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Kedves Olvasónk!
megjelent aktuális írásunkban szerepeltek. Ebben az 
upsalite-ot az alkálifém-karbonátok közé soroltuk, az 
alkáliföldfém-karbonátok helyett, és, mint arra egy ol-
vasónk felhívta a figyelmet, a kalcit sem volt jó példa.

A tévedéseinkért ezúton elnézést kérünk.
Ami miatt viszont mégis öröm lehet egy hibaigazítás is 

a szerkesztő számára, az a leiterjakabjaink lakmuszjelle-
ge. Kimondottan megtisztelő, hogy Olvasóink milyen 
gyorsan: a hibás sorok megjelenését követő egy-két na-
pon belül azonnal; s milyen sokan: tucatjával jelezték el-
írásainkat. Hiszen ebben ismeretterjesztő munkánk fon-
tosságát, cikkeink olvasottságát érezzük visszaigazolva.

Köszönjük Olvasóink javító szándékát! 
Kérem, legyen Ön is, kedves Olvasó, partnerünk a tu-

dománynépszerűsítésben, legyen baráti, de szigorú kri-
tikusa továbbra is az Élet és Tudománynak!

GÓZON ÁKOS

Hibaigazítást közzétenni soha nem öröm egy szerkesztőség 
számára. Mi, sajnos, három olyan elírást vétettünk a nyá-
ron, amelyekre vissza kell térnünk.

A matematikusok társadalmi elfogadottságát, a róluk 
alkotott általános képet vizsgáló, azt a filmekből vissza-
következtető cikkünkben a nagyközönség és e tudo-
mányterület viszonyáról szerzőnk azt írta: olyan ambiva-
lens, mint Petőfi Sándoré az Alföldhöz. Ez így nyilvánva-
lóan pontatlan, hiszen a „Tán csodállak, ámde nem szeretlek” 
sor ugyan az Alföld című versében szerepel, de a Kárpá-
tok fenyvesekkel vadregényes tájára vonatkozik.

Egy másik cikkünkben is tévedésekre figyelhetett fel a 
szemfüles olvasó: ezek egy, az Első kézből rovatunkban 
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A három feladatból kettQ megoldása 100 feletti IQ-ra utal, ami átlag feletti teljesítménynek számít.
A feladatok megfejtését a következQ héten adjuk meg.

GONDOLKODÁST SERKENTQ IQ-TORNA

INDÍTÁS:
GYÖMBÉR – f_szer

ERPSÍTÉS: 

Aranka 36 éves, Piroska 27 
éves.
A+P = 63
Azt tudjuk, hogy Aranka 
kétszer olyan idQs, mint 
Piroska volt A-P éve.

A=[P - ( A - P )]
vagyis: A = 2(2P-A)
amibQl következik: 3A=4P, 
s ami adja:

A + 3/4A = 63 -> 7/4A = 63 
-> 7A = 252  -> A = 36 -> 
P =27.

HAJRÁ: 
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A többi figura felnégyelhetQ 
egybevágó és az eredetihez 
hasonló alakzatokra
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Melyik illik középre?

Melyik szám hiányzik a sorozatból?

Melyik illik legkevésbé a többihez?
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 Nomád bolygók 
szabadon is 
születhetnek

Finn és svéd csillagászok a Rosetta-
ködben olyan kisebb méretű, kerek-
ded, hűvös anyagfelhőket fedeztek 
fel, amelyekben a megfigyelések 
szerint minden adottság megvan ah-
hoz, hogy bennük – központi csillag 
nélkül is – bolygók képződjenek. Ez 
pedig arra enged következtetni, hogy 
a csillagközi térben szabadon kóborló, 
úgynevezett nomád bolygók (ame-
lyekből eddig már több tucatnyit 
fedeztek fel a Tejútrendszerben), az 
eddigi feltételezésekkel szemben nem 
csak eredeti bolygórendszerükből ki-
taszított égitestek lehetnek, hanem 
bizonyos körülmények között szaba-
don is születhetnek. 

Az eddig felfedezett nomád bolygók 
többségét gravitációs mikrolencsehatása 
révén fedezték fel: amikor ugyan-

is egy ilyen objektum átvonul egy 
háttércsillag előtt, gravitációja (pon-
tosabban a tömege miatt körülöt-
te meggörbült téridő) átmenetileg 
fókuszálja (felerősíti) a csillag fé-
nyét. A kifényesedés mértékéből 
és időtartamából kiszámítható az 
átvonuló objektum tömege. Az 
eddigi megfigyelésekre alapozott 
becslések szerint galaxisunkban, a 
Tejútrendszerben, több mint 200 
milliárd nomád bolygó kóborolhat 
szabadon.

C
S

IL
L

A
G

Á
S

Z
A

T

A mostani felfedezéshez, amely-
ről a finn és svéd csillagászokból 
álló kutatócsoport a Astronomy & 
Astrophysics-ben számolt be, egy 
olyan megfigyeléssorozat veze-
tett, melynek során a kutatók 
a tőlünk mintegy 4600 
fényévre, az Egyszarvú 
(Monoceros) csil lagképben 
látható Rosetta-ködöt vizs-
gálták. Ehhez több távcső 
különféle hullámhossz-
tartományokban (a svéd 
Onsala Űrtávcső 20 méteres 
rádiótávcsövének a rádió-
hullámok-, a chilei Ataca-
ma-sivatagban álló APEX-
nek a szubmilliméteres 
hullámhosszak-, és az ESO 
La Silla Obszervatóriuma 
Új Technológia távcsö-
vének (New Technology 
Telescope, NTT) az infra-
vörös tartományban végzett 
megfigyeléseit gyűjtötték 
össze. 

„A Rosetta-ködben több 
mint száz kisebb anyagfelhő 
– mi globulettáknak nevez-
zük őket – figyelhető meg 
– mondta Gösta Gahm, a 
Stockholmi Egyetem csil-
lagásza, a kutatócsoport ve-
zetője. – Méretük csillagásza-
ti léptékben mérve kicsi, valamennyiük 
átmérője kisebb a Nap-Neptunusz tá-
volság ötvenszeresénél. Legtöbbjüknek 
az össztömege 13 Jupiter-tömegnél ki-
sebb, azaz nagyságrendileg óriásboly-
gónyi. Most végre sikerült a sűrűségü-
ket és a környezetükhöz viszonyított 
sebességüket is meghatározni.”

„Azt találtuk, hogy a globuletták 
nagyon sűrű és kompakt objektumok, 
sokuknak nagyon sűrű központi mag-
ja is van. Ez azt sugallja, hogy közü-
lük számosan alkalmasak gravitációs 
összehúzódásra, ami ha végbemegy, 
óriásbolygók fognak születni, a legna-
gyobb tömegűekből esetleg barna tör-
pék is képződhetnek” – tette hozzá 

Carina Persson, a Chalmers Műszaki 
Egyetem csillagásza. (A barna tör-
pék, amelyeket szemléletesen „félbe-
maradt csillagoknak” is neveznek, a 
bolygók és a csillagok közötti töme-
gű átmeneti égitestek, amelyeknek a 

tömege kevés ahhoz, hogy bennük 
beinduljon a csillagok energiáját adó 
nukleáris fúzió.)

A vizsgálat során az is kiderült, 
hogy a globuletták a Rosetta-
ködből kifelé sodródnak, viszonylag 
nagy, óránként 80 ezer kilométeres 
sebességgel.

„Úgy véljük, ezek a kis gömbölyded 
anyagfelhők olyan nagyobb, porban 
gazdag gázoszlopokból szakadhattak le, 
amilyeneket a fiatal csillagok erőteljes 
sugárzása hoz létre  a csillagközi anyag-
ban, és ugyanez a sugárzási nyomás 
gyorsítja a globulettákat kifelé” – ma-
gyarázta Minja Mäkelä, a Helsinki 
Egyetem csillagásza.

