–	
boldogabb	élet?

Már számos tanulmánynak si-
került teljesen egyértelműen 
tisztáznia, hogy a zöldségek és 
gyümölcsök fogyasztása jóté-
kony hatást gyakorol az egész-
ségünkre, azt azonban eddig 

csak kevesen vizsgálták, hogy boldo-
gabbak is leszünk-e akkor, ha étren-
dünkben rendszeresen jelen vannak 
a zöldségek és a gyümölcsök. A köz-
egészségügyi kutatások területén a 
legelismertebbnek tekintett amerikai 
folyóirat, az American Journal of Public 
Health egyik legújabb számában meg-
jelent tanulmány szerzői szerint a vá-
lasz: igen. Redzo Mujcic (Queensland 
Egyetem, Ausztrália) és Andrew J. 
Oswald (Warwick Egyetem, Nagy-
Britannia) eredményei arra utalnak, 
hogy ha megnöveljük a zöldségek és 
gyümölcsök napi bevitelét, azzal a 
hangulatunkon is javíthatunk.

Mujcic és Oswald több mint 12 000 
ausztrál felnőtt táplálkozási naplóját 
elemezték 2007-ben, 2009-ben, majd 
2013-ban – a hosszmetszeti vizsgálat 
során az említett években az étrend 
zöldség- és gyümölcstartalma mellett 
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lően összeállított, változatos étrend mellett 
később alakulnak ki például a daganatos 
megbetegedések, ez a hatás azonban csak 
késleltetve jelentkezik, nem azonnal. A 
boldogságérzet viszont az eredményeink 
alapján már néhány év alatt is javul, ami 
így egy erősebb motivációs tényezőt jelent 
annál, mintha valaki csak az egészségét 
szeretné védeni” – mondta a kutatás 
közegészségügyi hasznáról Andrew 
Oswald. 

Azt egyelőre még nem tudják biz-
tosan a kutatók, hogy a zöldség- és 
gyümölcsfogyasztás pontosan milyen 
módon vezet a boldogságérzet javu-
lásához. A fő feltételezés egyelőre az, 

hogy a zöldségekben és gyümölcsök-
ben található antioxidánsok azok, 
amelyeknek hangulatjavító hatás tu-
lajdonítható: egy 2012-es kutatásból 
például kiderült, hogy az antioxidáns 
tulajdonságú nyersanyagok nagyobb 
mértékű fogyasztásával jellemezhető 
személyek általában véve optimistáb-
bak a jövőjüket tekintve. (Ebben a ku-
tatásban a különféle növények színéért 
felelős karotinoidokat vizsgálták, mint 
amilyen például a répa narancsszínű 
színanyaga, a karotin vagy épp a spe-
nót, a brokkoli, a saláta, a bab, a na-
rancs stb. színanyagai.) Ebben a tanul-
mányban sajnos a résztvevők hangu-
latát és a karotinoid-fogyasztásukat is 
csak mindössze egyetlen alkalommal 
mérték, így nem derült ki, hogy va-
lóban az antioxidáns-fogyasztás hatá-
sára válik-e valaki optimistábbá, vagy 
egyszerűen csak arról van szó, hogy az 
optimistább emberek több zöldséget és 
gyümölcsöt fogyasztanak a pesszimis-
tább alkatúaknál. A kérdésre a többi 
hasonló kutatás sem adott még választ, 
így azt csak további vizsgálatokkal le-
het majd tisztázni, hogy mi áll az Os-
wald és Mujcic által most kimutatott 
összefüggés hátterében.
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„Két fontos dolog vár tisztázásra a jö-
vőben. Az egyik, hogy bár megpróbáltuk 
feltárni a zöldség- és gyümölcsfogyasztás 
mértéke és a boldogságérzet változása 
közötti ok-okozati összefüggést, erre a 
kérdésre csak egy nagy, randomizált vizs-
gálat adhatna biztos választ. A jólléttel 
kapcsolatos jelenlegi irodalomban ilyen 
vizsgálatot sajnos nem találni jelenleg. 
Egy ilyen kutatás megtervezése számos 
nehézséggel járna, mivel ebben az esetben 
– a gyógyszervizsgátokkal ellentétben – 
csak igen nehezen lenne kivitelezhető a 
kétszeres vak vizsgálat. Maradnak tehát 
a nagy volumenű longitudinális kutatá-
sok, amilyen a miénk is volt, a komolyabb 
bizonyítékokhoz azonban ezekből is 
többre lenne szükség. A másik tisztázan-
dó dolog, hogy pontosan mi válthatja ki 
a hangulatjavulást: a B12-vitamin meg-
növekedett bevitele például az örömér-
zetért felelős szerotonin termelődését is 
beindítja, a folátbevitel mennyisége pedig 
ugyancsak összefügghet a boldogságérzet-
tel. A boldogságérzetet befolyásoló további 
tényező lehet egy-egy ember mikrobióta-
állapota is, a szervezetünkben élő mikro-
organizmusok ugyanis szintén hatással 
lehetnek az agy kémiai működésére, ez-
által pedig a boldogságra. Végül, a már 
említett antioxidánsok, ezen belül is a 
karotinoidok vérszintje ugyancsak össze-
függhet az optimizmussal” - írják cik-
kükben a szerzők.  

ILLYÉS ANDRÁS
	
	 Finomhangolás

Egy új kutatás – miközben a 
módszertanában is újított – a 
természeteshez hasonló körül-
ményeket teremtett a denevérek 
vizsgálatához, így először jöttek 

rá arra, hogy a „bőregerek” fejének 
és fülének mozgatása hogyan befo-
lyásolja a hanggal való tájékozódást és 
a vadászatot.

A denevér fejének billegése és fülé-
nek kígyózó mozgása szinkronban van 
a hanglokalizációjával. „Kedvessé teszi 
a denevért ez a mozgás, és érdekelt, hogy 
vajon mi a célja. Tudni akartam, mikor 
és miért végzik ezt a mozgást. Úgy tűnt, 
mintha a denevérek a prédát célozgatnák, 
és tulajdonképpen be is bizonyosodott, 
hogy ez a helyzet” – mondta Melville J. 
Wohlgemuth, a Krieger School of Arts and 
Sciences munkatársa.
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Wohlgemuth a legújabb rögzítő 
technológiát alkalmazva megállapí-
totta, hogy a denevér fejének visz-
szatérő billegése és fülének kígyózó 
mozgása az állat echolokalizációs 
tevékenységével áll szinkronban, ami 
segíti a vadászatban. A PLOS Biology 

folyóiratban megjelent tanulmány 
bemutatja, hogy a mozgások hogyan 
erősítik fel a jeleket, melyeket aztán 
az állatok a látás és hallássorán dol-
goznak fel. Ez nemcsak a denevér 
esetében van így, hanem a kutya, 
macska, sőt, az ember esetében is.

A denevér az emberi fül számára 
hallhatatlan ultrahangot bocsát ki, 
amelyek az állat környezetében lévő 
tárgyakról és élőlényekről vissza-
verődve visszhangot keltenek, s ez 

utóbbit lokátorozva kutatja fel, köve-
ti és kapja el a prédát. Ez a képessé-
ge jól dokumentált.  Wohlgemuth és 
munkatársai azonban elsőként jöttek 
rá arra, hogy a fej és a fül mozgatása 
milyen szerepet tölt be a vadászatban. 
Mindehhez munkatársaival egy új 
módszert alkalmaztak a közönséges 
kései denevér (Eptesicus fuscus) fej- és 
fülmozgásainak tanulmányozására. 
Ez az elterjedt faj nyílt- és zsúfolt 
terepen egyaránt vadászik. Első lé-
pésként a kutatók megtanították a 
denevéreket, hogy egy emelvényen 
üljenek, miközben a mozgó prédát – 

a damilra erősített lisztbogarat – kö-
vetik. Amikor a denevérek ezt meg-
tanulták, a kutatók fényvisszaverő 
érzékelőket erősítettek az állatok feje 
tetejére és mindkét fülére. A műsze-
rek lehetővé tették, hogy pontosan 
mérjék a fej és a fül pozícióját, amint 

a denevérek követték 
a préda különböző irá-
nyú mozgását.

Azt találták, hogy a 
fej billenése körülbelül 
másodpercenként egy-
szer és akkor követke-
zett be, amikor a rovar 
irányt váltott vagy ösz-
sze-vissza mozgott. A 
fülmozgások, melyek 
szabad szem számára 
érzékelhetetlen lelapu-
lásokból és hegyezések-
ből álltak, akkor vol-

tak jellemzők, amikor a lisztkukac 
közelebb került a predátorhoz. Bár 
nagyon apró mozgás, a fül rezgése 
abban segít a denevérnek, hogy hall-
ja a visszhangokat, melyeket a préda 
követéséhez és elkapásához használ.

Még figyelemreméltóbb, hogy ezek 
a fej- és fülmozgások, melyek egyér-
telműen összekapcsolódnak a denevér 
hangadásával (vokalizációjával), lehe-
tővé teszik az állat számára, hogy haj-
szálpontosan – és milliszekundumnyi 
idő alatt – azonosítsa a préda helyét.

Cynthia F. Moss, a tanulmány tár-
szerzője, a Johns Hopkins Univerity 
neurológus munkatársa elmondta, 
hogy más, hasonló kísérletek során, 
melyekben az állatok és emberek 
azon képességét kutatták, hogy ho-
gyan azonosítják a hangforrásokat, 
nem vették észre a fejbillentések és 
fülmozgások jelentőségét, mivel a 
laboratóriumokban az az általános el-
járás, hogy a megfigyelt állatok fejét 
rögzítik. A természetben azonban, 
amikor a fejüket szabadon mozgat-
hatják, a denevérek és más állatok 
nem így működnek.

Moss összehasonlította a denevérek 
fej- és fülmozgását más fajok moz-
gásával, amelyek aktív érzékelést 
használnak: például a figyelő macska 
fülmozgásával, a bagoly fejdöntöge-
tésével és az emberi szem mozgásával, 
melyek mind hozzájárulnak fontos 
információk gyűjtéséhez. „E mozgások 
tanulmányozásával betekintést nyerünk 
abba, hogy az állatok miként érzékelik 
környezetüket” – összegezte Moss.
forrás: Johns Hopkins University

A denevér fejmozgásának egy teljes köre 

(KÉP: JOHNS HOPKINS UNIVERSITY)

Denevérhang spektogramja
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1.
rész

A lengyelek elégedetlensé-
güket tömeggyűléseken és 
petíciók révén fejezték ki, s 

haragjuk egyre erősebben a Lengyel 
Egyesült Munkáspárt (PZPR–
LEMP) vezetősége ellen irányult. 
A kirajzolódó dráma középpontjá-
ban Władysław Gomułka állt. Az 
1905-ben a dél-lengyelországi vidé-
ki városban, Krosnóban proletár 
családban született aszkétikus alka-
tú, humortalan, 51 éves politikus 
egész felnőtt életét a kommunista 
ügynek és eszmének szánta. Iskolai 
tanulmányait követően lakatos 
szakmát tanult, majd egy olajfino-
mítóban kapott munkát. Fiatalsága 
a lengyel történelem mozgalmas 
időszakára esett. Az ország ugyan 
1918-ban, több mint egy évszázados 
idegen uralom után visszaszerezte 
függetlenségét, de a fiatal köztársa-

1 9 5 6  L E N G Y E L O R S Z Á G B A N

MI TÖRTÉNT A POZNALI 
FELKELÉS UTÁN?

ság rendkívül labilisnak bizonyult. 
1926. május 12-én Józef Piłsudski 
marsall államcsínnyel megszerezte a 
hatalmat és tekintélyelvű kor mány -
zást vezetett be.

Gomułka,	a	nemzeti	hWs
Gomułka fiatalkori hagyományait 
folytatva a forradalmi baloldalon csi-
nált karriert. Élethossziglani kapcso-
lata a proletár üggyel már iskolás ko-
rában megkezdődött. 17 évesen csat-
lakozott egy militáns szakszervezet-
hez és 1926-ban annak helyi 
funkcionáriusa lett; az év végén belé-
pett a Lengyel Kommunista Pártba 
(KPP). A tehetséges szervező és agi-
tátor tevékenysége feltűnt az állami 
hatóságoknak, s miután 1932-ben 
Lódzban textilipari sztrájkot veze-
tett, letartóztatták és négyévi bör-
tönre ítélték. Két év után feltételesen 

szabadlábra helyezték, de rö-
viddel később ismét börtönbe 
került.
A második világháború 

alatt Varsó szerencsétlen vé-
delme során a „munkászász-
lóaljban” harcolt, s annak le-
verése után a szovjetek által 
megszállt keleti lengyel terü-
letekre menekült. Az ország 
felszabadítása után Gomułka 
és társai szovjet támogatással 
megkezdték a „népi demok-
rácia” kiépítését Len gyel or-
szágban. 

Gomułka nem tartozott 
Sztálin szolgalelkű hívei közé: 
bár nemzetközi ügyekben hű 

maradt a szovjet vonalhoz, egyide-
jűleg azonban országa teljes szuve-
renitását vallotta, s a „szocializmust 
vezető lengyel út” ismert képviselője 
lett. Hajlott a más politikai pártok-
kal való együttműködésre, az álla-
milag ellenőrzött bankok, gyárak 
és szállítóvállalatok mellett létjogo-
sultságot látott a magánvállalkozá-
sok létében, és szembeszállt a mező-
gazdaság kényszerű kollektivizálá-
sával. Kommunizmusa felismerhe-
tő lengyel vonásokat mutatott: a 
„nemzet pártjáról” beszélt, a len-
gyel történelem és kultúra melletti 
hitvallásról, amelynek célja „a nem-
zettel egyesülni és ezért a nemzetért él-

Az	1956.	júniusi	poznaRi	felkelést	követWen	a	tiltakozás	és	a	nyílt	elégedetlenség	
egész	Lengyelországot	átfogta.	Számos	városban	a	gyárak,	középületek,	iskolák,	
pályaudvarok	és	a	párthelyiségek	falain	röplapok,	plakátok,	transzparensek	jelentek	meg,	amelyek	a	
város	hWseit	éltették.	A	helyi	pártgyelések	aktivistái	nyíltan	kiálltak	a	poznaRi	munkások	mellett	és	
bírálták	a	felkelés	erWszakos	leverését.	A	nyár	során	az	alacsony	bérek	és	a	magas	árak	miatti	növekvW	
elégedetlenséggel	 összefüggésben	 érezhetWen	 nWtt	 a	 munkabeszüntetések	 és	 sztrájkok	 száma.	

A poznaMi munkásfelkelés júniusban

Władisłav Gomułka

A cikk megjelenését 
támogatta:
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kai egyeduralomhoz” vezetett. Len-
gyelország állami irányítású agrár-
üzemeit „a pszeudo-szocialista gaz-
daság alsóbbrendűségének eklatáns 
példájaként” említette a kapitaliz-
mussal összehasonlítva. Bírálták a 

szejm (parlament) 
szerepét is.

A diákság között is 
növekedett a nyugta-
lanság. Október 4-én 
a wrocławi (Breslau) 
egyetem 500 hallga-
tója az egyik kollégi-
umban bekövetkezett 
áramkimaradás mi-
att vonult az utcára 
„Fényt akarunk!” jel-
szóval, s a felelősöket 
veréssel fenyegették 
meg. Néhány nappal 
később a varsói egye-

tem 1000 hallgatója szervezett nagy-
gyűlést majdnem két tucat ipari 
üzem küldöttjeivel, ahol a „közélet 
teljes átláthatóságát”, munkás-ön-
igazgatást és a cenzúra megszünte-
tését követelték. Átvették a poznaMi 
munkások felhívását: „Nincs kenyér 
szabadság nélkül – nincs szabadság ke-
nyér nélkül.”

A szeptember végén megkezdő-
dött bírósági tárgyalások a poznaMi 
felkeléssel összefüggésben az ellent-
mondások villámhárítójaként szol-
gáltak. A hatóságok a „jogszerűség” 
és a „demokrácia” jegyében igye-
keztek biztosítani a „jogállamiság 
követelményeivel 
összhangban” álló 
eljárást. De egyre 
több vádlott emle-
gette a rendőrség 
brutalitását, s a len-
gyel titkosszolgála-
tot a német SS-hez 
hasonlították. A vé-
 delem folyamato-
san arra törekedett, 
hogy a munkások 
egykori panaszait 
ismét felemleges-
sék: „Kenyeret és sza-
badságot!” és „Oro- 
s zok kifelé!” Így a 
poz naMi felkelést 
nem csupán rekons-
truálták, hanem jo-
gosultságát is han-
goztatták. A per 

végén a kormány a legtöbb vádat elej-
tette: a 154 vádlottból csak 37 jelent 
meg a bíróság előtt; akit pedig elítél-
tek, enyhe büntetést kapott.

Augusztus 5-én bejelentették, hogy 
a Politikai Bizottság visszavette a 
pártba Gomułkát. Tíz héttel ké-
sőbb, a Központi Bizottság plenáris 
ülésének előestéjén pedig hivatalo-
san is megerősítették, hogy Go muł-
ka részt vett a Politikai Bizottság 
ülésén. Visszatérése a hatalomba a 
küszöbön állt.

Moszkvában nyugtalanság ural-
kodott – főleg azért, mert Hrus-
csov a „szovjetellenesség zászlóvi-
vőjének” minősítette Gomułkát. 
Minden okuk megvolt a nyugta-
lanságra: a nyár és a kora ősz folya-
mán egész Lengyelországban graf-
fitik, plakátok és röplapok bukkan-
tak fel szovjetellenes jelszavakkal, 
közöttük a „Halál az orosz hódítók-
ra!” és a „Vessünk véget az orosz meg-
szállásnak!” is. Felszínre kerültek az 
oroszellenes érzelmek, amikor a 
lengyelek nyíltan az 1940. évi 
katyMi mészárlást emlegették, és 
azt, hogy a háború után egykori el-
lenállási harcosok ezreit deportál-
ták Szibériába. Hangosan bírálták a 
kényszerűen rendkívül olcsón el-
adott lengyel szén gyakorlatát és a 
szovjet befolyást a lengyel haderőre, 
amelyet a nemzeti érzelmek meg-
sértésének tekintettek. Konstantin 
Rokoszovszkij lengyel honvédelmi 
miniszter lengyel születésű szovjet 

ni.” 1948. augusztus végére azon-
ban csillaga leáldozódni látszott: 
riválisai Tito támogatása miatt és a 
tiszta sztálini tanoktól való 
elfordulása miatt főtitkári le-
mondatását szorgalmazták, majd 

1951-ben kizárták a pártból és letar-
tóztatták. Csupán Sztálin 1953. 
márciusi halála akadályozta meg 
kivégzését. A hatalomba való visz-
szatérésének első követelései 1956 
tavaszán hangzottak el, amelyet 
ősszel már lehetetlen volt nem meg-
hallani. 

Reformjavaslatok	és	
nyugtalanság

Augusztus 26-án egymillió vallá-
sos zarándok gyűlt össze Jasna 
Górán, hogy Lengyelország egyik 
legszentebb helyén hódoljanak a 
Fekete Madonnának, s emlékezze-
nek a 300 évvel korábbi napra, 
amikor II. Kázmér János lengyel 
király hivatalosan felajánlotta az 
országot Szűz Máriának. Mivel Len-
gyelország hercegprímása, WyszyMski 
bíboros házi őrizetben volt, az 
istentiszteletet Łóda püspöke tartot-tartot-
ta, a bíboros jelenlétét az oltár kö-
zelében, az üres trónon elhelyezett 
vörös és fehér rózsából álló csokor 
szimbolizálta.

Ezekben a hónapokban a lengyel 
sajtó feltűnően szabadon, nyíltan 
és félelem nélkül bírálta a status 
quo-t és reformjavaslatokat jelen-
tetett meg. Szeptember elején a 
Nowa Kulturában Edward LipiMski 
köz gazdász szőröstül-bőröstül el-szőröstül-bőröstül el-
ítélte a LEMP egész gazdasági kez-
deményezését. LipiMski megbélye-
gezte a központi tervezést, mivel 
„a bürokrácia teljhatalmához és politi-

Jasna Góra, 1956. augusztus 26.

Gomułka beszédet mond Varsóban 1956-ban
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állampolgár volt, a vezérkar főnö-
kéhez és több mint hetven más ma-
gas rangú tiszthez és „katonai ta-
nácsadóhoz” hasonlóan.

A LEMP reformerei tudatában 
voltak annak: ha nem kerül sor a 
lengyel–szovjet kapcsolatok ma-
gasabb szintű egyenjogúsítására, 
akkor a párt nem reménykedhet 
tömegtámogatásban és az országot 
tavasz óta megrázó politikai válság 
lezárásában. Amikor Moszkva ér-
tesült arról, hogy Rokoszovszkij 
kizárására készülnek a Politikai 
Bizottságból, s Gomułka ráadásul 
az összes szovjet tiszt visszahívását 
szorgalmazta, a lépést személyes 
támadásnak tekintette. Mivel Len-
gyelország a Szovjetunió számára 
rendkívüli stratégiai és szimbolikus 
jelentőségű volt, az ország Varsói 
Szerződésből való kiválásának ag-
godalma miatt Hruscsov cselek-
vésre határozta el magát.

Hruscsov	Varsóban
1956. október 18-án este a varsói 
szovjet nagykövet értesítette Edward 
Ochabot, a LEMP első titkárát, hogy 
Moszkva delegációt szándékozik kül-
deni Lengyelországba, hogy képet 
nyerjen az aktuális helyzetről. A terv 
alig leplezte a Központi Bizottság kö-
vetkező napon kezdődő VIII. plénu-
ma elhalasztásának szándékát. Mivel 
a lengyel válasz a szovjet delegáció 
egy-két nappal történő elhalasztását 
javasolta, a szovjetek félelme tovább 
nőtt. Hruscsov izgatott hangon kö-
zölte Ochabbal, hogy haladéktalanul 
Varsóba utazik…

NÉMETH ISTVÁN

(Következik: Lengyel–magyar közös 
múlt. Varsói tavasz októberben)

Nyikita Szergejevics Hruscsov

KÖNYVSAROK

Az	ismeretlen	Leibniz

Leibnizet Voltaire tette ismertté a Candide-dal 
– állítják sokan, és nem is tévednek nagyot. A 
francia szerzQ ebben a m_vében gúnyolta ki 
azt a nézetet, hogy ez a világ a lehetQ világok 
legjobbika. Lukács Béla i zikus egy elQadása 
során kifejtette, hogy lehet benne valami. A 
természetben ugyanis a i zikai állandók, Nap-
tól való távolságunk, a Föld tulajdonságai stb., 
mind olyanok, amelyek segítették az élet létre-
jöttét és fennmaradását bolygónkon. SQt az 
évmilliárdok során történt változások is olya-
nok voltak, amelyek végén itt lehetünk mi. Mie-
lQtt azonban valaki felsQbbrend_ beavatkozást 
sejthetett volna a háttérben, megjegyezte, 
hogy azért van így, mert csak akkor beszélhe-
tünk a lehetQ világok 
legjobbikáról, ha olya-
nok a feltételek, ame-
lyek lehetQvé teszik lé-
tezésünket és azt, 
hogy beszéljünk róla.

S valóban: ha egy ki-
csit is mások lettek 
volna az iménti para-
méterek, aligha tud-
nánk Leibnizet, Vol-
taire-t vagy Élet és 
Tudományt olvasni. 
Ugyanakkor hangsú-
lyoznunk kell, hogy 
kizárólag a termé-
szet „beállítottságá-
ról” van szó! A társa-
dalomban zajló folya-
matok láttán aligha-
nem joggal érhetné 
kritika azt, aki szerint 
ez a világ a lehetQ 
világok legjobbika.  Leibniz aktív társadalmi 
életet élt, korának szinte minden nagy gondol-
kodójával levelezett, de az utóbbi kérdést alig-
ha feszegette. Nem is beszélve a modern i zi-
ka tárgykörébe tartozó témákról, bár ezek már 
a i lozói át is érintik. A könyv szerzQje Michael-

Thomas Liske, a Passaui Egyetem i lozói a-
professzora – nem meglepQ tehát, hogy fQként 
i lozói atörténeti szempontból mutatja be a tu-
dóst és munkásságát. 

Hiánypótlónak is nevezhetjük a kötetet, hi-
szen a Candide-on kívül nem sok minden sze-
repel róla a köztudatban. Holott saját korának 
nagyon is ismert és elismert alakja volt. „Az 

utolsó univerzális géniusz” – mondták róla. 
Nagy Frigyes úgy vélte, önmagában kitett egy 
egész akadémiát, Diderot szerint Q volt korá-

nak legolvasottabb embere. Hogy mégis keve-
set tudunk róla, annak egyik oka éppen a sok-
rét_sége lehet. Nem egyetlen, mindent elhal-
ványító olyan találmánya, felfedezése, meglá-
tása volt, amelyet csak hozzá lehet kötni, 
hanem a logika, a teológia, a történelem, a 
jogtörténet, a matematika, a i zika, a geológia 
fejlQdésére is hatással volt. 

Liske könyve bemutatja Leibniz munkássá-
gának különbözQ elemeit és azok hatását. 
Szerepel benne a leibnizi folytonosság és az 
elégségesség elve, az individualizmus és a 
szubsztancia, a monász és kiemelten tárgyal-
ja a Spinoza és Leibniz felfogása közötti kü-
lönbséget. Leibniz nézetei nemcsak önma-
gukban szerepelnek, hanem eredetüket, rész-
leteiket ismertetve más i lozófusok hasonló 
gondolatainak tükrében jelennek meg. 

Szokás a i lozói ai 
irányzatokat, magya-
rázatokat kritizálni 
azért, hogy túlságosan 
önmagukért valók. Sok 
esetben nem is telje-
sen alaptalanul, de a 
könyvben rengeteg ér-
dekes logikai eszmefut-
tatással találkozunk. 
Csak kettQt emelnék ki – 
kommentár nélkül. Szó-
ba kerül a szabadság 
kérdése is, amit értel-
mezhetünk a szabad 
akarat kérdésének is. 
Felmerül a világok soka-
sága, és az is , hogy lé-
teznie kell egy legtökéle-
tesebbnek is. 

Leibniz tevékenysége 
egyébként is számos gya-

korlati elemet tartalmazott. A kötet utal mély 
gondolataira és emellett kitér a gyakorlatias 
fogantatású terveire, alkotásaira egyaránt. 
Egyértelm_, hogy nemcsak munkássága, ha-
nem személyisége is összetetet volt. Nem 
csupán arról olvashatunk, hogy mit tett és mit 
nem, hanem arról is, miért maradtak befeje-
zetlenül a nagyon elQremutató tervei.  

A kötet kétségtelenül érdekes m_, de a i lo-
zói ában elég járatosnak kell lennie annak, aki 
élvezni is szeretné, mert nem nevezhetQ köny-
ny_ olvasmánynak. Ellenben mindenképpen 
aktuális, hiszen november közepén lesz Leib-
niz halálának 300. évfordulója. (Michael-Tho-

mas Liske: Leibniz; Typotex Kiadó. 315 oldal, 

4800 forint)

TRUPKA ZOLTÁN
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Tavaly május és október kö-
zött a csapdába került rova-
rok átlagos biomassza-meny-

nyisége az 1989-ben csapdánként 
mért 1,6 kilogrammról 2014-re 
300 grammra csökkent. Vajon mi 
az oka a rovarok tömeges eltűné-
sének és miért fontos erre figyelni? 

„A drámai és lehangoló csökkenés a 
rovarok minden csoportját érinti, így a 
lepkéket, a vadméheket, a virágporral 
és nektárral táplálkozó zengőlegye-
ket” – közölte Martin Sorg, a 
Krefeld Rovartani Társaság kutató-
ja, a monitoring program egyik 
résztvevője.  

Egy másik friss tanulmány szerint 
is ok van az aggodalomra. A Mün-
cheni Műszaki Egyetem és a Frankfur-
ti Senckenberg Természettudományi 

Múzeum tudósai megállapították, 
hogy a Regensburg  közelében lévő 
természetvédelmi területen megfi-
gyelt pillangók és az éjjelilepkefajok 
száma jelentősen megfogyatkozott: 
míg 1840-ben 117 faj jelenlétét je-
gyezték fel, addig 2013-ban már 
csak 71 fajt azonosítottak.  „Tanul-
mányunk ezen az egy kiragadott példán 
keresztül mutatja be, hogy még a hivata-
los természetvédelmi helyzet sem tudja 
ténylegesen megakadályozni a rovarfa-
jok drámai elvesztését” – magyarázta 
Thomas Schmitt, a múzeum Rovar-
tani Intézetének igazgatója.  

A tanulmány arra mutat rá, hogy 
a világ számos területén drámaian 
csökken a rovarállomány. A kuta-
tók úgy vélik, hogy a különféle té-
nyezők közül elsősorban a mono-

kultúrás mezőgazdaság miatti 
élőhelyvesztés vádolható a rovarok 
drámai helyzetéért. Ez azért ag-
gasztó, mert éppen ezek a rovarok 
létfontosságúak az agrárium és az 
ökológiai rendszerek számára. 

A rovarpopuláció csökkenése 
nemcsak Németországra korlátozó-
dik. Egy 2014-es Science tanul-
mányban már dokumentálták a ro-
varok és más gerinctelen állatcso-
portok radikális csökkenését világ-
szerte. Rodolfo Dirzo, a tanulmány 
vezető szerzője, a Stanford Egyetem 
ökológusa a gerinctelen állatokról 
szóló korábbi tanulmányokban 
megjelent  adatok felhasználásával 
kifejlesztett egy globális indexet, 
amely az egész világra kiterjesztve 
mutatja be, hogy a gerinctelen álla-
tok száma az elmúlt négy évtized-
ben 45 százalékkal csökkent. Dirzo 
arra is figyelmeztetett, hogy a 3623 
szárazföldi gerinctelen fajból a Termé-
szetvédelmi Világszövetség (IUCN)  
Vörös listája szerint a fajok 42 száza-
lékát kihalás veszélye fenyegeti.  
„Bár a gerinctelenek az IUCN adat-
bázisán belül is a legkevésbé jól felmért 
állatcsoportok, a rendelkezésre álló in-
formációk arra utalnak, hogy a világ 
számos részén tragikus a helyzet” – 
magyarázta az ökológus. 

A Londoni Zoológiai Társaság 
2012-ben közölt egy nagy felmé-
rést a rovarokat fenyegető veszé-
lyekről, és azt a következtetést 
vonta le, hogy számos rovar popu-
lációja világszerte súlyosan csök-
ken, ami a nagyobb állatok táplá-
lékszerzését is korlátozza, valamint 

CSÖKKENV 	ROVARPOPULÁC IÓ

LEHANGOLÓ	ADATOK		
A	CSAPDÁKBÓL

A	német	állam	nyugati	felén,	az	Észak-Rajna–Vesztfáliában	lévW	Orbroicher	Bruch	természetvédelmi	
terület	erdWin-mezWin,	valamint	87	más	helyszínen	1989	óta	minden	tavasszal	felállítják	megfigyelW-
állomásaikat	 a	 rovarokkal	 foglalkozó	 kutatók.	 Ezek	 a	megfigyelWállomások	 tulajdonképpen	 rovar-
csapdák,	és	arra	szolgálnak,	hogy	felmérjék	egy-egy	terület	rovarvilágát	a	teljes	nyári	idWszakban.		
A	szakemberek	a	közelmúltban	mutatták	be	kutatásaik	eredményeit	a	német	Bundestag	parlamenti	

képviselWinek.	A	következtetések	riasztók.

(LUISA RIVERA RAJZA)
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A Német Szövetségi Természet-
védelmi Ügynökség azt hangsú-
lyozta, hogy a rovarok nemcsak a 
madarak, hanem a denevérek és a 
kétéltűek legfontosabb táplálékai is. 
Más rovarok a kártevő fajok elpusz-
tításával töltenek be fontos szerepet, 
ilyenek például a táncoslegyek cso-
portjai, a szúnyoglábú legyek, a tő-
rös legyek és a gömblegyek.

A tudósok napjainkig nagyjából 
egymillió rovarfajt határoztak 
meg és a becslések szerint legalább 
négymillió ismeretlen fajuk él a 
világon, amelyeket még nem azo-
nosítottak. Azokon az emberlakta 
területeken, ahol rengeteg malári-
át és más betegséget terjesztő csí-
pőszúnyog és moszkitó él, ott a 
csökkenő rovarpopuláció miatti 
aggódás elég furcsának tűnhet. 
De azokon a területeken, ahol in-
tenzív ipari jellegű mezőgazdaság 
folyik, e hatlábúak csökkenése bi-
zony aggasztó.

Eddig csak a méhek népességé-
nek fogyatkozása kapott széles kö-
rű nyilvánosságot, elsősorban 
azért, mert a méheknek létfontos-
ságú szerepük van az élelmiszernö-
vények beporzásában. A rovarvi-
lág más fajaival keveset törődtek, 
sőt a legtöbb rovarra úgy tekintet-
tek, mint kellemetlenséget okozó 
lényekre vagy kártevőkre. Bizo-

az olyan ökoszisztéma-szolgáltatáso-
kat is érinti, mint például a beporzás. 
Európában és az Egyesült Államok-
ban a kutatók a vadméhek és a te-
nyésztett méhek populációjának 30 
és 40 százalék közötti csökkenését 
dokumentálták egy rendellenesség, 
a kaptár-elhagyás vagy összeomlás 
miatt. Más rovarfajok, mint a pom-
pás királylepke esetében is az egyed-
számok meredek csök-
kenését tapasztalták. 

Jürgen Deckert, a Berlini 
Természettudományi Mú-
zeum rovargyűjteményé-
nek munkatársa a rovar-
populáció folyamatos 
csökkenése miatt aggó-
dik, és úgy véli, nagy a 
kockázata annak, hogy 
csak akkor veszünk tu-
domást a veszélyről, ha 
már túl késő lesz. 