A nomád bolygók szabadon kóborolnak  

a csillagközi térben (fantáziakép)

A Rosetta-ködben 

(háttérkép) számos 

kisebb kerekded, sötét 

(a kinagyított betétképen 

körökkel körberajzolt) 

anyagfelhQt (globulettát) 
fedeztek fel, amelyek 

tulajdonságaik alapján 
alkalmasak bolygók/barna 

törpék létrehozására

A globuletták tömegét és szerkezetét több, különféle 
hullámhossztartományokban m_ködQ távcsQ adatainak 

elemzésével határozták meg. A betétképen látható 
grafikon a szén-monoxid molekulák (13CO) rádióhullámú 

sugárzásának spektrumát mutatja az egyik globulettában.

hullámhossz

je
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testfelépítésében kisebb patkányhoz 
vagy mókushoz hasonló Rugosodon 
eurasiaticus most fellelt majdnem tel-
jes fosszíliája sokat elárul e faj rend-
kívüli alkalmazkodóképességéről, 
melynek révén olyan tulajdonságo-
kat fejlesztett ki, amelyeknek később 
más fákon élő növényevő emlős-
fajok is nagy hasznát vették. Ilyen 
például a fogazata, amely állatok 
és növények fogyasztására egyaránt 
alkalmas, illetve a hátsó lábak elfor-
gatásához remekül alkalmazkodott 
bokaízületek.

A sokgumósfogúak a mintegy 60 
millió évvel ezelőtt végetért kréta idő-
szakban élték fénykorukat. A ma élő 
rágcsálókhoz hasonlóan nagyon válto-
zatos életteret népesítettek be: odúik, 
fészkeik a föld alatt, a talajon és a fákon 
egyaránt megtalálhatók voltak. Ismert 
fajaik száma a kétszázat is meghaladta, 
és mintegy 35 millió éve bekövetkezett 
kihalásukig több mint 120 millió éven 
át fennmaradtak.

„A kréta időszakra a sokgumósfogúak 
rendkívül változatos életmódokra szako-

sodott fajai fejlődtek ki: 
némelyek kiválóan ugrot-
tak, mások remekül ástak, 
megint mások a fáramá-
szásban tűntek ki, sokan 
pedig rendkívül fürgén fu-
tottak a talajon – magya-
rázta Zhe-Xi Luo, a Sci-
ence-cikk egyik társ-
szerzője. – A fára mászó 
és a remekül ugró fajok 
legérdekesebb közös sajá-
tossága a nagyon fejlett, 
mozgékony bokaszerkezet 
és -ízület, amely lehetővé 
tette, hogy hátsó lábaikat 
szinte teljesen hátrafordít-
sák. A mostani felfedezés 
legnagyobb meglepetése, 
hogy ez a képesség már a 
sokkal korábbi, 160 millió 

Gösta Gahm és munkatársai sze-
rint hasonló folyamatok mehetnek 
és mehettek végbe más, a Rosetta-
ködhöz hasonló csillagközi ködök-
ben is. A Tejútrendszer története 
során sok milliónyi hasonló csillag-
köd fényes virágzását követhette 
halványodás, majd elsötétedés. „Ha 
az ilyen kis kerekded anyagfelhőkben 
bolygók és/vagy barna törpék jönnek 
létre, a ködben lévő fiatal csillagok su-
gárnyomása puskagolyóként veti ki őket 
a csillagközi térbe – mondta Gösta 
Gahm. – Az ily módon szabadon szü-
letett nomád bolygók (és barna törpék) 
jelentős hányadát tehetik ki a csillagközi 
térben szabadon kószáló teljes nomád 
népességnek.”
Forrás: www.chalmers.se/en/news/Pages/Free-
floating-planets-may-be-born-free.aspx 

 Egy sikeres WsemlWs  
a dinoszauruszok korából

 Egy Kínában 
most felfedezett 
160 millió éves 
ősmaradvány egy 
eddig ismeretlen 
rágcsálószerű em-
lősfajtól szárma-

zik, amelyik a legkorábbi előfutára le-
hetett az emlősök egyik legsikeresebb, 
mára már kihalt csoportjának, a sok gu-
mós fogúaknak (Multituberculata). A 
Chong-Xi Yuan kínai geológus akadé-
mikus vezette amerikai-kínai kutató-
csoport az ősmaradvány részletes 
elemzéséről a Science-ben számolt be.

A mintegy 17 centiméteres, becs-
lések szerint 80 gramm tömegű, 
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éve élt Rugosodonban – egy jellegzetesen a 
talajon élő állatban! – is jelen volt.” Ilyen 
fejlett bokaízület általában csak fákon 
élő állatokra jellemző, amelyeknek 
rendszeresen egyenlőtlen felületeken 
kell egyensúlyozniuk és mozogniuk.

Ugyancsak meglepő az R. eur asia ticus 
fogazata is, amely már mindenevésre 
– tehát állati eledel mellett növényi ré-
szek felaprítására, megrágására is – al-
kalmas volt. A sokgumósfogúak a jura 
időszak végén jelentek meg, és mint-
egy 120 millió év múltán az oligocén 
korban tűntek el, a rágcsálók áttörését 
követően. Egy 2012-es összehasonlító 
elemzés szerint létezésük időszakának 
túlnyomó részében inkább húsevők 
voltak, s csak létezésük vége felé spe-
cializálódott egyes fajaik fogazata nö-
vényevésre.

Yuan és munkatársai az R. eur asia-
ti cus ősmaradványát egy hajdani tó-
fenéken lerakódott üledékrétegben 
fedezték fel, ami azt sugallja, hogy 
az állat az egykori tó partján élhe-
tett, s ott valószínűleg éjszakai élet-
módot folytatott. 

Az R. eurasiaticus ősmaradványá-
nak mostani felfedezése kiszélesíti a 
sokgumósfogúak késő jura időszaki 
eurázsiai evolúciójára és elterjedésére 
vonatkozó ismereteinket is, állítják a 
kutatók. 

„Ez a Kelet-Kínában feltárt ősmarad-
vány nagyon sok vonásában erősen hason-
lít az ugyanezen időszakból származó, 
nyugat-európai és portugál sokgumósfogú 
leletekhez – mondta Luo. – Ez pedig 
azt sugallja, hogy a Rugosodon, és a vele 
közeli rokonságban álló sokgumósfogúak 
ebben az időszakban az egész eurázsiai 
kontinensen jelen voltak, és ide-oda ván-
dorlásuk révén egymással is kapcsolatban 
lehettek: egymással párhuzamos evolúciós 
fejlődésük ezért is mutathat nagyon sok 
rokon vonást.”
Forrás: http://www.sciencemag.org/content/ 
341/6147/779

A Rugosodon eurasiaticus Qsmaradványát egy agyagpala-tábla 
két lemeze közt fedezték fel. Ugyanezen a lelQhelyen korábban 

már tártak fel tollas dinoszaurusz (Anchiornis) és pteroszaurusz 
(Darwinopterus) leleteket.

KÉP: ZHE-XI LUO/UNIVERSITY OF CHICAGO ÉS CHONGXI YUAN/ CHINESE 

ACADEMY OF GEOLOGICAL SCIENCES

A Rugosodon 
eurasiaticus éjszakai 
életmódot folytatott. 
A képeken az állat 

rekonstrukciója és 
teljes csontváza.

KÉP: APRIL ISCH/

UNIVERSITY OF 

CHICAGO
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Sietek megelőzni egy tévedést, 
hiszen az Iskola a határon címe 
mit sem változott. Ottlik Géza 

azonban szeretett játszani. Nem csak a 
bridzskártyával, pedig vele előbb tett 
szert hírnévre. Játszott az idővel, ját-
szott a térrel, játszott az emlékeivel, a 
nyelvvel és magával a létezéssel. Innen 
vettem a bátorságot, hogy belekontár-
kodjunk egy kicsit a címbe. Aztán visz-
szanéztem, és kiderült, hogy még így is 
nagyon ottlikos az egész. Persze nem 
árt, ha elvégezzük ennek próbáját is. 

Tudjuk, hogy a regény színhelyét, a 
kőszegi (katonai) al reál is ko la hivatalos 
nevét ki sem ejti a mester, de még Kő-
szegét is lebegtette. Nem úgy, mint a 
budai főreálról szóló könyv esetében, 
amelynek címlapján nemes egyszerű-
séggel áll, hogy „Buda”. „Csoportosította 
a leleteit intézetek szerint – írja Ottlik az 
egyik kőszegi növendék gyűjteményé-
ről – Sankt Pölten, Kismarton, Kőszeg, 
Bécsújhely, Sopron, Morva-Fehértemp-
lom”. Ennyi. Ez az egyetlen hely, ahol 

S Z E N T  P Á L  T I TO K Z ATO S  Ü Z E N E T E

Idén tavasszal a kWszegi belvárosban felavatták Ottlik Géza mellszobrát. Ha igaz az, hogy 1978-ban az 
a gondolat foglalkoztatta az írót, hogy KWszegre költözik, akkor most elmondhatjuk, hogy megérkezett. 
Mondják, senki nem tett annyit Egerért, mint Gárdonyi Géza. Vajon Ottlik és KWszeg esetében nem 
ugyanez a helyzet? Mindenesetre ragaszkodása „határtalan” volt, nemcsak az iskolájához, hanem a 

városhoz is. Holott annak nevét csak egyszer írta le a lebilincselW me lapjain. 

Kőszeget megnevezi. Igen ám, de a 
Monarchia öt másik városával együtt. 
Mintha a történet a hat felsorolt hely 
bármelyikében megtörténhetett volna. 
Sejteni lehet, hogy ez igaz is.

Kőszegről úgy beszél, mint vala-
milyen tudatosan zárójelbe tett hely-
ről, ahonnan a városban lakó or vos-
ez re des délutánonként visszasétált 
az intézetbe: „A szobájában üldögélt, 
írt, hozzátartozott ehhez a kis távoli 
szigethez”. Valóban, az intézet szi-
getszerű elkülönültsége ma is jól ér-
vényesül. Mindezt magas, hosszú 
téglakerítés vette körül. „A főkapun 
kívül volt több oldalsó és hátsó bejárata 
is, és a két legnagyobbat, az északi or-
szágútra nyíló és a malom felőli, déli, le-
láncolt hatalmas vaskaput úgy hívták, 
hogy Netter-kapu és Koller-kapu; senki 
sem tudta, hogy miért”. 

Ez a két kapu felkeltette az ér-
deklődésemet. Mi az, hogy sen-

ki sem tudta? És, ha nem tudta, mi-
ért nem néztek utána? Ottliknak 

nem volt fontos. Azért 
nem, mert ezek magától 
értődő, nemzedékről nem-
zedékre átörökölt nevek 
voltak. Netter Márton és 
Koller István azonban való-
ságos személyek voltak. 
Elég belekukkantani a ko-
rabeli, kőszegi kataszteri 
forrásokba, azok egyszerre 
kifecsegnek mindent. Azt 
is, hogy az egykori Netter- 
és Koller-szántó tényleg a 
két említett kapura nézett. 
Van ennek a telekkönyvi 
adatnak jelentősége? A re-
gény egésze szempontjából 

úgyszólván semmi. Vagy mégis? Hi-
szen ez olyan bennfentes értesülés, 
amelyet csak a bennlakók ismerhet-
tek.

A vasútállomáson bőröndökkel meg-
rakott társzekerek a Netter-kapun ér-
keztek az iskolába, de a század a város 
felől, a főallén át. Emberfia rá nem jön 
csupán ebből, hogy az iskola Kőszegen 
volt. Ottlik sem ismerte a „kisebbfajta 
kínai nagyfal” leláncolt vaskapuinak tit-
kát. Mégis megnevezte őket. A részle-
tek ugyanis így szolgálják az elbeszélés 
hiteles voltát. Sajnos, a Netter- és Kol-

OTTLIK GÉZA 
HATÁRTALAN ISKOLÁJA

Veres Gábor alkotása: az író mellszobra  A Gyöngyös-patak a korabeli intézeti téglakerítéssel,  

amely mellett a zögerek masíroztak
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merni rá ebből a részletből sem a vá-
rosra. Pedig a hathetes, kínokkal teli 
újoncélet után ez volt az első rácso-
dálkozás valami érdekesre, valami 
szépre. A parányi, sokat ígérő pilla-
natra azonban ránehezedett a tény, 
hogy „az út [...] sajnos majdnem mindig 
sáros volt”. A srácok már októbert ír-
tak, és abba a fejezetbe léptek, amely-
nek címe is ezt sugallta, hogy: „Sár és 
hó”. Nem nehéz ebből arra gondolni, 
hogy a fiúkra egyszerre várt a re-
ménytelenség, de a remény is. 

A kérdés továbbra is megválaszolat-
lan maradt. Vajon Szent Pál leve-

leinek egyike közelebb visz a megoldás-
hoz? „Non est volentis, neque currentis, sed 
miserentis dei”. A biblia latin változatá-
nak, a Vulgatának ez a sora ma is ott 
olvasható Kőszegen, a híres sgraffitós 

ház (Jurisics tér 7.) homlokzatán, igaz, 
Ottlik írásában is nagybetűvel. „Egy ré-
gi ház felirata volt ez a határ menti kisváros-
ban – írja Ottlik –, ahol ezerkilencszázhu-
szonhárom őszén hetedmagammal felvettek 
a katonai alreáliskola második évfolyamá-
ba”. Hogy miért érdekes ez? Mert nincs 
a határvárosokban sehol még egy olyan 
ódon épület, amelynek oromzata ezt a 
híres idézetet hirdetné és reáliskola is áll 
ott – csak Kőszegen. 

Kezdhettem volna ezzel is. Arra vár-
tam azonban, hogy az író valahol a 
történet sűrűjében mégis megerősíti, 
más részletekkel nyilvánvalóvá teszi az 
elbeszélés színhelyét. Nem tette meg. 
Hogy Ottlik elbeszéléseinek gyakori 
fordulatával éljünk: „Ámbár ezt sem jól 
mondom”. Nem mondjuk jól mi sem, 
mert a Kőszegi-hegység forrásainak 
leghíresebbje, a Hétforrás és a török 
ostrom is szerepel a szövegben. 
„Majvald néni, az intézeti kórház egyik 
civil alkalmazottja pletykálkodott saját if-
júsága emlékeiből és a városka török ostro-
máról [...], meg a Hétforrás történetéről”. 
A főszereplők egyikét kellett megmű-
teni, mert a bal arcán elkapart egy kis 
pattanást. Három napot töltött az el-
különítőben, de ez korszakokkal ért 
fel: „1532-től a jövő századig”. Nemcsak 
az idő terjedt ki itt, hanem a tér is, hi-
szen egy negyedéves „növendék úr” 
megoperált kisebb társa éjjeliszekré-
nyére a Scott kapitány utazását tette. 