A világ rovarpopuláci-
óinak megcsappanása a 
tudósok szerint számos 
okra vezethető vissza, 
de a legfontosabb közöt-
tük a peszticidek, a nö-
vényvédő és rovarirtó 
szerek általános és vi-
lágszerte növekvő hasz-
nálata, a monokultúrá-
ban termesztett növé-
nyek: a gabonafélék, a 
kukorica és a szója termesztésének 
terjedése mindenütt, de fontos té-
nyező az urbanizáció és az élőhelyek 
pusztulása is. 

A rovarok számának jelentős fo-
gyatkozása messzemenő következ-
ményekkel járhat a természetre és az 
emberiségre nézve is, hiszen a mi 
élelmezésünk is nagyrészt a méhek-
től és más gerinctelenektől függ, 
amelyek beporozzák az élelmiszer-
növényeinket. Kanadai biológusok 
2010-ben publikált tanulmánya 
szerint az elmúlt években a repülő 
rovarokkal táplálkozó észak-ameri-
kai madárfajoknak is alacsonyabb 
volt a szaporulata, míg a magokat 
evőknél ilyen összefüggéseket nem 
figyeltek meg. „A repülő rovarokkal 
táplálkozó madarak számának csökke-
nése sokkal nagyobb ütemű, mint más 
fajoké” – állítja Silke Nebel, a tanul-
mány társzerkesztője, aki Ontarió-
ban az Alsó-Thames Folyó Természet-
védelmi Hatóság munkatársa. 

nyos rovarfajok, mint például az 
európai kukoricamoly, kétségkívül 
óriási károkat okozhat a mezőgaz-
daságban, de a tudósok a bőséges 
rovarnépesség és a sokféleség öko-
lógiai fontosságát hangsúlyozzák. 

Nagy-Britanniában 22 államilag 
finanszírozott természetvédelmi ku-
tató intézet szövetsége összeállított 
egy listát azokról az ökológiai szolgál-

tatásokról, amelyeket 
a rovaroknak kö-
szönhetünk. „A mér-
sékelt övezetben élő vi-
rágos növényfajok több 
mint háromnegyedének 
rovarbeporzásra van 
szüksége ahhoz, hogy 
érett gyümölcsöt és ma-
got hozzon” – állítják 
a kutatócsoport tag-
jai. A tudósok azt 
hangsúlyozzák, hogy 
a rovarok helyzeté-
nek javításával vagy 
stabilizálásával az ál-
taluk végzett bepor-
zás hatékonysága is 
javul, és emiatt vi-
lágszerte nőhet a ro-
varporozta élelmi-
szernövények ter-
mésátlaga is – ez a 
világ teljes termesz-
tett növénymennyi-

ségének a harmada.  
Deckert egy hosszú listát állított 

össze azokról a tényezőkről, ame-
lyek hozzájárulnak a rovarveszte-
séghez. Az egyik a mezőgazdaság-
ban széles körben alkalmazott nit-
rogénműtrágya túlzott használata, 
ami néhány növénynél, például a 
kukoricánál ugyan a gyarapodást 
segíti, de a legtöbb, a rovarokkal 
szimbiózisban élő növény esetében 
csökkenést okozhat.    

Európa nagy részén, valamint az 
Egyesült Államokban és Dél-
Amerikában hatalmas területeken 
terjedt el a monokultúrás növény-
termesztés, ezzel „biológiai siva-
tagok” keletkeznek, ahol nincse-
nek fasorok és sövények, il letve 
tavacskák, ahol a rovarok szapo-
rodhatnak. 

Különös aggodalomra ad okot, 
hogy a növényvédő és rovarirtó 
szerek elterjedt használata a nem 
célzott rovarfajokra is kihat. Szá-

Az elmúlt negyven évben 452 faj globális monitoring adatai 

szerint a gerinctelen állatok populációjának 

45 százalékos csökkenését figyelték meg 

(FORRÁS: DIRZO, SCIENCE,2014)

lepkék

egyéb gerinctelenek
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mos természetvédelmi szakember 
vizsgálta a peszticidek egy speciális 
osztályát, a neonikotinoidokat, 
amelyeket hosszú évekig, egészen a 
2013-as részleges betiltásig használ-
tak Európában. A tudósok gyanúja 
szerint ez a szer az egyik elsődleges 
oka a rovarok elvesztésének. Az 
Európai Élelmiszerbiztonsági Ha-
tóság éppen napjainkban tekinti át e 
hatóanyag betiltásának feltételeit. 
Más növényvédő szereket is széles 
körben használnak világszerte. – 
„Ahogy mi látjuk, számos bizonyítéka 
van a tájaink megmérgezésének” – 
mondta Leif Miller, a Madárvédelmi 
Világszövetség (Bird Life Internatio-
nal) német szervezetének általános 
igazgatója. Miller és más környezet-
védelmi aktivisták is elismerik, 
hogy még az alapprobléma sem 
tisztázott teljesen. Azt gyanítják, 
hogy a rovarok pusztulása sokféle 
tényező együttes hatása: a legvaló-
színűbb okok az élőhelyek elpusztí-
tása vagy mozaikossá, töredezetté 
válása, az erdőirtás, a városok ter-
jeszkedése és a mezőgazdaság szer-
kezetének átalakítása.

A rovarszámcsökkenés problémá-
jának jobb megértésére a tudósok 
folyamatos megfigyeléseket és 
vizsgálatokat sürgetnek. Tekintet-
tel a rovarok fontosságára a mező-
gazdaság és a sokféleség számára, 
egy lehetséges megoldás, hogy az 
olyan gazdag országok, mint Né-
metország, a rovarpopulációkat 
alaposabban vizsgálják. De ez nem 
elég. Míg Közép-Európában 30 
ezer rovarfaj létezik, kevés a kuta-
tásukhoz értő szakember, akiknek 
a monitorozási munka általában 
csak mellékállás – állította Deckert. 
Az alapos elemző vizsgálat csak 
néhány kiválasztott régióban mű-
ködik, Németországban a Szövet-
ségi Természetvédelmi Ügynökség 
adatai szerint mindössze 37 rovar-
fajt követnek, ez az összes rovarfaj-
nak mindössze 0,12 százaléka.  A 
közelmúltban valamivel több in-
formáció gyűlt össze a rovarokról, 
ami elsősorban a civilek tudomá-
nyos megfigyeléseiből származik, 
mivel a téma iránt érdeklődő laiku-
sok is részt vesznek az adatgyűjtés-
ben. Az egyik ilyen projekt a pil-
langókat monitorozó program, 
ahol a civilek együttműködnek az 

Európai Pillangóvédelmi Társasággal. 
Minden évben több ezer önkéntes 
fésüli át a tájat, és listát készít azok-
ról a lepkékről, amelyekkel talál-
koztak.  

Világviszonylatban azonban nem 
léteznek olyan adatok, amelyek a 
hosszú távú összehasonlító elemzé-
seket lehetővé tennék.„Sajnálatos, 
hogy a gerinctelenekről szóló általános 
információk nagyon korlátozottak, 
csak néhány állatcsoportról és néhány 
helyszínről van elegendő adatunk” – 
jegyzi meg Dirzo. 

Éppen ezért Wolfgang Wägele, a 
Bonni Múzeum Állattani Kutatások 
részlegének igazgatója egy széles-
körű monitorozási munkára szólítja 
fel a rovarászokat. Wägele és kuta-
tócsoportja kifejlesztett egy mód-
szert a biológiai sokféleség megfi-
gyelésére, amelyben számítógépes 
elemzéssel, fényképekkel, videók-
kal, a rovarcsapdák elemzésével és a 
rovarhangok segítségével vizsgál-
ják a fajgazdagságot. „Országszerte 
vannak meteorológiai állomásaink, 
amelyeket kiegészítünk a rovarok meg-
figyelésére alkalmas eszközökkel, ily 
módon létrehozva a biodiverzitás vizs-
gálatára alkalmas állomások sűrű háló-
zatát, s automatikusan mérhetjük, 
hogy mekkora élet van a tájainkon” – 
mondta Wägele. A kutató automa-
tizált azonosítási technikákat, kép-
analízist, genetikai információkat 
és az állathangok azonosítását ter-
vezi az adatgyűjtéshez. Számos bio-
lógus támogatja az intenzívebb mo-
nitorozási munkákat, de arra is rá-
mutatnak, hogy Európában már 
elég tudás összegyűlt a rovarok 
pusztulásának okairól ahhoz, hogy 
elsősorban a mezőgazdasági politi-
kát lehessen hibáztatni. A Nem-
zetközi Madárvédelmi Szervezet 
szerint zöld uniós mezőgazdasági 
politika kialakítására van szükség: 
mezővédő erdősávok, sövények 
kialakítását ösztönzik, valamint 
csökkentik a műtrágya és a nö-
vényvédő szerek használatát és az 
ökológiai gazdálkodás elterjeszté-
sét. A tapasztalatok szerint az ed-
digi hasonló erőfeszítések a kör-
nyezetbarát mezőgazdaság kialakí-
tására nagyrészt sikeresek voltak. 

Az ENN  és Christian Schwägerl 
biológus cikke alapján összeállította: 

MANGEL GYÖNGYI

Nyelv és Élet

Emlékezés	Dalos	Lászlóra

A jeles hírlapíróról, akinek nevéhez nem-
csak több ezer cikk, hanem tíz önálló kö-
tet s még több általa fordított könyv is fű-
ződik, kétszer is írtam már lapunkban, 
egy-egy kötetét ismertetve. Most azért 
hozom szóba újból, mert fia, Gábor  egy 
szinte letehetetlen, száznál is jóval több 
beszédes képpel illusztrált könyvvel aján-
dékozott meg, melynek címe: A vén bu-
dai hársfák poétája – Dalos László életéről és 
pályájáról. Ebben voltaképpen nem fotók 
illusztrálnak szöveget, hanem épp ellen-
kezőleg, a fortélyosan összeállított kép-
anyag áll a középpontban, s ennek össz-
hatását erősítik a néha csak egy-két sza-
vas, de gyakran igen részletes képaláírá-
sok, valamint a szintén kalauzoló szerepű 
cikkek, versek, dalszövegek. A remekül 
megszerkesztett kötet olvasója számára, 
még ha nem ismerte is, megelevenedik 
egy rendkívül művelt, sok nyelvet isme-
rő, minden és mindenki iránt érdeklődő, 
de legfőképpen  mégis a színház, az iro-
dalom, az opera és általában a zene, a 
film  világában otthonos, ezek vonzáskö-
rében élő férfi alakja.

Hogy rovatunkban egy röpke cikk 
erejéig szóba hozom ezt a kötetet, annak 
legfőbb oka, hogy bár egy néhány sornyi 
utalás található benne a szerzőnek a ma-
gyar nyelv iránti  fogékonyságára  is, sőt 
válogatott rímjátékait is élvezhetjük,  azt  
– talán szemléltetésre alkalmas képek hi-
ányában –  nem tudhatja meg az olvasó, 
hogy Dalos László e rovatnak 1989-től 
haláláig, több mint két évtizeden át hű-
séges munkatársa volt. A jelzett időszak-
ban hatvannál is több élvezetes anyanyel-
vi témájú miniesszéje jelent meg, ame-
lyeknek tárgyát nemegyszer már a cí-
mük is előrevetítette, sejtette: Cikcakkos 
cikkcímek, Beszédőrség?, Azt-ozás, őt-özés, 
Színszínű, Kéményseprősök?, Beszédes ne-
vek, Vizes lepedő stb.

S hogy miért hozakodom ezzel elő 
éppen most? Noha erről már írásom cí-
me is árulkodik, azért válaszolok a ma-
gam föltette kérdésre.  Azért, mert 
akiről ez az elbűvölő kötet szól, épp fél 
évtizede, 2011. október 10-én hagyott 
itt bennünket. G. L. 

Szerkeszti: 
GRÉTSY LÁSZLÓ
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– Miért a matematikát választotta 
élethivatásául?
– Általános iskolás koromban nagyon 
szerettem sakkozni. Bár nem indul-
tam minősítő versenyen, első osztá-
lyú szinten sakkozhattam. Aztán az 
ózdi József Attila Gimnáziumba ke-
rültem, amelynek kiváló tanári gár-
dája volt. A matematikára egy jól si-
került felmérő dolgozatot követően 
szaktanárom irányította a figyelme-
met: a dolgozat nyomán azt javasolta, 
hogy küldjek be megoldásokat a Kö-
zépiskolai Matematikai Lapoknak. 
Elkezdtem az országos pontverseny 
feladatait oldogatni, és sikerrel jár-
tam: másodikban 2. helyezést értem 
el, harmadikban, negyedikben pedig 
megnyertem a pontversenyt. Ekkor 
szerettem meg igazán a matematikát, 
és ekkor határoztam el, hogy számel-
mélettel, sőt ezen belül a diofantoszi 
számelmélettel fogok foglalkozni. 
– Országos matematikaversenyeken 
elért kiemelkedő eredménye ellenére 
Önt érettségi után nem vették fel az 
ELTE-re. Mi volt ennek az oka?
– Jól sikerült a felvételim, maximális 
pontszámot értem el, mégsem vettek 
fel, mert közbeszólt a politika vagy in-
kább az emberi kicsinyesség. 1956-ot 

írtunk, édesapámat, aki a dolgozók ál-
talános iskolájában tanított, tanítvá-
nyai beválasztották egy munkásta-
nácsba. A tantestület pedig amellett 
kardoskodott, hogy az iskolaigazga-
tót, akit önkényeskedése miatt a kö-
zösség nem szeretett, helyezzék el az 
intézmény éléről. Nos, a forradalom 
után ennek az igazgató minden beosz-
tottjára nézve kellemetlen következ-
ménye lett. Apámat illetően az, hogy a 
fiát nem vették fel az egyetemre. 
Ugyanis apám igazgatója levelet írt a 
minisztériumba, amelyben az ’56-os 
eseményekre hivatkozva kérte, hogy 
utasítsák el a felvételi kérelmemet.
– Hogyan került a viszontagságok 
után Debrecenbe?
– Az ózdi tanácselnök asszony java-
solta, hogy ne az ELTE-re jelentkez-
zek, hanem valahova vidékre. Így 
választottam Debrecent, a Kossuth 
Lajos Tudományegyetemet, ahol 
már egyetemi hallgatóként elkezd-
tem dio fan to szi számelmélettel fog-
lalkozni. Ebben úttörő voltam. Ak-
koriban Budapesten Turán Pál és Er-
dős Pál világhírű matematikusok 
vezetésével virágzó analitikus szám-
elméleti és kombinatorikus számel-
méleti iskola működött. Kifejezetten 

– Mi az Európai Akadémia küldetése, 
és miért rang a tagjai közé tartozni?
– Az Európai Akadémia  földré-
szünk tudományos életének legran-
gosabb testülete, amely tagjának 
lenni nagy megtiszteltetést jelent. 
1988-ban hozták létre a legjelesebb, 
legsikeresebb tudósok, kutatók tö-
mörítésére azzal a céllal, hogy növel-
je a tudomány társadalmi elismertsé-
gét, véleményt formáljon, annak 
hangot adjon, tanácsokkal lássa el a 
döntéshozókat globális, illetve egyéb 
kulcsfontosságú kérdésekben. A tes-
tület két tag ajánlására, javaslatára – 
akik egyike lehet az aspiráns honfi-
társa – vesz fel új tagot többfordulós 
választási procedúrát követően. A 
nemrég lezárult felvételi eljárásban 
többen voltunk magyar matemati-
kusjelöltek, ám végül kettőnket, 
Tóth Bálintot, a Budapesti Műszaki 
Egyetem professzorát és engem vá-
lasztott soraiba az Akadémia. A tes-
tületben jelenleg 104-en vagyunk 
magyarok, ebből kilencen matema-
tikusok, közöttük a Wolf-díjas Lo-
vász László, az MTA elnöke, Szász 
Domokos, az Akadémia alelnöke és 
Szemerédi Endre, aki nemrég ka-
pott Abel-díjat.