Irodalmárok vallják, hogy Ottlik 
máskülönben is mesterien bánik a re-

gényben a térrel és az idővel. Ebbe bele-
fért a kőszegi Strucc Szálló is, amely 
előtt elhaladt a három század az első ka-
rácsonyi hazautazáskor, 1923 dec-

ler-kapu mára a múlté: 1945–1957 kö-
zött szovjet helyőrség vette át az intéze-
tet, parkot, utakat, kijárókat, kapukat. 
Átszabtak, romboltak, toldottak, elfa-
laztak s főleg bezárkóztak. A két kapu 
is áldozatul esett mindennek – a tan-
koknak, páncélosoknak más méretek, 
új bejárók kellettek. Nem folytatom. 

A regény értelmezése sokakat foglal-
koztat. Nem csoda, hogy maga az a 
tény is, vajon melyik település ez a hely 
„a határon”.  „A kis távoli sziget” partja-
inak egyikét a Gyöngyös patak mossa. 
Önmagában ez sem elég persze, hogy 
beazonosítsuk a várost, hiszen a Gyön-
gyös átszeli Szombathelyt is, és Sárvár-
nál ömlik a Rábába. Szükséges, de 
nem elég feltétel ahhoz, hogy végre 
célhoz érjünk.

Aki Kőszegen helyileg kiismeri ma-
gát a Gyöngyös természetes és malom-
ága közti földnyelven, annak többet 
mond az a jelenet, amikor a zászlóalj 
egy este a lövöldéről visszatérve éppen 
itt érte el a főkaput. Ezt a szakaszt ma 
Ottlik Géza-sétánynak nevezik. Találó 
ötlet. Csak annak juthatott eszébe, aki-
nek beugrott ez az alkonyati pillanatkép. 
Kicsi, tizenéves, meggyötört srácok vol-
tak, akiknek a patak menti kerítésről 
hirtelen beugrott, hogy ez már „a mi tég-
lakerítésünk”. Hazaérkeztek? Dehogy, 
csak megérkeztek. „Érdekes volt a vízima-
lom, még ha állt is a kereke. Szép volt a patak 
sűrűn benőtt, mély, széles medre [...] De az 
út, a kövezetlen, kátyús, göröngyös taligaút 
sajnos majdnem mindig sáros volt.” 

Különös írói játék tanúi vagyunk. A 
Duna Győrnél, a Tisza Szegednél 
több mint lokalitás. A Gyöngyös Kő-
szegnél viszont csak az. Ezért nem is-

 Az épület hajdan mint katonai alreáliskola

Napjainkban a Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézetnek ad otthont az egykori iskola
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A   regény első fejezete élén a latin vál-
tozat első része olvasható: „Non est 

volentis” („Annakokáért tehát nem azé, 
aki akarja). A harmadik fejezetén pedig 
a mondat második fele, de a Károli-bib-
lia magyar fordításában („sem nem azé, 
aki fut”). A levélmondat befejező részét, 
miszerint minden a könyörületes Isten 
kegyelmén múlik, Ottlik elhagyta. 
Nem tagadja a kegyelem létezését, de 

nem is állítja. Meghagy szabadsá-
gunkban, hogy gondolkodjunk felőle. 
A hét kis srácból, akik között 1923 
őszén Ottlik is a kadétiskola második 
osztályába került, kettő kitüntetett he-
lyet kapott a történet elmondásában. 
Míg az egyik emlékeiben lapozgat, 
addig a másik növendék döbbenten 
olvassa megkerült kéziratát ugyanar-
ról a három esztendőről, ugyanarról az 
iskoláról és ugyanazokról a történtek-
ről. Csak éppen egészen másképp. 
Míg az egyik csikót betörik, a másik 
rendszeresen kitör a karámból. 

Ottlik sem a teret, sem az utcát, sem 
a ház számát nem adta meg, hogy hol 
talált rá Kőszegen erre a feliratra. Az 
sem érdekelte, hogy miként és mikor 
került oda. Mintha kiemelte volna 
ezzel a helyi valóságból, hogy bölcse-
leti keretet adjon a történteknek és az 
elbeszéléseknek. Szent Pál levelének 
idézett mondata azonban akkor már 
a felekezeti közgondolkodás szerves 
része volt. Az épületet is azzá tette, 
amelynek homlokzatát díszítette. A 
párkányon futó jelmondat fölötti fül-
kébe az ellenreformáció később kis 
Mária-szobrot állított. A tridenti zsi-
nat üzenete erősödött fel így a szö-
vegben. Ebben az egyház fenntartot-
ta jogát a megigazulásra, míg a refor-
máció az ember hitére bízta azt.

emberében. A Netter- és Koller-ka-
pu, a Gyöngyös patak, a Hétforrás és 
a Strucc Szálló, továbbá az 1532. évi 
török ostrom – így együtt is – csak 
élesítettek a városképen, de a lencsén 
ott maradt némi homály. 

Az újszövetségi részlettel azonban más 
a helyzet. A regényt átható, írói látás-
mód, magatartás minden összetettsége, 
a valóságon túli világ üzenete benne 
rejlik a fenti, latin idézetben. 
Ottlik itt valamit azonban el-
hallgatott. Azt nevezetesen, 
hogy a latin szöveg mellett 
egy évszám is olvasható: 1668. 
A ház tulajdonosa ugyanis ezt 
is a szöveg mellé rendelte. 
Hogy miért nem beszélt erről 
eddig még senki sem? Ki tud-
ja? Pedig tanulságos.

Szent Pál levelének részletét 
Somogyi András kőszegi szená-
tor íratta fel a XVI. század má-
sodik felében épült ház hom-
lokzatára. Megtehette volna 
ezt magyarul is: „Annakokáért 
tehát nem azé, a ki akarja, sem 
nem azé, a ki fut (sic!), hanem a könyörülő 
Istené”, hiszen a protestáns Károlyi Gás-
pár vizsolyi bibliája 1590-ben már készen 
állt. Továbbmegyünk. 1637-ben I. Rá-
kóczi György erdélyi fejedelem ezzel a 
latin mondattal zárta fiának írt intelmeit 
is. Az Erdélyben bevett négy vallás szá-
mára ugyanekkor közös énekeskönyvet 
is szerkesztetett. Az énekek élére ugyan-
csak ez a jelmondat került. Szét is küldte 
nyomban kétszáz hazai egyháznak.

Ez az út vezetett Kőszegre is. Szent 
Pál levélrészlete ily módon a kálvini el-
rendelés tanának bibliai foglalataként 
rögzült végérvényesen. Ottlik Géza re-
gényének harmadik fejezete élére pedig 
annak középső mondata került: „Sem 
nem azé aki fut” (sic!). Mondhatni, a régi 
ház homlokzatára írt, de már protes-
táns ihletettségű latin mondat mélyen 
bevésődött a szerző emlékezetébe. 
Nem egészen egy évtizeden belül So-
mogyi szenátor katolikus hitre tért. El 
akarta kerülni mindazok sorsát, akik-
kel együtt részt vett a Wesselényi-féle 
összeesküvésben. Áttérésével pedig he-
lyet követelt az udvari komisszár jelölt-
jei között. A latin mondat azonban ott 
maradt az épület homlokzatán. Kit za-
vart volna, hiszen a Vulgatában is ez áll, 
abban a bibliafordításban, amelyet a tri-
denti zsinat 1546-ban a katolikus egy-
ház hivatalos Bibliájának nyilvánított. 

A latin (katolikus) nyelvű bibliai szöveg 
és annak magyar nyelvű (protestáns) 
folytatása az Ottlik-regény egyik leg-
szebb üzenete. Az nevezetesen, hogy ka-
tonai alreáliskolában a kicsi és nagy gyöt-
relmeknek kitett srácok közé nem férkő-
zött be a felekezetiségi ellentét. Csak 
egyszer, egyetlen egyszer fordult elő, 
hogy „marhaságokat” súgtak az egyik ki-
hallgatásra készülő növendék fülébe: 

„Almát kapunk, egyházi ze-
nekart szervez a csuhás, ki 
kell térnetek, protestánsok” 
– hülyéskedett valaki. A 
jelenet valóban drámai ha-
tást váltott ki. Valamelyik 
túlbuzgó, katolikus zöger 
(növendék) ugyanis – az 
intézet katolikus lelkészé-
vel, a Monsignor segítsé-
gével – ekkor számolt le 
ellenlábasaival.

Ezt a hangulatot játszotta 
ki az egyik megvalla-

tott, katolikus növendék az 
egyharmadnyi kisebbség-
ben lévő, protestáns feleke-

zetűekkel szemben. Csupán „marhaság-
ból”. Hat diákot rúgtak ki ekkor, de 
semmi köze nem volt ahhoz, hogy mi-
lyen vallásúak voltak. 

„Fura dolognak látszik a nyugati határ 
szélén védeni egy kis várat, a belülről jövő 
töröktől, amikor már elveszett, s az ellen-
ség itt már éppen kifelé menne” – írta 
Ottlik Géza Kőszeg védelméről. A 
szerző nem vétkes abban, hogy akkor 
még nem tudta: Kőszeg az idő tájt zá-
logjogon Alsó-Ausztriához tartozott, 
a határ a Szombathelytől nem messze 
fekvő Gencsnél húzódott.

A török tehát nem kifelé, hanem 
éppen befelé tartott, az osztrák szék-
város, Bécs felé. Ahonnan Kőszeget 
is igazgatták akkoriban. Súlyos pol-
gárháborús határ volt ez a Szapolyai- 
és a Habsburg Ferdinánd-párti Ma-
gyarország között. Ottlik mégis rá-
érzett erre, mert úgy folytatta, hogy 
a védők tudták, „hogy hazájukon kí-
vül még egy sokkal kisebb és egy sokkal 
nagyobb hazájuk is van; s ezt mind a 
kettőt megvédték: a városukat, ahol szü-
lettek, és a világrészüket, ahol senki sem 
borotválta a koponyáját”. Ennek az er-
kölcsi felfogásnak a gyökerei nagyon 
mélyre nyúlnak, és a regényben is 
kimeríthetetlen tápot adnak. Min-
den helyzetben. 

BARISKA ISTVÁN

 A sgraffitós ház  

a Szent Pál-idézettel
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E vélekedésnek komoly demográfiai és gazdaságpoliti-
kai okai vannak, hiszen egyrészről nő az átlagos élet-
kor és vele együtt a nyugdíjas időszak, másrészt sajná-

latosan csökken az aktív keresőktől a nyugdíjalapba történő 
befizetések összege. 

Egy másik kutatás rámutatott, hogy a válaszadók több mint 
felének véleménye szerint az öngondoskodást már a 20-as 
éveiben járó fiatalnak el kellene kezdenie. Elgondolkodtató 
viszont: a 30-40 év közötti korosztálynak csak 14%-a érzi 
úgy, hogy van elegendő tartaléka a jövőre. Sokat mond a csa-
lád, a gyermekszám és az öngondoskodás kapcsolatáról, 
hogy egy másik kutatási eredmény szerint a család pénzügyi 
tervezése, a megtakarítások fontossága, a pénzbeosztás a 3 
gyermekkel rendelkezőknél jobban működik, mint amelyik 
családban nincs, vagy csak 1-2 gyermek van.    

Megtakarítás: késWbbi fogyasztás
A megtakarításról fogyasztásunk szempontjából azt is 
mondhatjuk, hogy bevételeink egy részét nem azonnali fo-
gyasztásra (anyagi javak vásárlására vagy szolgáltatások 
igénybevételére), hanem későbbire fordítjuk. Megtakarítási 
viselkedésünk egy sor alapvető feltétel függvénye: gyerek-
kori neveltetésé, családi szokásoké, jövőképé, lehetőségeké, 

kereseté, bevétel nagyságáé és bizony lélektanié is. Ez utóbbi 
feltételhez említhető két teljesen hétköznapi példa: meg tud-
juk-e szülőként értetni gyermekünkkel, és ő belátja-e hiszti 
nélkül, hogy ha már kapott egy fagyit, akkor nem kér még 
egyet, vagy tényleg szükségem van-e a kirakatban magát 
kellető csinos, divatos cipőre, hiszen van már hasonló ott-
hon, és hányszor fogom azt felvenni, ha megveszem az újat? 
Egy sor mérlegelés és döntéshozatal után az ilyen vívódások 
eredménye lehet az, hogy lemondunk egy kiadásról és ekkor 
már tettünk is egy aprócska lépést afelé, hogy legyen meg-
takarításunk. Miért fontos a megtakarítás? Azért, mert szá-
mos tervünket szeretnénk valóra váltani, és életünk, jövőnk 
tele van bizonytalansággal is, amelyeket legtöbbször anyagi 
eszközökkel, pénzzel, azaz korábbi megtakarításunk segít-
ségével tudunk csak megszüntetni vagy megváltoztatni: 
például nagyobb lakás, bútorcsere, gyermek taníttatása, kül-
földi nyaralás stb.      

Fizetésünket, havi jövedelmünket nem egyszerű növelni, 
az ösztöndíjra, a nyugdíj összegére ez még jobban igaz. Így 
gyakorlatilag csak a kiadások átgondolásával, ésszerűsítésé-
vel tudjuk elérni, hogy rendszeres megtakarításra tegyünk 
szert. E tekintetben a rendszeres jelző talán a legfontosabb, 
bármennyi is legyen a havonként félretett összeg. Sokat se-

A MEGTAKARÍTÁSOKRÓL ÉS A HOSSZÚ TÁVÚ ÖNGONDOSKODÁSRÓL

TÖBB LÁBON KELL 
ÁLLNI!

A megtakarítás és az öngondoskodás fontosságát kiemeli, hogy friss kutatási eredmények sze-

rint a megkérdezett aktív korúak több, mint fele véli úgy, majdani nyugdíja nem lesz elegendW 
kiadásainak fedezésére. 

ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2013/35  1097



1098   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2013/35

gít, ha gondosan megtervezzük költekezésein-
ket és ehhez kiadásainkat két csoportba oszt-
juk: rugalmatlanra, azaz nem nagyon tudunk 
rajta változtatni vagy csökkenteni, ilyenek pél-
dául a rezsiköltségek, az élelmiszerek nagyobb 
része, utazási költségek. 

Kiadásaink másik része rugalmas, azaz rajtunk 
múlik, hogy költünk-e ezekre és egyáltalán 
mennyit, vagy sem, például: csak erkölcsi érte-
lemben avult műszaki cikk cseréje (korszerű te-
levízió vásárlása), külföldi nyaralás vagy helyette 
inkább olcsóbb belföldi. Talán kevésbé általá-
nos, de mindenképpen meg kell említeni, amit 
sokat helyesen követnek: ha váratlan bevételre 
tesznek szert (például jutalom), vagy várt a be-

vétel (többletmunkáért, célfeladatért járó, előre kitűzött java-
dalmazás), de nincs annak elköltése „megpántlikázva” (azaz 
nincs előre elköltve), akkor e bevétel megtakarítássá válik, 
félreteszik. Ennek ellenkezője viszont nem feltétlenül építi a 
jövőt és a megtakarítás növelését, amelyet röviden így is 
szoktak nevezni: „a könnyen jött pénz könnyen megy el”.