I N TERJÚ 	GYVRY 	KÁLMÁNNAL
a
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MAGYAR	SIKEREK	
A	SZÁMELMÉLETBEN

Nemrégiben	tagjai	sorába	választotta	az	Európai	Akadémia	
GyWry	Kálmán	akadémikust,	a	Debreceni	Egyetem	volt	rek-
torát,	 nemzetközi	 híre	matematikust.	 A	 professzor	 emeri-
tusszal	–	akinek	75.	születésnapját	tavaly	több	száz	részt-
vevWs	 nemzetközi	 konferenciával	 ünnepelte	 anyaintézmé-
nye	–	ebbWl	az	alkalomból	beszélgettünk	kutatói	pályájáról	

és	az	elért	eredményekrWl,	amelyek	idáig	vezették.
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diofantoszi egyenletekkel azonban 
Magyarországon senki nem foglal-
kozott.
– A nehézségek ellenére hamar be-
lekerült a matematika nemzetközi 
vérkeringésébe.
– Üggyel-bajjal, de végül keresztül-
verekedtem magam az akadályokon 
és megszereztem a szükséges háttér-

tudást. Miután végeztem, maradtam 
az egyetem matematikai intézetében 
gyakornoknak, majd tanársegéd let-
tem, ledoktoráltam. Pályámat nagy-
ban segítette, hogy debreceni pro-
fesszoraim bemutattak Turán Pál-
nak, aki aztán később aspiránsveze-
tőm lett. Neki és Erdős Pálnak 
köszönhetően megismerkedtem a vi-
lág olyan, számelmélettel foglalkozó 
vezető kutatóival, akik pontosan tud-
ták, hol tart a modern diofantoszi 
számelmélet. Diofantosz Alexandriá-
ban élő görög matematikus volt, aki 
olyan problémákkal foglalkozott, me-
lyek elsőfokú, kétismeretlenes egyen-
letek egész megoldásainak keresésé-
re vezetnek. Diofantosz után azokat 
az első- vagy magasabb fokú egyen-
leteket, amelyek megoldásait egész 
számokban keressük, diofantoszi 
egyenleteknek nevezzük. Ilyen egyen-
let például az x2+y2=z2 pitagoraszi 
egyenlet, melynek végtelen sok egész 
megoldása van, 3,4,5; 5,12,13 és így to-
vább. Fermat, a XVII. század egyik 
kiemelkedő matematikusa olvasva 
Diofantosz könyvét, úgy találta, hogy 
az egyenletnek csak és kizárólag négy-
zetszámokra van pozitív egész megol-
dása, ám ha köbszámokat, negyedik 
hatványokat vagy ennél magasabb 
hatványokat veszünk, akkor már 
nincs megoldás. Erről tanúskodik 
Diofantosz könyvének margójára írt 
feljegyzése, ami szerint ott túl kevés a 
hely, így nem tudja tételének bizonyí-
tását részletezni. Odavetett megjegy-
zése „nagy Fermat-sejtésként” vonult 

Akadémia tagja, és milyen kutatá-
sokban vett részt azóta?
– A diofantikus számelméletben volt 
egy nagy áttörés, amelyben jelentős sze-
repem volt. Amikor többismeretlenes és 
magasabb fokú diofantoszi egyenlete-
ket tekintünk, a kérdés az, hogyan lehet 
azok megoldására algoritmust kidol-
gozni. Kétismeretlenes esetben a 60-as 
évek végén már voltak ilyen eredmé-
nyek. A Fields-érmes Alan Baker, aki 
a szakterület elsőszámú művelője a 
világon, kidolgozott egy rendkívül 
mély módszert arra, hogy véges sok 
megoldás esetén hogyan lehet a leg-
fontosabb kétismeretlenes egyenletek 
összes megoldására korlátot adni, és 
ezzel egyben algoritmust is szolgál-
tatni az egyenletek megoldására. Ha 
ugyanis van egy felső korlát vala-
mennyi x,y megoldásra,  akkor a kor-
látig behelyettesítéssel elvileg minden 
egyes x, y egész számpárt ki tudunk 
próbálni, hogy az megoldás-e, vagy 
sem. Ez az általános eljárás persze 
konkrét egyenletek esetén nem ad 
hatékony algoritmust, de algoritmus, 
amely konkrét esetekben a nevezetes 
Lenstra–Lenstra–Lovász-féle algorit-
mussal kombinálva lényegesen haté-
konyabbá tehető. Később Baker ered-
ményeit sikerült kiterjesztenem ma-
gasabb fokú, tetszőleges ismeretlen-
számú egyenletek néhány fontos 
osztályára, ami igen jelentős alkal-
mazásokhoz vezetett egyebek között 
az algebrai számelméletben, és egyben 
több régi, nyitott probléma megoldá-
sát tette lehetővé. Eredményeimnek 
komoly nemzetközi visszhagja volt. 

Nemrégiben Jan-Hendrik Evertse 
holland kollégámmal egy másik irány-
ban is sikerült jelentős áttörést elér-
nünk. Kiderült, hogy a diofantoszi 
egyenletek nemcsak akkor érdeke-
sek, ha a megoldásokat egész szá-
mokból vesszük, hanem jóval bő-
vebb halmazokból, nevezetesen az 
egész számok felett végesen generált 
gyűrűkből is vehetjük, melyek al-
gebrai és transzcendens számokat is 
tartalmazhatnak. Ezzel a korábbi el-
méletet sikerült a lehető legáltaláno-
sabb esetre kiterjesztenünk az isme-
retleneket tartalmazó alaptartomá-
nyok vonatkozásában. Ezeknek az 
új, általános eredményeknek szintén 
nagyon fontos alkalmazásai vannak.

DOMBI MARGIT

be a matematikai köztudatba, és év-
századokra feladta a leckét a kutatók-
nak. Nagyon sokan foglalkoztak ve-
le, de csak 1995-ben sikerült a sejtést 
bizonyítani Andrew Wilesnek. 

A számelméletben sok más olyan 
probléma van, amely nagyon egysze-
rűen megfogalmazható, ám a bizo-
nyítása napjainkban reménytelennek 

tűnik. Ilyen például a Goldbach-
probléma 1742-ből. Eszerint bárme-
lyik 2-nél nagyobb páros szám előáll 
két prímszám összegeként. Például, 
a négy az 2+2, a hat 3+3, a nyolc az 
3 + 5 és így tovább. Goldbach ezt az 
állítást le is ellenőrizte 30 000-ig. Ak-
koriban nem voltak számítógépek, 
ezért nem tudta folytatni az okosko-
dást. Ezért Eulerhez fordult, kora 
legnagyobb matematikusához, állít-
ván, hogy ez igaz lesz minden páros 
számra. A sejtés máig sincs bebizo-
nyítva. Pedig, ugye könnyű megfo-
galmazni. Egy nyolcadikos diák is 
megérti, csak legfeljebb azon csodál-
kozik, hogyhogy nem lehetett ezt ed-
dig bizonyítani. Hát úgy, hogy min-
den páros számra kellene igazolni az 
állítást. Nem százig vagy tíz a 
tizedikenig, hanem minden páros 
számra. Ez benne a nehéz. Az ilyen 
problémáknak köszönheti a számel-
mélet a varázsát és persze egyben a 
nehézségét.
– Milyen eredmények publikálását 
követően lett a Magyar Tudományos 

Turán Pál

Diofantosz híres m_ve
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gyulladásos folyamatok szabályozásá-
ban, az adaptív immunrendszer sejtjei 
(B- és T-limfociták) működésének be-
folyásolásában és szabályozásában, va-
lamint a tu morsejtek elpusztításában 
lát el fontos feladatokat.

Az aktiváció elindításában a feli sme-
rést végző molekulák (tulajdonképpen 
szolubilis mintázatfelismerő recepto-
rok) vesznek részt, amelyek a kóroko-
zók jellegzetes molekuláris struktúrái-
hoz, egyebek mellett cukorcsoportok-
hoz vagy li pid ter mé sze tű molekulák-
hoz, illetve a patogénekhez kötődő 
antitestekhez tudnak kapcsolódni. Így 
aktiválódik a klasszikus út, illetve a 
lektin-út. Az alternatív útnak nevezett 

harmadik aktivációs út több szem-
pontból is különleges. Egyrészt spe-
cifikus felismerő molekulák közre-
működése nélkül is aktiválódhat: fo-
lyamatosan „teszteli” a különböző 
felszíneket, és komplementgátló 
molekulák hiányában beindul az ak-
tivációs kaszkád. Saját sejtjeinken 
azonban a membránjukban kifejező-
dő kom ple ment szabályozó moleku-
lák megakadályozzák, hogy a rend-
szer patológiásan aktiválódjon. Más-
részt az alternatív út „erősítőként” is 
működik, ugyanis mindhárom út a 
központi molekula, a C3 hasításához 
és aktivációjához vezet, az ennek so-
rán keletkező C3b-molekulatöredék 
pedig része egy, az alternatív út mű-
ködése során kialakuló enzimatikus 
komplexnek, ami további C3-mole-
kulák hasítását eredményezi.

A C3b további töredékekre hasítód-
hat, amelyek különböző receptorokhoz 
kötődnek, ezáltal többféle feladatot lát-
nak el, illetve közvetítenek. Amennyi-
ben a C3b nem hasítódik, az aktiváció 
a közös terminális útban folytatódik, 
ami a célsejt membránjában pórusokat 
kialakító C5b-9 nevű komplex létre-
jöttéhez vezet. Emellett a rendszer ak-
tiválódása során keletkező egyes pep-
tid ter mészetű töredékeknek (elsősor-
ban a C3a- és C5a-peptideknek) fon-
tos szerepük van a gyulladás 
kialakulásában, mivel receptorokon 
keresztül stimulálják egyebek között 
az endotélsejteket, a neutrofil gra nu-
lo ci tá kat és a hízósejteket is.

A komplementrendszer nem meg-
felelő helyen vagy ideig végbe menő 
aktivációja azonban károsíthatja a 

VSI	VÉDELMI	
RENDSZERÜNK

A	 komplementrendszer	 szervezetünk	 védelmi	 rendszerének,	 az	 immunrendszernek	 egy	 Wsi	 ága.	
Összetett	hálózat,	amely	a	testfolyadékokban	mindenütt	megtalálható	fehérjékbWl,	a	rendszer	aktivá-
cióját	szabályozó	molekulákból	és	sejtfelszíni	receptorokból	áll.	A	különbözW	utakon	aktiválódni	ké-
pes	komplementrendszer	fW	feladata	a	kórokozók	elleni	védelem.	Kétrészes	sorozatunkban	e	fontos	

rendszernek	a	meködését,	majd	ennek	hibáit,	betegségekben	betöltött	szerepét	mutatjuk	be.

A kórokozók szervezetbe 
jutásakor nagyon rövid 
időn belül aktiválódik 

komp le ment rendszerünk, és az ak-
tiváció során keletkező molekulatö-
redékekkel „megjelöli” az eltávolí-
tandó mikrobákat, amelyeket az-
után bekebeleznek a falósejtek. 
Egyes baktériumokat közvetlenül is 
el tud pusztítani azáltal, hogy a 
membránjukban pórusokat alakít ki, 
így azok ozmotikus úton feloldódhat-
nak (példa rá az agyhártyagyulladást 
okozó Neisseria meningitidis). A kom-
ple ment rendszernek azonban számos 
más szerepe is van, például elpusztult 
sejtek, sejttörmelékek eltávolításában, 

Neisseria meningitidis

1.
rész
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szervezetünket. Ez történik például 
akkor, ha bizonyos szabályozó mo-
lekulák hibás működése miatt (pél-
dául mutáció következtében) túlzot-
tan felerősödik a reakció, és a kiváltó 
ok (például egy bakteriális fertőzés) 
megszűnése után nem csendesül le 
elég gyorsan a rendszer működése, 
vagy a saját sejtjeinken nem megfe-
lelően működnek a gátló faktorok, 
amelyek normális esetben az „ártat-
lan szemlélődő” sejtjeink károsodá-
sát megakadályozzák. 

Kórokozó-specifikus antitestek 
mel lett autoantitestek is aktiválhat-
ják a komplementrendszert, ami a 
szövetek károsodásához, gyulladá-
sos folyamathoz vezethet. Ennek so-

rán komplementtöredékek rakód-
hatnak le például a kiserek falában 
vagy a vesében, és aktiválódhatnak 
az en do tél sejtek, granulociták és a 
vér le mez kék. 

Ugyanakkor az is problémát jelent, 
ha valamilyen okból (például egy 
komplementelem örökletes hiánya 
miatt) nem megfelelő mértékű az 
aktiváció vagy nem tud aktiválódni 
valamelyik útvonal. Ez esetben a 
kórokozók megsemmisítése sem 
működik megfelelő hatékonysággal 
(például egyes komponensek hiá-
nyában vissza-visszatérő fertőzések 
lépnek föl), de autoimmun betegsé-
gek kialakulásához is hozzájárulhat. 
A szervezetben természetes módon 
(programozott sejthalállal, apop tó-
zis sal) naponta milliárdszámra el-
pusztuló sejtek eltávolítását is segíti 
ugyanis a komplementrendszer, 
megjelölve fagocitózisra az apop to ti-
kus sejteket. Megfelelően szabályozott 

komplementak-tiváció hiányá-
ban az elpusztuló sejtek és sejt-
törmelékek felhalmozódása 
gyul la dá sos folyamatokhoz ve-
zet het. Az elpusztult sejtekből 
kiszabaduló fehérjék és a DNS-
autoantigénként jelenhetnek 
meg, a hiszton pedig közvetle-
nül is toxikus hatást fejt ki pél-
dául az en do tél sej tek re.

A komplementrendszer tehát 
számos szisztémás és szövet- 
vagy szervspecifikus betegség ki-
alakulásához járulhat hozzá vagy 
azt okozhatja. Így például bizonyí-
tották a szerepét több, a vese gyul-
ladásával és veseelégtelenséggel já-
ró betegség, azután a szisztémás 

lupusz eri te ma tó zusz, a vörösvér-
testek pusztulásával járó paroxizmális 
nokturnális hemoglobinuria, a vaksá-
got okozó időskori ma ku la de ge ne rác ió, 
a reu ma to id artritisz és az Alzheimer-
kór esetében is. A legtöbb ilyen gyulla-
dásos és autoimmun betegség komplex 
hátterű, a komplementrendszer abnor-
mális működése többnyire csupán az 
egyik a hajlamosító vagy kóroki té-
nyezők között.

A betegek egy részében egyes 
kom ple ment komponensek vagy 
kom ple ment szabályozó molekulák 
olyan génváltozatai vagy az ezek el-
len termelődő autoantitestek azono-
síthatók, amelyek a kom ple ment fe-
hér jék túlzott (például funkciószer-
zéses mutációk) vagy ellenkezőleg, 
nem megfelelő működésével (példá-
ul funkcióvesztéses mutációk) jár-
nak. Ezekre példa a C3-molekulá-
nak olyan változata, ami ellenállóbb 
a szabályozó molekulák gátló hatá-

sával szemben, ezért stabilabb 
C3-hasító enzim kialakítására ké-
pes. Hasonlóképpen, ha mutáció mi-
att a szabályozó molekula nem képes 
megfelelően a C3b megkötésére, a 
C3b en zi ma ti kus inaktiválása nem 
történik meg kellő hatékonysággal, 
ezáltal nem megfelelő mértékű a 
kom ple ment rendszer aktivációjának 
gátlása.

Fontos megjegyezni, hogy egyes 
génváltozatok – a kom ple ment ak ti-
vi tás elősegítése vagy annak gátlása 
révén – nemcsak betegségre hajla-
mosító, de bizonyos esetekben a be-
tegségek kialakulásától védő ténye-
zőként jelenhetnek meg. Például a 
H-faktor nevű komplementgátló 
szérumfehérjéről kimutatták, hogy 
a 402-es pozícióban hisztidin ami-
nosavat tartalmazó változata a ti ro-
zint tartalmazó változattal szemben 
gyengébben kötődik a Streptococcus 
pyogenes baktériumhoz, emiatt ezt a 
kórokozót hatékonyabban pusztítja 
el az immunrendszerünk, így elkép-
zelhető, hogy mindez szelekciós nyo-
mást gyakorolt és ennek a változat-
nak a fennmaradásához vezetett az 
emberi populációk esetében. Ugyan-
akkor ez a H-faktor változat kevésbé 
tud kötődni más, endogén 
ligandumokhoz is, ami megmagya-
rázhatja, hogy miért hajlamosít az 
időskori makuladegeneráció kiala-
kulására. Emellett számos környeze-
ti (például UV-sugárzás), életmód-
beli (dohányzás, táplálkozás) és gene-
tikai tényezőt ismerünk, amelyek-
nek hajlamosító vagy védő szerepük 
van a betegség kialakulása szem-
pontjából – összességében e tényezők 
együtt határozzák meg a betegség 
kialakulását.

JÓZSI MIHÁLY

Az aktiválódás útjai

Szisztémás lupusz
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A szárazföldi héjas csigáknak 
alapvetően két csoportjuk lé-
tezik. Egyik a szárazföldi tü-

dőscsigák, melyeknek a házba való 
visszahúzódás után „kilátszik a lábuk”, 
tehát semmi nem fedi le a szájadékukat, 
amelyen keresztül ki-be közlekedik a 
testük. Magyarországon megközelítő-
leg 170 faja él a szárazföldi tüdőscsigák-
nak. A másik csoportot a kopoltyúscsi-
gák alkotják, ezeknek a héját egy ház-
fedő (operculum) zárja le. A házfedő a 
mászó kopoltyúscsigák talpának hátsó 
részén helyezkedik el. A kopoltyúscsi-
gáknak összesen négy hazai képviselője 
van, viszont a trópusokon a szárazföldi 
csigafajok akár felét is adhatják. A ma-
gyarországi fajok közül a keleti és a 
nyugati ajtóscsiga (Pomatias rivulare és 
Pomatias elegans) törvényi oltalom alatt 
áll. Ugyan a másik két szárazföldi 
kopoltyúscsiga, a bánáti és a sima 
hegyescsiga (Platyla banatica és Platyla 
polita) nem védett, szintén ritkán elő-
forduló és rejtett életmódú fajok, emi-
att a gyűjtemények legritkább példá-
nyai közé tartoznak.