Öngondoskodási index
Az öngondoskodás lényege, hogy az egyének önkéntes el-
határozása alapján rendszeresen anyagi, pénzbeli erőfeszíté-
seket tesznek későbbi szociális és egészségügyi kockázataik 
csökkentése, csillapítása érdekében. Az öngondoskodás ha-
tékony időszaka nyilvánvalóan az aktív, azaz keresőképes 
időszak, a nyugdíjas években erre már korlátozott vagy ke-
vés a lehetőség. 

Szokásos az öngondoskodást egy mutatószámmal is mér-
ni, ez az öngondoskodási index, amelyet több szempont, para-

méter segítségével számolnak ki. Az in-
dex a megtakarítási hajlandóságot és 
aktivitást méri, és azt mutatja meg, 
hogy az aktív keresők hány százaléka 
alkalmaz vagy él rendszeresen olyan le-
hetőségekkel, amelyek életük későbbi 
szakaszában anyagi természetű vagy 
pénzügyi támaszt, fedezetet nyújt, ha 
szükséges. Az idei legfrissebb felmérés 
szerint hazánkban ez az öngondosko-
dási index 34, azaz a keresők nagyjából 
egyharmada alkalmazza e formákat, az 
előző évhez képest nincs lényeges el-
mozdulás a mutató értékében. Az ön-
gondoskodás alapvetően kétféle lehet: 
nem szervezett (egyéni) és szervezett. 

Nem szervezettről akkor beszélünk, ha a 
magánszemély elhalasztja fogyasztását, 
vagy családon belül nyújt anyagi segítsé-

get, és egyéni módon takarékoskodik. Ennek leggyakoribb 
formája, ha egy banknál betétszámlát nyitunk és különböző 
összegű és lejáratú betétekben tartjuk megtakarításunkat. 

Másik ilyen lehetőség, ha a megtakarítás nemcsak betétben 
van, hanem különféle értékpapírokban (állampapír, vállalati 
kötvény, befektetetési jegy, részvény). Ezekben az esetekben 
a magánszemély kockázatvállalási ismerete, hajlandósága 
alapján maga dönti el, milyen pénzügyi eszközökben tartja 
megtakarításait és szintén ő dönt az esetleges változtatások-
ról is (értelemszerűen a banki alkalmazott vagy tanácsadója 
ebben segítségére van).

Szervezett az öngondoskodás, ha az egyén egy társaságba, 
úgynevezett kockázati közösségbe lép be és ebbe fizet rendsze-
resen, ilyen például az önkéntes nyugdíjpénztár. Fontos e for-
mánál kiemelni a kockázati közösség jelzőt, ugyanis a társaság 
az egyén befizetéseit a jövőben esedékes kifizetésekig különfé-
le eszközökbe fekteti be, hogy e pénzalap megőrizze értékét, 

ANNE BOLENDER 

RAJZA
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sőt hozamra is tegyen szert. Ha hatékony, sikeres e befektetés, 
akkor annak hozama is növeli az egyén számára a jövőbeni ki-
fizetést, ellenkező esetben az egyén nem kap hozamot, sőt be-
fizetéseinek akár tőkerészét is kockáztathatja. 

A kockázati közösség, tehát maga a társaság a tagok által 
elfogadott befektetési stratégia és politika alapján választja ki 
a megfelelő és jövedelmező befektetési formákat. Ha az 
egyén ilyen társaságba lép be és fizet rendszeresen, akkor 
nyomon kell követnie a befizetések és a hozamok alakulását 
is. A legtöbb ilyen társaságnál mód van arra, hogy a befizető 
maga válassza ki saját kockázatviselési értékét és az ehhez 
tartozó befektetések fajtáit, sőt lehet időközönként változ-
tatni is, ha a tag ezt akarja. A szervezett formába tartoznak 
a különféle életbiztosítási módozatok is, ezeknél is lehet vá-
lasztani, hogy mibe fektesse a biztosító az egyén befizetéseit 
a biztosítási időszak lejártáig. 

Hosszú távon
A szervezett öngondoskodás másik formája az úgynevezett 
egyéni számlás rendszerek, példa erre a bankoknál nyitható 
nyugdíj előtakarékossági számla (NYESZ), a tartós befekte-
tési számla (TBSZ). Mindkettő népszerű azok számára, akik 
maguk akarják befizetéseiket, megtakarításaikat kezelni, és 
nem bízzák azt az előzőekben említett kockázati közössé-
gekre. Fontos kiemelni, hogy mindkét számlához jelentős 
adókedvezmény is tartozik, ez különösen előnyössé teszi 
ezeket, ha kivárjuk az előírt megtakarítási időszak végét.

A szervezett öngondoskodás célzott formája a lakás-
előtakarékosság vagy lakáskassza. Ki kell emelni két alapve-
tő feltételt: hosszú távon, több éven át kell megtakarítani, 
befizetni a számlára, a feltételek teljesülése esetén az állam a 
befizetésekhez meghatározott összegű támogatást is ad. Fel-
használni többféle lakáscélra lehet: első lakás vásárlása, csere, 
korszerűsítés, gyermek jövőjéről gondoskodás, szinte min-
den kereskedelmi banknál van mód ilyen számla megnyitá-
sára és az állami támogatás igénylésére. 

Az öngondoskodást, a hosszú távú megtakarításokat a 
bankok kiemelten támogatják, számos banknak van megta-
karítási programja, megtakarítási számlája. Számukra ez azért 
előnyös, mert az ügyfél hosszú időre hozzájuk kötődik és az 
ügyfelek rendszeres befizetései előre kiszámíthatóak és kal-
kulálhatóak. Gazdasági értelemben is fontosak ezek az egyé-
ni befizetések, hiszen a bankok forrását növelik, hozzájárulva 
ezzel a banki hitelezés bővítéséhez is. Az ügyfeleknek viszont 
két okból is megéri megtakarítási számlát nyitni: szinte min-
den banknál előnyöket is élvezhetnek, esetenként magasabb 
a betétkamatot, engedményeket kaphatnak a számlavezetés 
vagy a kártyahasználat díjából, sőt egyes esetekben, az előírt 
megtakarítási évek után bonusz-betétkamat is járhat. 

A másik pedig egy szintén nem elhanyagolható ok: ha 
megkötöttük a megtakarítási számlaszerződést, akkor a 
rendszeres befizetést biztosan nem fogjuk elfelejteni – sőt meg-
bízásunkra bankunk számlánkról le is emeli a havi megta-
karítási összeget –, így azt szinte állandó kiadásként kezeljük 
és ez által is „kényszerítve” vagyunk a megtakarításra. 

Célszerű a különböző öngondoskodási formákból nem-
csak egyet választani, hanem esetenként többet is, így csök-
kenteni tudjuk ezek pénzügyi kockázatát és ebben az eset-
ben is igaz: több lábon kell állni!

PALLA GÁBOR

Ásító gazdák, empatikus kutyák

Az ásítás ragadós. Minél közelebbi kapcsolatban va-
gyunk az ásítozó személlyel, annál valószínűbb, hogy 
magunk is ásítozni kezdünk. Ilyenkor öntudatlanul 
szinkronizálódunk, érzelmileg összehangolódunk tár-
sunkkal. Az empatikusabb emberek, akik könnyebben 
átélik mások érzéseit, fogékonyabbak az ásítás átvételé-
re. Agyi képalkotó vizsgálatok is alátámasztják, hogy 
mások ásításának 
látványa az empá-
tiával kapcsolatos 
területeket akti-
válja. A gyerekek 
viszonylag soká-
ra, 4-5 éves kor-
tól kezdenek ásí-
tozni mások lát-
tán, amikor már 
képesek az érzel-
mek pontos azo-
nosítására. A ragadós ásítás és az empátia kapcsolata 
tehát pszichológiai, viselkedési és neurobiológiai 
szempontból is megalapozott.