TüdWvel	vagy	kopoltyúval
A tüdőscsigák „tüdeje” nem más, 
mint a mészhéjat is kiválasztó köpeny-
nek erekkel gazdagon átszőtt ürege. Ez 
az üreg a légzőnyíláson keresztül kapja 
a levegőt, amely a meztelencsigákon a 
hátpajzs oldalán, a mászó házas csigá-
kon pedig a csigaház és a test találko-
zásánál látható. A tüdő nagy felületé-
hez képest a légzőnyílás igencsak kes-

F R A P P Á N S  V Á L A S Z  E G Y  E VO L Ú C I Ó S  P R O B L É M Á R A

LÉLEGEZNI 
ZÁRT AJTÓ MÖGÜL?

Az	Wsi	tengeri	ízeltlábúak	és	puhatesteek	erWs	külsW	burkokkal	vették	körül	magukat,	mely	hathatós	
védelmet	jelentett	a	ragadozók	és	az	embert	(puhatestet)	próbáló	környezet,	például	az	erWs	hullám-
zás	ellen.	A	külsW	páncél	a	szárazföld	meghódítása	után	is	hasznosnak	bizonyult,	méghozzá	nemcsak	

az	ellenséggel,	hanem	a	kiszáradással	szemben	is.

A szárazföldi kopoltyúscsigák (balra) és tüdQscsigák (jobbra) 
légzQszervének és testfelépítésének összehasonlítása

A tejfehér csiga (Monacha cartusiana) héjon 
áttetszQ „tüdeje” (a); egy kristálycsigafaj (b) 

és a spanyol csiga (c) légzQnyílása 
(fehér nyíllal jelölve)

(FOTÓK: VARGA ANDRÁS)
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héja, amely hatékonyan veri vissza a 
nap sugárzását. Ilyen például a Ma-
gyarországon is sokfelé előforduló és 
terjedőben lévő kórócsiga (Xerolenta 

obvia). Hasonló, a napsugárzásnak ki-
tett életmódot folytató csigafajok ese-
tében kimutatták, hogy az állat fehérjéi 
jóval magasabb hőmérsékleten csapód-

keny, ezzel is értékes vízpárát spórol az 
állat. A szárazföldi kopoltyúscsigák 
érdekes módon nem a szárazföldi tü-
dőscsigákkal, hanem a tengeri és édes-
vízi kopoltyúscsigákkal állnak rokon-
ságban. Ennek megfelelően nem tüde-
jük van, hanem egy-két ctenidium ne-
vű légzőszervük, amelyet kopoltyúnak 
is nevezhetünk.

Alapszabályként elmondható, hogy a 
tüdő egy üreg belső falát alkotó, kon-
káv szerv, a kopoltyú pedig egy felület-
ből kiemelkedő elágazó, konvex felüle-
tű szerv, még ha egy üregben helyez-
kedik is el. A vízi csigák kopoltyúja 
leggyakrabban egy toll-, fésű- vagy 
ecsetszerű nyúlvány, melyet az állat a 
vízben lebegtet, viszont a szárazföldi 
fajokban a köpeny és az állat teste kö-
zött található.

A tüdőscsigákkal ellentétben a kopol-
tyúscsigák köpenyürege nem egy kes-
keny légzőnyílással van kapcsolatban a 
külvilággal, hanem a köpeny mintegy 
ráborul a csiga testére. Emiatt sokkal 
több vízpárát is veszít a kopoltyúscsiga, 
mint tüdős rokonai. Ez talán a legké-
zenfekvőbb magyarázat arra, hogy a 
szárazföldi kopoltyúscsigák nagy része 
csak a trópusi és szubtrópusi nedves er-
dők lakója, igazán szárazságtűrő alig 
akad köztük.

A legtöbb szárazföldi tüdőscsiga is a 
nedves környezetet kedveli, néhányuk 
azonban akár félsivatagi körülmények 
között is jól érzi magát. Ennek csiga-
csoportonként változó szervezettani 
háttere van. Egyeseknek krétafehér a 

A Rhaphaulus oakesi nev_ csigafaj egy példánya (a és b),  a fekete 
nyíl a légzQcsQ külsQ nyílását mutatja; az Alycaeidae család két tagja, 

a varratban húzódó légzQcsövekkel (c és d) 
(FOTÓ: HAROLD TAYLOR, A–B ÉS PÁLL-GERGELY BARNA, C–E)

Az Alycaeidae család egyik fajának mikrocsatorna-rendszere: a légzQcsQ nyílása a ház 
belsejébe (a,b); a csigaház barázdái (c); elektronmikroszkópos felvétel a légzQcsQ feltört 

külsQ felszínérQl a sok apró nyílással (d) és keresztmetszetérQl (e); 
a levegQ behatolásának helye a mikrocsatornáiba (f,g)   (FOTÓ: PÁLL-GERGELY BARNA)

Alycaeus-fajok 
mikrocsatornáinak 
keresztmetszeti 
rajza
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meg, a következőt fogalmazta meg 
1882-ben megjelent, indiai puhatestű-
ekkel foglalkozó monográfiájában: 
„Észre kell vennünk, hogy az Alycaeus-ok 
varrati csöve mentén lévő héjrész mindig 
felfújt, és sűrűbben bordázott, mint a csiga-
ház többi része. A kettő között valami ben-
sőséges szerkezeti kapcsolatnak kell len-
nie.” Hogyan lehetséges a gázcsere úgy, 
hogy a cső vége zárt, és mi a bordák 
szerepe? Egy fél évszázada megjelent 
publikáció (Rees, 1964) szerint mikro-
szkopikus lyukaknak kell lenniük a 
légzőcső felületén, máskülönben a gáz-
csere nem mehet végbe.

Mikrocsatornák
Hogy magyarázatot találjunk az el-
lentmondásra és a légzőcsővel szom-
szédos bordák szerepére, különböző, az 
Alycaeidae családba sorolt fajok példá-
nyait vizsgáltuk fény- és pásztázó 
elektronmikroszkóppal. A varratban 
futó légzőcső egy ponton nyílik a ház 

belsejébe. A nyugalomban lévő (házá-
ba behúzódott) állat légzőszerve nagy-
jából itt helyezkedik el, így a beérkező 
friss és a kilépő elhasznált levegő rövid 
úton képes áramlani.

A légzőcső külső felszínének feltörése 
után sok apró, keskeny nyílást talál-
tunk. Mivel logikusan ezeknek a nyí-
lásoknak folytatódniuk kell a csigahéj-

nak ki, mint az árnyékosabb élőhelyen 
élőké, vagyis molekuláris szinten is al-
kalmazkodtak a hőséghez. Más száraz-
ságtűrő fajok inkább a föld alatti élet-
módra tértek át: mélyen a talaj repedé-
seiben vagy giliszták által ásott alagu-
takban élnek. A szárazságtűrő csigák 
közös jellemzője, hogy rendkívül hosz-
szú nyugalmi állapotot is képesek élve 
átvészelni.

Torlaszok,	csövek,	bordák
Bár az anyagcsere inaktív állapotban 
jelentősen lecsökken, a csigáknak ak-
kor is lélegezniük kell. A tüdőscsigák 
legnagyobb része a nyugalmi időszak 
alatt egy mészlemezzel (epiphragma) 
zárja le a szájadékát, ám ezt követően is 
képes a gázcsere biztosítására a lemez 
pórusain keresztül. Az epiphragma 
ugyan funkcionálisan hasonlít a kopol-
tyúscsigák operculumához, mégsem 
szabad a kettőt összetéveszteni. Az 
előbbi egy időszakos ajtótorlasz, utóbbi 
az állattal együtt növekvő testrész. 

A kopoltyúscsigáknak a nyugalmi 
időszak alatt nincs szükségük idősza-
kos mészlemez létrehozására, mert ott 
van a házfedőjük, amely tökéletesen el-
zárja a szájadék bejáratát. A kihívás itt 
következik: bár a ház védelme megol-
dott, légzés ilyenkor nem lehetséges. 
Bizonyos fajok időnként ki-kinyitják a 
házfedőt, ily módon biztosítják a gáz-
cserét. Az ajtó kinyitása nyilvánvalóan 
rizikós cselekedet, hiszen ez alatt az ál-
latot megtámadhatja egy ragadozó, il-
letve a nedves testfelületről könnyen 
értékes vízpára is távozhat. A probléma 
megoldására a kopoltyúscsigák több 
csoportja is légzőcsövet fejlesztett a 
törzsfejlődés során. A légzőcső az 
operculum mögött ered, és a külső vé-
ge nyitott, így a gázcsere zavartalanul 
mehet végbe úgy, hogy a csigaház „aj-
taja” teljesen zárva van.

Az Alycaeidae nevű család, mely Ke-
let-Ázsiában elterjedt, nagyjából 350 
tagot számlál. Az ide sorolt fajok kö-
zös jellemzője, hogy a légzőcső a var-
ratban húzódik az utolsó és az utolsó 
előtti kanyarulat között. Az összes töb-
bi, légzőcsővel rendelkező kopoltyús-
csigával ellentétben az Alycaeidae csa-
lád fajainak kívülről zárt a légzőcsöve, 
amely egy jól ismert paradoxon volt a 
malakológiai, azaz a puhatestűekkel 
foglalkozó szakirodalomban. Henry H. 
Godwin-Austen, akinek nevét a híres 
himalájai hegycsúcs, a K2 örökítette 

ban, a légzőcső melletti héjrészt ke-
resztben eltörtük, és a felületet elekt-
ronmikroszkóppal megvizsgáltuk.

Legnagyobb megdöbbenésünkre vi-
lágossá vált, hogy a héj legfelső rétege 
sokszorosan felgyűrődik, és a szájadék 
felőli fodor maga alá gyűri a szomszé-
dos fodrot. A két szomszédos fodor egy 
hosszanti, körülbelül 16 mikrométer át-
mérőjű kicsiny csatornát alkot. A két 
fodor egymáshoz való viszonya a le-
meztektonikához hasonlít: a szá ja dék-
hoz közeli (elülső) fodor a szárazföldi, a 
szájadéktól távoli (hátulsó) fodor az alá-
bukó, óceáni kéregre emlékeztet. A 
mikrocsatornát egészen a csigaház köl-
dökéig végig lehetett követni, ahol a héj 
felső rétegének gyűrődése rendezetlen-
né válik, és nagy valószínűség szerint a 
levegő itt képes behatolni a mik ro csa-
tornákba, illetve kilégzéskor innen tá-
vozik. A levegő tehát a köldökben nyíló 
mikrocsatornákon keresztül a varrati 
csőbe jut, onnan pedig a házfedővel le-
zárt csigaház belsejébe.

Különböző, Kínában és Vietnámban 
élő fajokat vizsgálva kiderült, hogy a 
két kéreg egymáshoz való viszonya 
fajra, illetve fajcsoportra jellemzően 
alakul, ezért nagyon jól hasznosítha-
tók a csigák rendszerezésében. A 
Dicharax génuszba sorolt fajok mik-
rocsatornáit vizsgálva érdekes struk-
túrára bukkantunk. Eszerint az elül-
ső kéreg egy magas, a tetején hajlott 
bordát növeszt, amely a szomszédos 
bordákkal szinte érintkezésben áll. 
Úgy tűnik, hogy az egymással szom-
szédos, magas bordák egy légréteget 
zárnak közre a mikrocsatornák szintje 
felett. Ennek a funkciója még nem 
tisztázott, és bár a csigák nem állandó 
testhőmérsékletű állatok, a felső, csap-
dába zárt légrétegnek szerepe lehet a 
ki- és belélegzett levegő hőmérsékleté-
nek szabályozásában.

A most felfedezett mikrocsatorna-
rendszer a legkifinomultabb megoldás 
a környezettel való kapcsolat minima-
lizálására az összes házfedővel rendel-
kező csigacsoportok között. A légcsere 
körülbelül 100 mikro négy zet mé ter ke-
resztmetszetű mikro csa tor nán keresz-
tül megy végbe, az még a legkisebb pa-
razitákat (például csigaatkák) sem en-
gedi bejutni a csigaházba. Mindemel-
lett a mikrocsatorna-rendszer minden 
bizonnyal hathatós védelmet nyújt a 
kiszáradás ellen is.

PÁLL-GERGELY BARNA

A sematikus ábra a levegQ útját mutatja 
a csigaház köldöki részétQl 

a mikrocsatornákon át a varrati csQbe, 
és onnan a csigaház belsejébe 

(FOTÓ: PÁLL-GERGELY BARNA)
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TÁRGYAK – TÖRTÉNETTEL

lönlenyomat égett el. Bár a könyvek nem egyedi példányok, mint az ásvá-
nyok, a megsemmisült könyvtári anyag újbóli összegy_jtése nemcsak gya-
korlatilag, hanem a katalógusok elégése miatt elvileg is lehetetlen volt. Ma 
már felmérhetetlen, hogy mekkora érték pusztult el, de a kár nagyságrendjét 
érzékeltetheti, hogy egy korabeli feljegyzésben 23 millió akkori forintra be-
csülték. Ez a hivatalos fogyasztói árindexszel számolva ma több mint 1 milli-
árd forintnak felelne meg, ami megdöbbentQen nagy számnak t_nik, hiszen 
a különlenyomatokkal nem számolva egy kötetre 50 000 forint esik. Ám ha 
meggondoljuk, hogy a bemutatott német ásványtani folyóirat egy kötetét ma 
290 euróért, azaz mintegy 90 000 forintért lehetne megvásárolni az antikvá-
riumban, talán nem is annyira túlzó ez a becslés.

A könyveknek a sorstársa egy termésbizmutos ércdarab maradványa. A pél-
dány alsó részérQl készített fényképen látható, hogy a 270 Celsius-fok körül 
megolvadó ásvány belefolyt a saját alátétdobozába, amely öntQformaként fölfog-
ta az olvadt fémet. A megperzselQdött címkén jól olvasható az L190-es leltári 
szám. A véletlennek köszönhetQen megmaradt az L jel_ leltárkönyv eleje 
(1–389), amelybQl megtudhatjuk, hogy az L190-es tétel a csehországi 
Schlaggenwaldból (ma Horní Slavkov) származott, és a múzeum számára 
Semsey Andor vette meg 1888-ban Theodor Schuchardt görlitzi gyárostól és 
ásványgy_jtQtQl két birodalmi márkáért. Ez vásárlóerQ-értéken átszámolva 15 
eurónak, aranyértéken átszámolva 8000 forintnak felel meg – de ennyi pénzért 
manapság biztosan nem lehetne egy hasonló példányt beszerezni.

A katalógusok csaknem teljes pusztulása miatt a gy_jteményi veszteség 
pontos mértékét nem lehet megállapítani. A korabeli becslések szerint az ás-
ványtári kollekció 140 000 tételébQl 115–120 000, az ugyanekkora Qslénytári 
gy_jteménybQl 110 000 tétel semmisült meg. A kárt 200, illetve 80 millió fo-
rintra, mai értéken mintegy tíz-, illetve négymilliárd forintra becsülték.

PAPP GÁBOR

Terentianus, a II. századi latin szerzQ bölcs megállapítása szerint a 
könyvek sorsa olvasójuk felfogóképességétQl függ: Pro captu 

lectoris habent sua fata libelli. Umberto Eco modern újraértelmezé-
se szerint viszont a könyvek osztoznak olvasóik sorsában.

A Magyar Természettudományi Múzeumban októberben a hónap tárgya-
ként egy megperzselQdött folyóirat-sorozat és egy megolvadt ércásvány lát-
ható, emlékezésül 1956 októberére, amikor a gy_jteményekben Qrzött szá-
mos könyvnek, ásványnak és Qsmaradványnak jutott közös sors. Akkoriban 
a Természettudományi Múzeum Ásvány- és KQzettára (az Ásványtár), vala-
mint Föld- és Pslénytani Tára (az Pslénytár) a Magyar Történeti Múzeummal 
együtt a közös anyaintézmény, a Magyar Nemzeti Múzeum fQépületében 
m_ködött. A Magyar Rádió közeli épülettömbje, illetve a Kálvin tér az 1956-os 
harcok egyik gócpontja volt. A múzeum többször kigyulladt az épületbe beju-
tott felkelQk és a szovjet katonák közötti t_zharc során. Összesen 11 esetben 
vonultak ki a t_zoltók, akiknek sikerült az épület nagy részét megmenteni a 

pusztulástól. Azonban a Múzeum utcai oldal második emeletén október 24-
én kezdQdött t_zben – amely 26-án hajnalig több ízben kiújult, és a Pollack 
Mihály téri oldalra is átterjedt – az Ásványtár raktárai és dolgozószobái tel-
jesen, az Pslénytáréi nagyrészt kiégtek. Ugyancsak megsemmisült az Ás-
ványtár fölötti tetQtérben kialakított Afrika-kiállítás is. Csak az ásvány- és kQ-
zettani kiállítás egy része maradt épen, beleértve a vitrinek iókjaiban tárolt 
példányokat is, és az e termek fölötti Qslénytani kiállítás is megmenekült.