A kutatók, akárcsak a kutyatartók, feltételezik, hogy 
a kutya is empatikus jószág, hiszen a szociális viselkedé-
se sok mindenben hasonlít az emberéhez, és a tapaszta-
latok szerint könnyen alkalmazkodik gazdája hangula-
tához, lelkiállapotához. Eddig viszont semmiféle szik-
laszilárd tudományos bizonyítékot nem sikerült felmu-
tatni ez ügyben, teszthelyzetben ugyanis nehéz az 
empátia kiváltása, és a ragadós ásítással kapcsolatos kí-
sérletek is ellentmondásos eredményeket hoztak. A To-
kió Egyetem augusztus elején publikált kutatása azon-
ban fordulatot hozhat e tekintetben, mivel kiderült, 
hogy akárcsak az embereknél és a főemlősöknél, ku-
tyáknál is számít, milyen kapcsolatban vannak az ásíto-
zóval: ha az illető a gazda, akkor nagyobb hatást vált ki, 
mint egy idegen. A tesztek során a 25 kutyából 13 ásí-
tott. Valódi, hanggal kísért ásítás láttán átlagosan 1 volt 
az ásítások száma tíz perc alatt, a kontrollhelyzetben, 
amikor csak kitátották a szájukat az emberek, 0,2. A 
kutatók odafigyeltek arra is, hogy nem csak az össze-
hangolódási késztetés, de az enyhe stressz is kiválthat 
ásítást. Ez akkor jelentkezik, ha az eb szívesen kivonul-
na a számára kényelmetlen a helyzetből, de ezt nem vál-
lalja nyíltan. A szívritmus-mérő készülékek szerint 
azonban a kutyák szíve minden helyzetben változatlan 
ütemben dobogott, vagyis nem azért ásítoztak többet a 
gazda jelenlétében, mert nőtt volna bennük a feszült-
ség. Mindez arra utal, hogy az ásítás kutyáknál is kap-
csolatban van az érzelmi tapasztalatokkal, az empátia 
csírái tehát már a kutyákban is megjelennek.

Kubinyi EniKő

ÉT-ETOLÓGIA
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– Akkor ezek nem feltétlenül para-
ziták?
– De igen, paraziták, amelyek a békák 
bőrén élősködnek. Csak nem feltétle-
nül egy új kórokozó, hanem korábban 
is előfordult nálunk. Ezt abból gondol-
juk, hogy eddig tudomásunk szerint 
nem okozott állománycsökkenést a ha-
zai két él tű po pu lációkban. A Magyar-
országon előforduló gombáról még 
nem tudjuk, mely genetikai vonal-
hoz tartozik. Idén fogjuk elvégezni 
a genetikai állományuk azonosítá-
sát. Ez egy hosszadalmas, és költséges 
technikát igénylő eljárás, amelyet a 
Zoological Society of London és az 
Imperial College kutatói segítségével 
tudunk megvalósítani Londonban. 
Egyes kutatások szerint a klímaváltozás 
vagy az állomány legyengülése okoz-
hatja a kórokozó virulenciájának növe-
kedését, ezért a hazai populációk stabi-
litása ellenére szükség van a kétéltűállo-
mányaink folyamatos megfigyelésére.
– A molekuláris taxonómia, vagyis a 
genetikai állomány molekuláris elem-
zése szerinti fajmeghatározás, az Ön 
másik kutatási területe. Mi lehet e ku-
tatások gyakorlati haszna?
– A molekuláris taxonómia eredmé-
nyeit rendkívül sok területen fel lehet 
használni, egyik legfontosabb haszno-
sítási területe a gyakorlati természetvé-

delem. Először egy ausztrál békafaj 
esete jut eszembe. Erről a békafajról, 
amely Ausztrália keleti partján fordul 
elő, sokáig azt gondolták, hogy széles 
elterjedésű, gyakori faj. Amikor a 
kitrid gomba megtámadta a fajt és je-
lentős pusztítást végzett rajta, többek 
között elvégezték a molekuláris taxo-
nómiai vizsgálatát is, és kiderült, hogy 
a békafaj állományát két fajra lehet 
bontani. Az egyik fajról megállapítot-
ták, hogy rendkívül szűk elterjedésű, 
ezáltal fokozottan veszélyeztetetté vált, 
így azonnali ter mészetvédelmi intéz-
kedéseket hoztak az egyedszám meg-
óvása érdekében. De hasonló eset for-
dult elő itthon is. Amíg nem végeztük 
el a hazai tarajos gőtefajok molekuláris 
taxonómiai vizsgálatát, addig úgy 
gondoltuk, hogy három fajuk él Ma-
gyarországon, a közönséges tarajosgőte 
(Triturus cris ta tus), dunai tarajosgőte 
(Triturus dob rogicus) és az alpesi ta ra jos-
gőte (Triturus carnifex). A genetikai 
vizsgálatok kimutatták, hogy a közön-
séges tarajosgőte nem is él Magyaror-
szágon, elterjedése csak érinti az ország 
északi területét, ahol a dunai ta ra jos-
gőtével hibrid állományt alkot.
– A Magyar Madártani és Ter mé szet-
védelmi Egyesület Két éltű– és Hül lő-
vé delmi Szak osztályának titkáraként 
miként ítéli meg a tavaszi békamentő 

– Egyik kutatási területe a kétéltű-
eket megbetegítő kitridiomikózis fer-
tőzés, amelyet egy rajzóspórás gomba, 
a Batrachochytrium dendrobatidis 
okoz. Ha jól tudom, a betegség követ-
kezményeként már számos kétéltűfaj 
kipusztult több kontinensen. Mit tu-
dunk a gomba világméretű és magyar-
országi elterjedéséről?
– Ezt a gombafajt és pusztító hatását a 
kétéltűekre 1998-ban fedezték fel. 
Utána még jó ideig azt gondolták, 
hogy a betegség Dél-Afrikából terjedt 
szét emberi tevékenységgel a többi 
kontinensre, megfertőzve a naiv állo-
mányokat. Az utóbbi évek intenzív, el-
sősorban molekuláris kutatásai azon-
ban kimutatták, hogy a kitridiomikózis 
azért nem okoz mindenhol pusztítást, 
mivel nagy valószínűséggel sok helyen 
endemikus. A kétéltűpusztulásban va-
lóban fontos szerepet játszott az, hogy 
az ember széthurcolta az idegen gene-
tikai vonalakat, amelyek aztán a helyi 
állománnyal egy hipervirulens formát 
alkottak. Ezt a hipervirulens gomba- 
genetikai vonalat találták meg a leg-
több helyen, ahol a betegség hatalmas 
pusztítást végzett a kétéltűek körében, 
például Ausztráliában vagy Spanyolor-
szágban. A Magyarországon előfordu-
ló vonal nem feltétlen veszélyes a hazai 
kétéltűekre.
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KÉTARCÚ MÚZEUMOK
Manapság a múzeumokban folyó kutatási munkáról sokféle 

vélemény lát napvilágot, mindegyik közös jellemzWje a 
ku tatásokra fordítható pénzek elégtelen volta. Ugyanakkor a 