A gy_jtemények pusztulásáról több részletes írás is megjelent, de keve-
sebb szó esett arról, hogy a szintén nagyon értékes tári szakkönyvtárak is 
csaknem teljesen elégtek. Csak nagyon kevés kötet menekült meg megper-
zselQdve és vízfoltosan, de használható állapotban, közéjük tartoznak a ké-
pen látható Magazin für die Oryktographie von Sachsen sorozat példányai. 
(A Johann Carl Freiesleben szász bányászati fQfelügyelQ által írt m_ 1828–
1848 között 15 kötetben jelent meg.)

Az Ásványtárban 6000 könyv, 274 folyóirat 5300 kötete és 24 184 különle-
nyomat, az Pslénytárban 2710 könyv, 278 folyóirat 6221 kötete és 9550 kü-

KÖNYV- ÉS ÁSVÁNYSORSOK

A Magazin für die Oryktographie von Sachsen  

megperzselQdött, vízfoltos kötetei

Az L190 leltári számú megégett termésbizmut példánya. Balra a 
meddQ kQzet alá lefolyt bizmut, melynek szögletes körvonala az 

alátétdoboz formáját Qrzi, alóla az alátétcédula maradványa lóg ki.
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 Olimpiai Történetek

A négyévente rendezett újkori olim-
piák kiemelkedő történeteiről a kö-
zelmúltban egy kitűnő   áttekintést 
olvashattunk az egyik napilapban, 
két részben,  az akkor éppen zajló 

XXXI. Nyári Olimpiai Játékok, Rio 2016 alkalmából.  
A cikk az 1960-ban megrendezett római olimpiával 
kezdődött, s annak leírását egy valóban világraszóló 
történettel indította. Nem kisebb szenzációval, mi-
szerint az olimpiai mozgalom jövőjét meghatározó 
élő televízió közvetítés első alkalommal a fenti római 
olimpián történt meg. A valóság azonban, ha lehet, 
sokkal érdekesebb.

1936-ban ugyanis, amikor úttörő törekvések forduló-
pontjaként a nagyfelbontású televízió valóban első nyil-
vános főpróbája a Berlini Olimpiai Játékok direkt adás-
ban történő közvetítésével megtörtént, a kommunikáci-
óban máig ható új perspektívák nyíltak.

Azon első alkalommal a közönség – természetesen, ak-
kor még nem milliószámban – , a szerencsés 160–200 
ezer néző az élő közvetítéseket a Német Posta által Ber-
linben külön e célra felállított vetítőtermeiben láthatta. 
Vevő készülékek akkor még csekély számban léteztek, s 
azok is a többség számára megfizethetetlen áron.

Tudni kell, hogy a világraszóló esemény megvalósu-
lásának a magyar szellemi munka épp oly mértékben 
alapja volt, mint a  szinte hihetetlen német mérnöki 
teljesítménynek. A Posta és a  Telefunken cég mérnö-

kei ugyanis a hatalmas teleobjektív-toldalékkal ellá-
tott, valóban „ágyúszerű” televíziókamerákat alig 
másfél év alatt építették fel az Amerikából kapott 
mintapéldány alapján. A küzdőpálya szélén felállított 
ikonoszkópok, a  képernyőkről fölvett dokumentáci-
ós anyag tanúsága szerint kitűnő képeket eredmé-
nyeztek.  

A két ikonoszkóp kamera mellett szerepelt még egy 
harmadik képfelbontó a technikai megméretés része-
ként. Philo Farnsworth amerikai feltaláló Image Dissector 
nevű képfelvevőjéről van szó, amit a Fernseh AG épített 
fel, és tesztelt a versenyek során. Farnsworth televíziója 
nem a töltéstárolásra épült, s így a jellemzően csekély 
elektronkibocsátás mint meghatározó tényező óriási 
hátrányt jelentett. 1936-ban jó, de drágának bizonyuló 
kisérletként a Dissectort közbensőfilm-eljárással alkal-
mazták –  vagyis az eseményeket filmre vették fel, s azt 
tapogatták le. 

Érdekes adalékként August Karolus a mechanikus rend-
szerű „képíró” feltalálója, az 1950-es években publikált 
cikkében, feltérképezve az ikonoszkóp fejlesztések teljes 
történetét és visszatekintve a kezdetekre, azt mondja: a 
mintául kapott amerikai ikonoszkópnak az elvárható-
hoz képest csupán 5%-os hatékonysága mégis az ezer-
szeres teljesítményt jelentette bármely mechanikus tele-
vízióval szemben. 

A német szakgárda ezt 1938-ra már 80 százalékra 
emelte. 

TIHANYI KATALIN

A Hiradástechnikai Tudományos Egyesület tisztelebeli tagja

Televízió-felvevQ készülék 1936-ban (A BLINKEN OSA ARCHÍVUM JÓVOLTÁBÓL)
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sük: valóban idegen pénz kell-e ahhoz, hogy valamilyen 
tervezett kiadásunkat megvalósítsuk. Ha nem sikerül elő-
zetesen, a havi bevételt okosan beosztva félretenni részösz-
szegeket a tervezett, nagyobb összegű kiadás fedezetére, 
akkor nyilván arra számítunk, hogy jövőbeni bevéte-
lünk (például egy újabb családtag keresővé válása vagy 
fizetésemelés stb.) bőven fedezetet nyújt majd a törlesztő 
részletek fizetésére. Még mielőtt bármilyen hitelszerző-
dést aláírnánk, ilyen irányú döntéseink alátámasztásá-
hoz számtalan lehetőséget igénybe tudunk venni: bizto-
san van hozzáértő és pénzügyi területen jártas tanácsadó 
a családban vagy baráti körünkben, a hitelintézetek is 
sokoldalú felvilágosítást tudnak adni, a hálón is tájéko-
zódhatunk a feltételekről és a kapcsolódó jogszabályok-
ról, többek között mi is kiszámíthatjuk a túlzott eladó-
sodás ellen védő jövedelemarányos törlesztőrészlet muta-
tóját. E számítás rávilágít arra, mekkora lehet majd a 
törlesztőrészlet terhelése és az is kiderül, hogy nem vág-
juk-e túl nagy fába a fejszénket. Érdemes ehhez a Ma-
gyar Nemzeti Bank honlapjának Fogyasztóvédelem ro-
vatában a hitelezési tudnivalókat megismerni és nem-
csak a hosszúlejáratú hitel, hanem például az egyre nép-
szerűbbé váló hitelkártya használatának feltételeit is 
alaposan tanulmányozni. Azzal is tisztában kell lennünk, 
mi történik, ha a hitel időtartama alatt valamiért meg-
csúszik, esetleg nem teljesül a tőke vagy a kamat megfi-
zetése. Van-e ilyenkor menekülőút, törlesztési kedvez-
mény, átütemezés vagy más olyan lépés, amellyel a hitel-
felvevő levegőhöz tud jutni? Mindezeket alaposan mér-
legelni kell, még mielőtt döntenénk a hitelfelvételről. 

A hitelezés szigorúbb, keményebb döntéseihez képest jó-
val kellemesebb döntéseket hozni a megtakarítások terén, 
habár ennél is számtalan olyan feltételt kell megismernünk 
ahhoz, hogy tényleg jó elhatározások szülessenek. Nem 
mindegy ugyanis, hogy a kemény munkával megszerzett 
jövedelmünk, keresményünk reálértékét hogyan tudjuk 
megőrizni, sőt még növelni is annak érdekében, hogy dé-
delgetett céljaink (lakásfelújítás, autócsere, a család kül-
földi nyaralása stb.) valóra váljanak. Már a havi, viszony-
lag kis összegű megtakarítások kezelésére is számtalan le-
hetőség van, a hitelintézetek sokféle megtakarítási prog-
ramokkal segítik a lakossági ügyfeleket, egyik ilyen a 
gyerekkorunkat felidéző malacperselynek egy számlán 
történő pénzkezelése. Számos megtakarítás-kalkulátor is 
segítségünkre lehet, hogy lássuk: ha megtakarítási döntést 
hozunk, akkor a kitűzött időpontig és összegig hogyan 
tudunk eljutni. Aki pedig hosszabb távra, esetleg majdani 
nyugdíja kiegészítésére is gondol, döntenie kell, hogy él-e 
az adókedvezményekkel járó nyugdíj-előtakarékossági 
számla (NYESZ), a tartós befektetési számla (TBSZ), 
vagy a különféle biztosítások kínálta előnyökkel. 

PALLA GÁBOR  

PÉNZÜGYEINK

IDPTÁLLÓ  DÖNTÉSEINK 
Életünk tele van egy sor döntési helyzettel: melyik 

idegen nyelvet tanulja a gyermek, vegyünk-e 
úszóbérletet, mennyibe fog kerülni és mennyit te-

gyünk félre karácsonyi ajándékozásra, hogyan gazdál-
kodjunk hó közben?

Mindennapi pénzügyeinkben tehát folyamatosan dönté-
seket kell hoznunk, hogy azok megalapozottak, okosak, 
előrelátóak, kiegyensúlyozottak legyenek és azokra – a vá-
lasztásunk követően is – kritika nélkül tekintsünk, azaz 
minden döntésünk kiállja majd az idő próbáját. Nagyon le-
egyszerűsítve négyféle pénzügyi döntéssel van folyamato-
san dolgunk: a mindennapjaink pénzügyeihez tartozó, az-
az rövid távú döntésekkel és a hosszú távú döntésekkel, 
amelyek kétfélék lehetnek: a pénzhiányunkat kisegítő hite-
lezéssel, kölcsönnel kapcsolatos döntések és az átmeneti 
vagy folyamatos pénztöbblettel, azaz a megtakarítások ke-
zeléséhez kötődő döntésekkel.  

A rövid távú, tehát a napi finanszírozásunk alapjait általá-
ban mindenki még gyermekkorában a szüleitől, nagyszüle-
itől tanulja meg, hiszen a mindennapi élet része az ezzel 
kapcsolatos családi megbeszélés, tapasztalat megszerzése, il-
letve átadása. Itt talán annak a megértése a legfontosabb, 
hogy a havi bevételt, a fizetést, az ösztöndíjat, a nyugdíjat 
vagy egy korábbi megtakarítás bevételét, jövedelmét (pél-él-
dául nyugdíj-előtakarékosság) hogyan osszuk be. Ha nem 
akarunk magunk bajlódni a napi pénzügyi döntéseinket 
megalapozó mérlegeléssel vagy egy ilyen táblázat összeállí-
tásával, akkor a világhálón a segítségünkre lehet egy nagy-
szerű, a rendteremtő sorozatban ingyenesen használható 
családi bevétel-kiadás tábla. Bátran alkalmazzuk ezt vagy 
ehhez hasonlót, sőt ha a havi ilyen táblázatokat eltesszük és 
egy esős, didergős téli estén visszanézzük ezeket, érdekes 
tanulságokat vonhatunk le belőlük, többek között azt, 
hogy költéseink során tényleg jó döntéseket hoztunk-e: jó 
helyre ment-e pénzünk, vagy esetleg néhanapján feleslege-
sen pazaroltuk azt.       

A hitelezéssel kapcsolatos döntések sajátos kockázatossá-
guk miatt lényegesen több átgondolást, mérlegelést, figyel-
met követelnek. Az első ezek között talán az, hogy eldönt-

A VILÁG PÉNZEI

Amerikai dollár
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LogIQs

www.mensa.hu

3.	fejtörW – Schmiedl Gábor feladványa

A V1-es vasútvonalon két járat közlekedik. 
Az egyik A-tól Y-ig jár. A másik szintén A-ból indul, 

de a végállomása elQbb, X-ben van.
B állomásra éppen X-ig közlekedQ vonat érkezik. Az egyik 

várakozó utas felteszi a szemüvegét, hogy megnézze, 
mi a vonat végállomása. Fel fog szállni a vonatra?

1.	fejtörW – Károlyi Zsuzsa feladványa

Melyik számmal folytatódik a sorozat?

2.	fejtörW – Romhányi Dóra feladványa

Az	elWzW	számunkban	megjelent	fejtörWk	
megoldásai

1.	fejtörW – Schmiedl Gábor feladványa

Megoldás:  C) TULOK
(Valamennyi szóban a magánhangzókat „e” bet_re cserélve 

újabb értelmes szót kapunk.)

2.	fejtörW – Maksa Marietta feladványa

Megoldás: 

3.	fejtörW – Darabont GergR feladványa: 

Megoldás: 

FejtörW	 rovatunk	 feladványai	 Olvasóink	 általá-
nos	feladatmegoldó	képességét	teszik	próbára.	
A	 kérdések	 tetszWleges	 sorrendben	 oldhatók	
meg,	nem	épülnek	egymásra,	mindegyik	más	és	
más	 készség	 fejlesztésére	 vagy	 tesztelésére	
alkalmas.	A	megoldásokat	 jövW	 heti	 számunk-
ban	közöljük.	Jó	töprengést,	briliáns	ötleteket,	

eredményes	gondolkodást	kívánunk!

A halmaz alatt felsorolt szavak közül melyik az az egy, 
amelyiknek a halmazon belül lenne a helye? Miért?
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ElQfizetési ár 2016-ra belföldre: 1/4 évre 3900 Ft, 1/2 évre 7800 Ft, 1 évre 15 600 Ft

Fiatalok a nagyvilágban és hazánkban

Földünkön a 15–24 éves fiatalok a népesség 16,2 százalékát 
tették ki 2015-ben, ez 1,2 milliárd fő. Az ENSZ közepes 
termékenységi modelljének demográfiai előrejelzése szerint 
2050-re 137 millió fiatallal több fog élni a Földön, 2100-re 
pedig további 26 millió fős gyarapodás várható. Ugyanak-
kor a világ népességében a fiatalok részaránya várhatóan 
csökken: 2050-ra 13,7, 2100-ra pedig 12,1 százalékra, mivel 
a világon élők száma gyorsabb ütemben fog gyarapodni, 
mint a fiataloké, leginkább a várható élettartam – hosszú-
távon prognosztizálható – emelkedése miatt. 

Az elkövetkező évtizedekben a lakosságszám növekedésé-
nek forrása Afrika lesz, ahol a modell szerint a fiatalok szá-
ma 2015 és 2100 között 230 millióról 632 millió főre nő. A 
kontinensek sorrendjében Afrika veszi át Ázsiától a vezető 
szerepet. 2100-ra Európában számottevő mérséklődést 
prognosztizálnak: 13 millióval lesz kevesebb fiatal, számuk 
68 millió fő körül alakul majd, arányuk pedig 6,8-ről 
5,0 százalékra csökken.

Az utóbbi évtizedekben Magyarországon a fiatalabb 
korosztályok létszáma csökken. 2016. január 1-jén a ma-
gyar lakosság 11,4 százaléka (1,1 millió fő) tartozott a 15–24 
évesek közé. Két évtizeddel korábban a népességen belü-
li arányuk még megközelítette a 16 százalékot, számuk 
pedig meghaladta az 1,6 millió főt. A fiatalok száma és 
aránya – az ENSZ előrejelzése szerint – 2050-re 822 ezer 
főre mérséklődik, így a népességnek már csak minden 
tizedik tagja lesz 15–24 éves.

A fiatalok életük jelentős részét az iskolapadban 
töltik. Közülük 451 ezren nappali középfokú okta-
tásban vettek részt 2015-ben, ezen belül a legtöb-
ben szakközépiskolákban (183 ezren) és gimnáziu-
mokban (181 ezer fő) tanultak, 88 ezren pedig 
szakiskolákban képezték magukat. A felsőokta-
tásban tanulók száma 295 ezer fő volt 2015-ben, 
az egy évvel korábbinál 3,7 százalékkal kevesebb. 
71 százalékuk nappali képzésben tanult, a két leg-
népszerűbb képzési terület továbbra is a műszaki 
tudományok, valamint a gazdaság és irányítás. 
Egyre több külföldi diák tanul a hazai felsőokta-
tás nappali képzésein: számuk 2010 és 2015 kö-
zött 51 százalékkal, 24 ezer főre nőtt. 

A fiatalokat a munkaerőpiacon növekvő fog-
lalkoztatás és csökkenő munkanélküliség jel-
lemzi. 2016 II. negyedévében 294 ezer fiatal 
dolgozott, 16 ezerrel több, mint egy évvel ko-
rábban, foglalkoztatási arányuk pedig 2,1 szá-
zalékponttal, 27,4 százalékra bővült, miközben 

a munkanélküliek száma egy év alatt 15 ezerrel, 45 ezer 
főre, munkanélküliségi rátájuk pedig 4,6 százalékpont-
tal, 13,3 százalékra mérséklődött.

A magyar fiatalok sokat interneteznek: a korcsoportok 
közül a 16–24 évesek körében legmagasabb (90 százalék) a 
napi rendszerességgel internetezők aránya, míg élelmiszer-
fogyasztási szokásuk (a 25 éven aluliak körében) sok tekin-
tetben eltér az átlagostól. Étrendjükben – mennyiségileg, 
egy főre vetítve – kevesebb péksütemény, sertés- és barom-
fihús, tej, tojás, gyümölcs és burgonya szerepel, viszont több 
szénsavas üdítőt isznak.  A szubjektív jóllét vizsgálata meg-
állapította, hogy a korosztályok közül leginkább a fiatalok 
elégedettek életükkel. Közöttük lényegesen magasabb azok 
aránya, akik általában boldognak érzik magukat, illetve a 
fiatalok a legelégedettebbek személyes kapcsolataikkal, mi-
vel ők azok, akik jellemzően gazdag kapcsolati hálóval ren-
delkeznek. KELEMEN NÓRA

MegrendelhetR a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazgatóságánál
ElQfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Postacím: 1900 Budapest ElQfizetésben 
megrendelhetQ az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesítQknél, www.posta.hu 
webshopban (https://eshop.posta.hu/storefront/),  e-mailen a hirlapelofizetes@posta.hu 
címen, telefonon a 06-1-767-8262 számon, levélben a MP Zrt. 1900 Budapest címen. 
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A Földön  élQ 15–24 éves fiatalok  számának kontinensek szerinti megoszlása 
(FORRÁS: WORLD POPULATION PROSPECTS: THE 2015 REVISION)
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A TUDOMÁNY VILÁGA

Egy	leporolt	Wsi	hüllWfaj

A Virginia Tech (USA) Földtudomá-
nyi Tanszékének munkatársai 

nemrég számoltak be egy tanulmány-
ban arról, hogy egy 212 millió éves 
hüllőfosszíliáról kiderült: az a mai kro-
kodilokkal rokonságban álló új faj. A 
mai Új-Mexikó területéről előkerült 
őslénynek a Vivaron haydeni tudomá-
nyos nevet adták. A PeerJ folyóiratban 
megjelent tanulmány vezető szerzője 
Emily Lessner, aki a felfedezés idején a 
Virginia Tech College of Science föld-
tani és biológiai tanulmányokat folyta-
tó diákja volt.

A történet 2009-ben kezdődött, ami-
kor a szóbanforgó hüllő maradványait 
megtalálták Ghost Ranch (Új-Me-
xikó) területén egy ásatás alkalmával, 
melyet Sterling Nesbitt, a Virginia Tech 

hogy mely agyi kapcsolatok fordulnak 
elő sok, és melyek csak kevés embernél.

Az ELTE kutatói 2015-ben publikál-
ták az emberi agy összeköttetéseinek 
konszenzus-modelljét: ez azt jelenti, 
hogy a személyes változékonyságot 
kiszűrve, a modell csak a sok alanynál 
megtalálható kapcsolatokat tartalmaz-
za, azaz az agygráf egy egyén agya he-
lyett az általános emberi agygráf kap-
csolatait írja le. A mostani, továbbfej-
lesztett „Budapest Reference Connectome 
Server” harmadik verziója még ponto-
sabb szűréseket tesz lehetővé. Az EL-
TE-s kutatók az Amerikai Egyesült 
Államok egy óriási kutatási program-
ja, a Human Connectome Project nagy 
mennyiségű és kiváló minőségű diffú-
ziós MRI-felvételeit használták.

Szalkai Balázs, Kerepesi Csaba, Varga 
Bálint doktoranduszok és Grolmusz 
Vince egyetemi tanár több mint 470 
egészséges alany MRI-felvételeiből, 

	Milyen	agyi	kapcsolatok	
a	leggyakoribbak?

Az ELTE Matematikai Intézet PIT 
Bioinformatikai Csoportjának ku-

tatói új, az agyi kapcsolatokat bemuta-
tó webszervert fejlesztettek ki. Az 
eredményeket a rangos Cognitive Neu-
ro  dynamics című lapban tették közzé.

A huszadik században használt ana-
tómiai agyi atlaszokon mindössze 
80 emberi agyi területet jelöltek meg 
a tudósok. Mára – a nagy felbontású 
és jó minőségű MRI-felvételeknek 
köszönhetően – lehetőség nyílik arra, 
hogy a kutatók ezernél több agyi terü-
letet azonosítsanak konzisztensen, azaz 
a különböző fejmérettel és alakkal ren-
delkező emberi alanyok agyi területeit 
egymáshoz rendeljék. A nem-invazív 
MRI-felvételekből lehetséges az agyi 
területek közötti kapcsolatok feltérké-
pezése is, valamint fontos kérdés az is, 

sokféle paraméter beállításával gene-
ráltak konszenzus konnektomokat, 
azaz olyan agygráfokat, amelyekbe 
csak akkor kerülhetnek be egyes agyi 
kapcsolatok, amennyiben azok elég 
sok alanynál jelen vannak. Az így ge-
nerált agygráfok többféle formátum-
ban letölthetők további feldolgozásra, 
valamint a szerver weblapján azonnal 

professzora vezetett. Az ekkor fel-
tárt leletek egy része feldolgozat-
lanul maradt műanyag védőbur-
kokban 2014-ig, amikor aztán a 
fosszíliákat tanulmányozás céljából 
átszállították Blacksburgbe. 

Eközben Lessner mint másodéves 
biológia- és földtudományszakos 
diák önálló kutatási lehetőséget ke-
resett, amelyet a Paleobiológiai Ku-
tatócsoportnál talált meg. Nesbitt 
pedig éppen olyan diákokat várt 
csapatába, akik szeretnének csat-
lakozni a kutatásaihoz. A főisko-
lára akkoriban érkezett Michelle 
Stocker is, szintén paleontológus, 
így összeállt a kutatócsoport.

„Azzal kezdtem, hogy a laboratórium-
ban fosszíliákat tisztítottam meg, és azon 
dolgoztam, hogy a lágy szövetstruktúrát re-
konstruáljam komputertomográfiás (CT-) 
módszerrel. Ezt követően fogtam hozzá a 
később Vivaronnak elnevezett maradvány 
feldolgozásához” – emlékezik vissza 
Lessner. Az új faj neve Lessnertől szár-
mazik. A Vivaron haydeni  génusznevét 
egy híres, óriási, csaknem 10 méter 
hosszú kígyóról kapta, amely – állító-
lag – Ghost Ranch területén élt. A kí-
gyó legendája körülbelül száz éve terjed 
a természetjárók körében. A név másik 
összetevője John Hayden természet-
búvárnak állít emléket, aki 2002-ben 

felfedezte azt az új-mexikói kőbányát, 
ahonnan a fosszíliákat begyűjtötték. 
Az új faj a Rauisuchidae család hato-
dik, eddig megtalált faját képviseli, és 
a második olyan faj, amely a mai Ame-
rika délnyugati területén – a hajdani 
Pangea őskontinens nyugati részén – 
bukkant föl.

A Vivaron ragadozó őshüllő volt. Eb-
ben a csoportban változatos állatokat 
találhatunk: krokodilokat, dinoszau-
ruszokat. A Vivaron testhossza 3,5 és 
5,5 méter között lehetett, és négy lá-
bon járt. Az eddigi maradványok há-
rom egyedhez tartoznak, két nagyobb 
és egy kisebb méretű állathoz. A lelet 
három állkapocscsontot, koponyatöre-

Fantáziarajz a Vivaron haydenirQl
(MATT CELESKEY RAJZA)

Agygráf, 

horizontális 
nézet

Postosuchus kirkpatricki, a Rauisuchidae 
család egy másik tagja
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megtekinthetőek, forgathatóak, na-
gyíthatóak. A ritkán és a gyakran elő-
forduló kapcsolatok megkülönbözteté-
se azért is érdekes lehet, mert a kevés 
embernél előforduló kapcsolatok le-
hetnek mérési hibák, netán valamilyen 
olyan ritka jelenség megnyilvánulásai, 
amelyek valamely betegség következ-
ményei, vagy éppen ellenkezőleg, jár-
hatnak valamilyen rendkívüli szellemi 
vagy művészi képességgel is.

Az elméleti felhasználás mellett a 
szerver lehetőséget nyújt az agykuta-
tóknak arra, hogy a „szokásos, gyako-
ri, általános” agyi kapcsolatokat leírják: 
ez azért rendkívül fontos, mert példá-
ul a patológusok nagy, jól összeállított 
képes adatbázisok alapján döntik el egy 
mintáról, hogy az normális vagy rend-
ellenes-e: így az egészséges alanyoknál 
gyakori és kevésbé gyakori agyi 
kapcsolatok felismerhetővé váltak.

(ELTE)

Egy	helyett	 
négy	zsiráffaj	létezik

Meglepő eredménnyel járt a zsiráf 
eddigi legrészletesebb genetikai 

vizsgálata. Kiderült, hogy nem egy faj-
ról van szó számos alfajjal, hanem négy 
külön faj létezik.

Mostanáig a kutatók egyetlen zsiráf-
fajt ismertek, mely alá számos alfajt so-
roltak. A zsiráf új, eddigi legbehatóbb 
genetikai vizsgálata alapján azonban 
kiderült, hogy a zsiráf valójában nem 
egy, hanem négy különböző faj. Az 
összehasonlítás kedvéért: a zsiráffajok 
közötti genetikai különbségek legalább 
olyan nagyok, mint a jegesmedve és a 
barna medve közöttiek.

A váratlan eredményt közlő tanul-
mány a Current Biology folyóiratban 
jelent meg, és sürgeti a négy különbö-
ző, genetikailag izolált zsiráffaj további 
tanulmányozását, valamint azt, hogy 
védelem alá helyezzék a világ legma-
gasabb emlősét.

„Rendkívüli módon meglepődtünk, hi-
szen csekélyek az alaktani és a szőrzet 
mintázatában jelentkező különbségek” 
– mondta Axel Janke, a németországi 
Senckenberg Biodiverzitás- és Klíma-
kutatási Központ genetikusa, a Goethe 
Egyetem (Németország) munkatársa. 
A négy faj környezeti igénye is hason-
ló, „de valójában, ki tudja. Hiszen ennek 
a megafaunának a tanulmányozását igen-
csak elhanyagolta a tudomány” – tette 
hozzá a kutató.

A zsiráfállomány Afrika-szerte gyors 
ütemben zsugorodik. Számuk az el-
múlt három évtizedben lényegesen 
csökkent, több mint 150 000 egyedről 
kevesebb mint 100 000 egyedre. En-
nek ellenére viszonylag kevés kutatást 
folytattak e megnyúlt növényevőt il-
letően, összevetve más nagyemlőssel, 
például az elefánt, orrszarvú, gorilla és 
oroszlán sokkal inkább kutatott állat.

Körülbelül öt évvel ezelőtt Julian 
Fennessy, a Namíbiában működő, a 
zsiráfok megőrzéséért dolgozó alapít-
vány munkatársa felkereste  Janke-t, és 
segítséget kért a zsiráf genetikai vizs-
gálatához. Fennessy azt akarta tudni, 
mennyire hasonlók egymáshoz vagy 
éppen különböznek egymástól az Af-
rika más-más régióiban élő populációk, 
és hogy vajon az áthelyezett zsiráfegye-
dek keveredtek-e más alfajokkal, és ha 
így van, akkor mi a teendő a jövőbeni 
zsiráfmentési munkában, melynek so-
rán a zsiráfokat nemzeti parkokba vagy 
más, védett területekre helyezik át.

Az új kutatás során Janke és csoportja 
190, Afrika különböző területein élő 
zsiráfból vett bőrbiopsziát, s vizsgálta 
meg az így kinyert DNS-mintákat, 
melyek élő állatoktól származtak. A 
kiterjedt mintavétel felölelte az eddig 
ismert kilenc zsiráfalfajt.

A genetikai elemzés azt mutatja, hogy 
négy, egymástól nagyon különböző 
zsiráfcsoport létezik, melyek nem pár-
zanak egymással a természetben. Kö-
vetkezésképpen a zsiráf négy fajra oszt-
ható, melyek a következők: déli zsiráf 
(Giraffa giraffa), maszáj zsiráf (Giraffa 
tip pels kirchi), hálós zsiráf (Giraffa re ti cu la-
ta) és északi zsiráf (Giraffa ca me lo par da-
lis), s az utóbbi alá tartozik a núbiai zsi-
ráf (Giraffa c. camelopardalis) mint alfaj. 
A ritkán látható núbiai zsiráf Etiópia és 
Dél-Szudán régióiban él, s az első volt, 
amelyet 300 évvel ezelőtt leírtak, most 
azonban kimutatták, hogy ez az északi 
zsiráf alfaja.

A kutatók felhívták a figyelmet arra, 
hogy az eredménynek jelentősen befolyá-
solni kellene a környezetvédelmi erőfeszí-
téseket, és a zsiráfnak mint veszélyeztetett 
faj(ok)nak fel kell kerülnie a IUCN Vörös 
Listájára. „Most, hogy kiderült: négy különbö-
ző faj létezik, a természetvédelmi státuszukat 
jobban meg kell határozni, és fel kell venni őket 
a kihalással fenyegetett fajok vörös listájára. Af-
rika kormányaival és a Giraffe Conservation 
Foundationnel együttműködésben talán fel 
lehet hívni arra a figyelmet, mennyire fonto-
sak ezek az eltűnőben lévő fajok. Talán el-
indulhat a célzott védelmi munka., hiszen az 
északi zsiráf szabadon élő egyedeinek száma 
kevesebb mint 4750, a hálós zsiráf egyedszá-
ma pedig kevesebb mint 8700. Mivel külön 
fajt alkotnak, a világ legveszélyeztetettebb 
nagytestű emlősei közé tartoznak” – mondta 
Fennessy.

Janke és Fennessy elmondta, hogy a 
kutatást a zsiráffajok közötti génáram-
lás mértékének részletes vizsgálatával 
folytatják. A fajok eloszlásának feltér-
képezésén kívül céljuk az is, hogy job-
ban megértsék, milyen tényezők korlá-
tozzák a génáramlást, és miért különült 
el a zsiráf négy fajra és számos alfajra.

(Cell Press)

dékeket és csípőcsontokat tartalmaz. 
„Abban az időben ezek voltak a legna-
gyobb ragadozók, minden dinoszaurusz 
sokkal kisebb lehetett” – tette hozzá 
Nesbitt, amikor a több mint 200 
millió évvel ezelőtti triász időszakról 
beszélt.

Az újonnan leírt őshüllő a felső áll-
kapocscsontjáról ismerhető fel, amely 
megjelenésében egyszerűbb, mint a 
Rauisuchidae családba tartozó többi 
fajé. A Vivaron többi jellegzetességét 
a közeli rokonok alapján kell kikövet-
keztetni. Az új-mexikói lelőhely, ahol 
megtalálták, a paleontológiai kutatá-
sok élénk forgalmú lelőhelye, így azt 
remélik, hogy az egyedek többi test-
része még a helyszínen, a föld alatt pi-
hen. „Lehetséges, hogy más csontok nem 
őrződtek meg vagy korábban begyűjtötték 
őket, de az is lehet, hogy még a földben 
vannak” – mondta  Lessner.

A Vivaron csontjai, melyeket Lessner 
szétválogatott, megtisztított, most a 
paleontológiai laboratóriumban talál-
hatók, műanyag védőburokban, mivel 
vékonyak és elképesztően törékenyek. 
Az aprólékos tisztító eljárás is óriási ta-
pasztalatszerzési lehetőség volt Lessner 
számára, egyenértékű a laboratóriumi 
kutatás többi részével. „Amikor az em-
ber valamit ilyen hosszan és ilyen közelről 
tanulmányoz, akkor olyan különös részle-
teket és mintázatokat fedez fel, melyeket 
máskülönben nem venne észre” – tette 
hozzá a fiatal kutató.

(Virginia Tech)

Núbiai zsiráf (FOTÓ: JULIAN FENNESSY)
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Fészkelni,	de	mikor?	

A trópusi esőerdők kivételével a 
legtöbb madárfaj szaporodása 

szigorú évszakfüggést mutat, 
vagyis a sikeres költésre csak vi-
szonylag rövid idő ál l rendelke-
zésre. A Kanadában és Alaszká-
ban élő szürke szajkó esetében ez 
kétszeresen is igaz: a kurta tavasz 
és nyár miatt a költést a párok 
már tél végén kezdik; továbbá a 
fiókák felnevelésének záloga az, 
hogy előző évben a szülők meny-
nyi rovart tudtak elrejteni a fe-
nyőfák kérge alá. Ez a szajkófaj 
ugyanis az utódait nem frissen 
fogott, hanem raktározott ele-
séggel eteti, ami lehetővé teszi a 
tél végi költést, amikor a rovarok 

különben még nem 
bújnak elő. A költés 
annál sikeresebb, mi-
nél hamarabb történik 
– a fiókáknak több 
idejük lesz megerősöd-
ni a nyáron, és csak a 
legerősebbek tudnak 
ottmaradni a biztonsá-
gosabb szülői territóriu-
mokon.

Mitől függ azonban, 
hogy az egyes szajkó-
párok pontosan mikor 
kezdik a költést? Kana-
dai kutatók több évti-
zedes munkájából kiderült, hogy az 
időjárás csak egy a szabályozó ha-
tások közül – nem meglepő, hogy 
enyhébb tél esetében korábban indul 
a költés. Sokkal érdekesebb ennél, 
hogy mind a tojó, mind a hím élet-
kora befolyásolja a költés dátumát – 
ha a párban van idősebb tojó, illet-
ve idősebb hím, hamarabb nekilát 

a pár a szaporodásnak. Ebből arra 
lehet következtetni, hogy az adott 
szülő tapasztalata, ami leginkább a 
nyári-őszi táplálékfelhalmozásban 
jelent előnyt, sikeresebbé teszi a 
szajkópárt, mivel közvetlenül befo-
lyásolja a szaporodás kulcsfontossá-
gú kezdését.

PONGRÁCZ PÉTER

ÉT-ETOLÓGIA

Tengerbe	öntött	
bányászati	hulladék

Ötvenhárom ország közül Nor-
végia és Törökország voltak az 

egyedüliek, akik nem támogatták 
az IUCN múlt heti, Hawaiin tar-
tott ülésén a bányászati hulladék 
tengerbe dobását tiltó javaslatot.  
Ellenben még a nagy bányászati 
múltú államok, Kína és 
Oroszország is megsza-
vazták az előterjesztést.

Több ország mellett 
Irán, Csehország és a Fü-
löp-szigetek által benyúj-
tott javaslat szerint az 
államoknak mihamarabb 
be kellene tiltaniuk az új 
lelőhelyekről származó 
bányameddők tengerbe 
ürítését, valamint megter-
vezni a már működő ten-
geri hulladéklerakók leál-
lítását. A javaslat ugyan 
átment a két ellenszava-
zattal együtt is, ám nem 
lesz jogerős. 

„Norvégia az összes közül a legrosz-
szabb környezeti károkozó” – állítja 
Silje Lundberg, a Föld Barátai nor-
vég szervezetének vezetője. „Nem 
elég, hogy kiállunk a meglévő tengeri 
szemétlerakókért, de még újakat is 
tervezünk” – utalt ezzel Lundberg 

a nyugati parti Førde-fjordhoz és a 
Finnmark megyében lévő Reppar-
fjordhoz tervezett bányászati hul-
ladéklerakókra.

Az IUCN nemzetközi tanácsadó 
testülete négyévente találkozik 
és dönt a következő időszak glo-
bális környezetvédelmi program-
járól. A testületben Norvégiát a 
Klímaügyi és Környezetvédelmi 

Minisztérium, valamint a Kör-
nyezetvédelmi Ügynökség képvi-
seli; mindkét szervezet delegáltjai 
a tiltás ellen szavaztak.

Lundberg szerint „Norvégia tel-
jesen egyedül maradt nemzetközi 
szinten, ezt az is mutatja, hogy csak 
Törökország csatlakozott hozzájuk. 

Borzasztó szokás a tengerbe való 
hulladéklerakás, ráadásul egyáltalán 
nem kontrollálható.” Vidar Helgesen 
klímaügyi és környezetvédelmi 
miniszter azzal védi álláspontju-
kat, hogy Norvégiának 30 éves 
hazai és nemzetközi tapasztalata 
van a bányászati hulladék tengeri 
lerakásában, és szigorítottak a vo-
natkozó környezetvédelmi előírá-

sokon is. 
„A topográfiája Norvégiát 

egy nagyon speciális eset-
té teszi a sok fjorddal és az 
azokat körülölelő hegyek-
kel. Nincs arra vonatkozó 
bizonyíték, hogy a száraz-
földi bányászatihulladék-
lerakatok ténylegesen jobbak 
lennének, mint a tengeriek.” 
állítja Helgesen. Úgy véli, 
a tengerfenéken élő flórá-
nak és faunának öttől tíz 
évig terjedő időszak kell a 
megújuláshoz. Lundberg 
hozzátette: „A fjordjaink 
tettek minket híressé, most 

pedig salakkal és bányászati hulla-
dékkal töltjük fel csodálatos termé-
szeti képződményeinket. Norvégia 
nemzetközileg mindig is környezet-
védelmi úttörőként volt ismert, de ez 
a hírnév mostanra erősen megtépázó-
dott.” 

(www.greenfo.hu)

BányameddQ légi felvétele Fort McMurray közelében 
(Alberta, Kanada)



É L E T  É S  TU D O M Á N Y   2016/41   1309

KERESZTREJTVÉNY

E heti keresztrejtvényünk fQ sorai (vízszintes 1., függQleges 13. 
és 17.) Gábor Dénes Nobel-díjas fizikus találó megfogalmazá-
sa a technikáról.

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett 
négyzetet. A 34. számunkban elkezdRdR 14 hetes rejt-
vényciklusunk végére a négyzetek bet`ibRl – helyes sor-
rendbe rakva – egy 125 éve született jeles építész, m`-
egyetemi tanár, az MTA tagjának neve áll össze. A név 
megfejtRi között az Élet és Tudomány negyedéves elRfi-
zetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 10. Oszmán–török tiszti rang. 11. Sir ... Me-
nuhin; legendás heged_virtuóz, a zenei világnap kezde-
ményezQje. 13. A legfeledékenyebb ember is fejben tartja! 
14. A holmium vegyjele. 15. TökfedQ! 16. Idegen elQtag: 
szél-. 19. Francia területmérték. 21. Horgony alakú alkat-
résszel m_ködQ idQmérQ eszköz. 24. Belül fénylik! 25. Fi-
at-modell. 26. Török politikus, kormány- és államfQ (Ismet, 
1884–1973). 28. Dátumrag. 30. ... Diderot; XVIII. századi 
francia filozófus, író. 31. Vasutas Sportegyesület, röv. 33. 
Adat páros bet_i. 34. A -zat párja. 36. Dolog, feladat. 38. 
Szignál.

FÜGGQLEGES: 2. A hét vezér egyike. 3. Pontos. 4. ... d’Oro; híres 
velencei palota. 5. Sajtoló. 6. IdQszámításunk elQtt, röv. 7. Keres-
kedelmi és Hitelbank, röv. 8. Migrénes roham elQjele. 9. A rétre. 12. 
Kalmár László filmje egy legendás színésznQrQl, Tolnay Klári a cím-
szereplQje. 14. A Harald férfinév német alakváltozata. 18. ... Exp-
ressz; Cserépy László rendezte film Ajtay Andorral az egyik fQsze-
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A HÓNAP KÉPE
SZEPTEMBER

Maczinkó László (Nagyatád, vackorlaci@freemail.hu) – Tökházikó, 
avagy hordóház a Padison – cím  ̀képe 40. számunkban jelent meg.

A diogenészi luxusszállásnak szinte minden részlete a kókányolás 
kreativitásának remeke. Érdemes tanulmányozni tetR(szerkezet)tRl 
talp(azat)ig. Meghagyom az olvasónak a rácsodálkozások élveze-
tét. Az embernek, ha a gurulás kockázatát megnyugtatóan kicsinek 
találta, kedve lenne beköltözni, s ügyesen magára csukni az ajtót, 
amelynek belsR oldalára esik a szám, így a lakó álmából riadva is 
azonnal tudhatja, hogy a 3-as lakosztályban tartózkodik, szobapin-
cér pedig aligha keresi.  (H. J.)

repben. 20. Tovakocog. 22. A legenda szerint e városba küldte az 
Úr (a cethal gyomrában is utazó) Jónást. 23. Világot látni indult szQ-
ke kislány Koncz Zsuzsa slágerében! 27. Mind, valamennyi. 29. 
Összeomlik a fal. 32. Fríz férfinév, nQi párja az Enna. 35. Az orrá-
hoz. 36. Állóvíz. 37. Deciliter, röv. 38. A Rajna szakasza!

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: „A tudomány sincs meg intuíció nél-

kül.” (Pungor ErnQ)
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Új régészeti kiállítással je-
lentkezik a szegedi Kass Ga-
léria Az Alföld barbárjai 
címmel. A tárlat arra a kér-
désre keresi a választ, hogy 
mi történt a mai Szeged és 
Csongrád megye területén 

abban az időszakban, amikor a Vezúv kitörése elpusz-
tította Pompejit.

A rómaiak ekkoriban mindenkire barbárként tekintet-
tek, aki nem volt római polgár. A barbárok közé tartoz-
tak a szarmaták is, akik ekkor a környéket lakták. Há-
borús időkben csatáztak a rómaiakkal, békeidőben 
azonban aktív kereskedelem folyt közöttük, és így sok 
Római Birodalomból származó tárgy maradt ránk Sze-
ged környékén is.

A december 31-ig megtekinthető kiállításon két „in 
situ” sír látható: a csontvázakat eredeti, feltáráskori hely-
zetükben szemlélteti a tárlat. Emellett női sírokban meg-
talált csontfésű, tükör, festékes tégely, piperekészlet is 
látható a Kass Galériában, valamint olyan különleges 
nyakláncokat és karékeket is bemutatnak, amelyeknek 
talizmánjai óvó-védő, bajelhárító vagy fájdaloműző sze-
repe is lehetett.

Nágák, Elefántok, 
Madarak címmel 
nyílt kiállítás a Hopp 
Ferenc Ázsiai Művé-
szeti Múzeumban. A 
kiállítás anyaga Dél-
kelet-Ázsia meghatá-
rozó művészi kifeje-
zésformáját, a textil-

művességet követi nyomon. Ez a művészet anyanyelve, 
legfontosabb megnyilatkozási formája, így Délkelet-
Ázsia textiljeinek bemutatásával, típusaik, használa-
tuk és szerteágazó jelképrendszerük megismertetésé-
vel kulcsot kap az érdeklődő egy távoli világ műkö-
désének és gondolkodásának megfejtéséhez. 

A kiállítás több mint 200 tárgyat vonultat fel: a ma-
gyarországi közgyűjtemények (többek között a Hopp 
Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, Néprajzi Múzeum) 
értékes, nagyon ritkán látható anyaga mellett magán-
gyűjtők és kutató-tudósok helyszínen gyűjtött tárgyait 
is bemutatja.

A 2017. május 1-ig nyitva tartó kiállítás olyan utat 
jár be, amely többféle aspektusból – földrajzi, időbeli 
és antropológiai – vizsgálja a délkelet-ázsiai textilek 
kódjait. Így a textilek rituális szerepének és minta-
rendjének bemutatásától kezdve az egyes népcsopor-
tok jellegzetes viseleteinek és textiltípusainak ábrázo-
lásán keresztül ismertet meg hiedelemvilágukkal, ün-
nepeikkel és szokásaikkal. 

ÉT-IRÁNYTd 
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ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

A Mezőgazdasági Múzeum-
ban nyíló Éjszakai nyomo-
zás című kiállítás és detektív-
játék résztvevői egy képzelet-
beli, holdfényes kertbe csöp-
pennek, ahol kalandos, éjszakai 
nyomozás részeseként egy rej-

télyes bajkeverő nyomába eredhetnek. A múzeum ter-
meit járva előbb kitanulhatják a nyomolvasás és felderí-
tés fortélyait, hogy aztán a 
bűneset helyszínére érkezve, 
elemlámpa fényénél sikerrel 
gyűjthessék be az árulkodó 
bűnjeleket és hátrahagyott bi-
zonyítékokat.

A sejtelmes hangulatú, félho-
mályos kertben barangolva a 
nyomozótanoncok felfedezhe-
tik az élőlények rejtett éjszakai 
életét, és találkozhatnak a kert különös lakóival – a Szik-
rázóval, a Bódítóval, a Szürkületi Vadásszal és az Éjjellá-
tóval –, miközben trükkös fejtörők és megtévesztő nyo-
mok teszik próbára szemfülességüket és bátorságukat. 

Belépéskor a látogatók szöveges játéklapot kapnak, 
melyen játékállomásról játékállomásra újabb fejtörőket 
oldhatnak meg. A múzeum több termén végigfutó, lát-
ványos kiállítás és detektívjáték rengeteg felfedezniva-
lóval és ajándékkal várja a lelkes nyomozókat novem-
ber 6-ig.

Az idén 85 éves Keleti Évának, 
a Prima Primissima díjjal ki-
tüntetett, érdemes és kiváló 
művész fotográfusnak szín-
művészekről készített, kiállí-

táson eddig még soha nem szerepelt 85 fotója látható a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum új időszaki kiállításán.

A kiállított fotográfiák – amelyek eredeti negatívjait 
és diáit a művésznő 2015-ben a Magyar Nemzeti Mú-
zeumnak ajándékozta – 
1976 és 1991 között készül-
tek, azokban az években, 
amikor az alkotó a Magyar 
Távirati Iroda után az Új 
Tükör, majd a Színházi Élet 
képszerkesztőjeként dolgo-
zott. A Kontakt című tár-
laton láthatók a hetvenes–nyolcvanas évek színészóriá-
sait bemutató képei, többek között a Béres Ilonát, Rutt-
kai Évát, Bessenyei Ferencet, Kállai Ferencet vagy Garas 
Dezsőt, valamint a pályakezdő Pogány Juditot vagy 
Gálvölgyi Jánost ábrázoló fotói, de feltűnik a szemtele-
nül fiatal Gesztesi Károly és a kiskamasz Balázsovits 
Edit is. A portrék november 20-ig tekinthetők meg.

KereskedQ szarmaták Detektívnek lenni

Textilkódok

Kinagyított óriások
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Radiogenomika
A röntgensugár felfedezése óta a múlt 
században egyebek mellett az ultra-
hang-, a CT- és az MR- eljárásokat is 
feltalálták, amelyekkel napjainkban egy 
radiológiai részleg működése elképzel-
hetetlen lenne, mivel a mindennapi be-
tegellátás részeivé váltak. Az utóbbi 
években a képalkotás mellett a kórtan 
egymás mellett fejlődött, s így jött létre 
egy új terület, a radiogenomika.

Ezerarcú békasó
Hazánk ásványkincsekben szegény, 
azonban perlitben – az „Év nyersanya-
ga 2016” címet elnyert vulkanikus 
üvegásványi kőzetben – nagyhatalom-
nak számít. A pálházi perlit bá nya a vi-
lág perlittermelésének majdnem 7 szá-
zalékát adja, ezzel Euró pában a világ-
első Görögország mögött a második 
legnagyobb perlittermelő.

Egyensúlyzavarok – rossz 
harapásmintával
Az elmúlt években a fogászati beavat-
kozások közül erőteljesen a fogszabály-
zásra terelődött a figyelem. A tökéletle-
nül illeszkedő fogsor megregulázása 
megelőzi az olyan panaszokat, mint az 
állkapocs fájdalma, túl nagy hézagok a 
fogak között, fogtorlódás. Egy új kuta-
tási eredmény szerint a fogászati, azaz 
harapási rendellenességek összefüggnek 
a testtartással és az egyensúlyérzékkel is.

A hátlapon

Zöldülőtönkű susulyka

A zöldülőtönkű susulykát (Inocybe 
aeruginascens) a Magyar Természettu-
dományi Múzeum Növénytárának 
volt munkatársa, Babos Margit írta le a 
tudományra nézve új fajként hazánk 
területéről, 1970-ben. 

A gomba viszonylag kistermetű, szal-
masárga, sárgásbarna, sugarasan szálas 
kalapjának átmérője csak néhány centi-
méter. Kalapja fiatalon kúpos, később 
kiterül, de a közepén ilyenkor is púpos 
marad, idősebb korban széle fel is hajol-
hat. Ekkor alaposan szemügyre vehet-
jük a világosabb élű, dohánybarna színű 
lemezeket, és a kissé kékeszöldes színű 
tönköt. A tönk zöldülése sérülés, nyo-
más hatására még erősebben jelentke-
zik, de az ép gombán sokszor csak más-
nap figyelhető meg ez a színváltozás.

A susulykák többsége a paraszimpati-
kus idegrendszerre ható muszkarint 
tartalmaz, és elfogyasztásuk után rövid 
idő múlva heves hányás-hasmenés je-
lentkezik. A zöldülőtönkű susulykából, 
azonban nem musz ka rint, hanem hal-
lucinogén hatású vegyületeket mutat-
tak ki, akárcsak a badargombafajokból 
(Psylocybe sp.). Erre utal a tönk jelleg-
zetes kékeszöld elszíneződése is, ame-
lyet a badargombáknál is tapasztalha-
tunk. A hallucinogén hatásról a faj le-
írója számolt be először, akinek egy kö-
zeli ismerőse – még a múlt század 
hetvenes éveiben – ehető fajjal téveszt-
hette össze a zöldülőtönkű susulykát, és 
a gomba elfogyasztása után bódultság-
ra, részegségre jellemző tüneteket ta-
pasztalt magán. Ez a mérgező gomba-
faj gyökérkapcsolt, hazánkban főleg al-
földi nyárasokban, homokos talajon jú-
niustól októberig terem, helyenként 
tömegesen.

Kép és szöveg: LOCSMÁNDI CSABA 
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