2003-ban kezdWdött – és azóta minden évben megrendezett – 
Múzeumok Éjszakája címe kulturális program töretlen népsze-
reségével és egyre nagyobb látogatottságával ezt megcáfolni 
látszik. Interjúnkban Vörös Judit fWmuzeológus, a Magyar 
Természettudományi Múzeum Kétélte- és HüllW gyej teményének 
kurátora a múzeumi munkáról, a kétéltefajok kutatásairól, ter-

mészetvédelemrWl és ismeretterjesztésrWl mesél.
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nemzeti park igazgatóságát és minket, 
azokat konzerválhatjuk a gyűjtemény 
számára. A gerinces állatok gyűjtése 
már külföldön is szigorú engedélyek-
hez kötött, így a gerinces gyűjtemé-
nyek gyarapodása inkább ajándékozás-
sal és múzeumok közötti cserével tör-
ténik. 
– Idén az év kétéltűje a barna ásóbéka 
lett. Miért rá esett a választás, milyen 
szempontok alapján dönt a „zsűri”?
– A Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület Kétéltű- és 
Hüllővédelmi Szakosztálya minden 
évben kiválaszt egy kétéltű- vagy 
hüllőfajt, amelyet kevésbé ismernek 
az emberek, de mégis valami miatt 
különleges figyelmet érdemel. Ta-

valy a lábatlangyík volt az év hüllő-
je. Az idén azért esett a választás a 
barna ásóbékára, mert rejtőzködő 
életmódja miatt keveset tudunk róla, 
viszonylag rövid ideig lehet vele ta-
lálkozni a tavaszi párzási időszakban, 
és szeretnénk minél jobban felhívni 
a figyelmet a faj védelmére. A prog-
ramunk célja, hogy az évek során 
bemutassuk a hazai kétéltű- és hüllő-
faunát, és az ismeretterjesztést össze-
kapcsoljuk Országos Kétéltű és Hül-
lő Ponttérképezési programunkkal 
is. Ha bemutatunk egy fajt, azt már 
könnyebben felismerhetik a termé-
szetjárók, és megfigyelésüket aztán 
egy számítógépes felületen keresztül 
rögzíthetik a térképezési program-
ban a herpterkep.mme.hu oldalon. 
Ezzel rengeteg értékes információ 
birtokába juthatunk a faj elterjedésé-
ről, és egyben hasznos programot 
adhatunk a lelkes megfigyelőknek.

SOMOGYI TAMÁS

– Egyik nemrég készült múzeumi 
munkájában, amikor a szakterületük 
két múzeumi szempontból fontos, szá-
mukra valamilyen szempontból kedves 
témáját mutatták be, Ön a foltos sza-
lamandrát és a nílusi krokodilt válasz-
totta. Miért pont ezeket?
– A foltos szalamandra az egyik legje-
lentősebb hazai kutatási témám, és fon-
tosnak tartottam, hogy minél többen 
megismerhessék a fajt és a múzeumhoz 
fűződő kutatási eredményeinket. 

A nílusi krokodilt pedig azért válasz-
tottam, mert mikor egy bombatáma-
dás következtében leégett a múzeum 
egy része, köztük a Kétéltű- és Hüllő-
gyűjtemény, és közel 40 ezer példány 
megsemmisült, ez a kitömött krokodil 

szerencsés módon épségben megma-
radt. Akiknek a gyűjteménye nem 
szenvedett ekkora kárt, nem tudják el-
képzelni, mit jelent, hogy fennmaradt 
valami, ami még a híres Afrika kiállí-
tásban is szerepelt.
– Hogyan kerülnek ma az állatok pél-
dányai a gyűjteményekbe?
– A múzeumban rendkívül aktív gyűj-
tőmunka folyik, elsősorban a gerincte-
len állatok szintjén. A kollégák hazai és 
külföldi expedíciók során gazdagítják 
a gyűjteményeket. Mivel azonban 
minden kétéltű és hüllőfaj védett Ma-
gyarországon, ezen állatcsoportok 
gyűjtése nem lehetséges. Van hatósági 
engedélyünk az elpusztult egyedek be-
gyűjtésére, illetve ha valaki ilyen te-
temre bukkan és értesíti az illetékes 

akciók hatékonyságát, betölthetnek-e 
jelentős szerepet egy populáció fenn-
maradásában? 
– Az MME helyi csoportjai között van-
nak olyanok, amelyek minden évben 
szerveznek kétéltűmentő akciókat. Az 
MME mellett számos olyan civil szer-
vezet működik, amely az illetékes nem-
zeti parkkal együttműködésben menti 
a kétéltűeket. A kétéltűfajaink eltérő 
vonulási és viselkedési formát mutat-
nak. Vannak olyanok, amelyek kevésbé 
vándorolnak és vannak olyanok, ame-
lyek jelentős távolságot tesznek meg át-
telelő és szaporodási helyeik között. 
Ezen kívül a mentési területek élőhelyi 
adottságai is nagyban eltérhetnek egy-
mástól. Tegyük fel, hogy átlagosan egy 

állomány kétharmada vándorol olyan 
formában, hogy közben egy forgalmas 
közúton kell áthaladnia. Ha nincs meg-
felelő védelmi rendszer, akkor ezeknek 
akár a felét is elüthetik. Ha végiggon-
doljuk, hogy egy élőhelyen meg tud-
nak menteni mondjuk évente 80 000 
békát, akkor az évek alatt egy jelentős 
állomány menekülhet meg.
– Van elég önkéntes békamentő?
– Én az idei évben a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park által szervezett tavaszi 
farmosi kétéltűmentő akcióra láttam 
rá jobban, ez egy rendkívül jól szer-
vezett és sikeres program volt. Ott 
rengeteg volt az érdeklődő, jó előre 
fel kellett iratkozni egy-egy prog-
ramra. Óvodás, iskolás csoportok, 
magánszemélyek is részt vettek rajta.
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Egyik kutatásunkban injekciós 
droghasználók drogváltását ta-
nulmányoztuk, azt a folyama-

tot, amikor az akár 5-10 éve használt 
drogjukat egy újjal váltották fel. Ez a 
kutatás egybeesett azzal, amikor az új 
pszichoaktív anyagok, vagy ahogyan 
akkoriban nevezték, dizájner drogok 
megjelentek Magyarországon. Arra 
voltunk kíváncsiak, hogy ezek az in-
jekciós szerhasználók miért és hogyan 
váltják fel a megszokott drogjukat az 
újra. Interjúkat készítettünk ilyen szer-
váltó injekciós használókkal és arra kér-
tük őket, hogy mondják el a szerváltás 
folyamatát. Az interjúk korábban hero-
int vagy amfetamint használó injekciós 
droghasználókkal készültek, akik 
mefedront kezdtek használni. A 
mefedron (az utcai neve Kati volt, lásd 

az ÉT 2010/42. számban megjelent cik-
künket.) a katinonok közé tartozó, 
szintetikus úton előállított vegyület, 
amelynek elsősorban stimuláns, kisebb 
mértékben hallucinogén hatása van.

Az interjúalanyok többsége a szer-
váltást a mefedronnak a rögtön a vé-
nás injekció beadása után érzett hatá-
saival magyarázta, ezt nevezik 
„flesnek”: „Meg ilyen, felülről jön egy 
ilyen érzés, zsibbadás, felülről jön és lefelé 
megy a szádban így körbe-körbe. Hogy 
tudjam elmondani, ilyen zsibbadás, lefele 
fentről és puff... És olyan hirtelen törté-
nik.” „Annyira megüti őket ez az érzés, 
ez a fles, hogy picike pillanatra, pár má-
sodpercre elveszti az eszméletét. De ez 
nem azt jelenti, hogy nem is fog magához 
térni.” „...engem az vonz az egészben, 
pont az, amikor nem vagyok képben, meg 

berezonálok, meg azt sem tudom, hogy 
melyik bolygón vagyok. Az a része jobban 
vonz a katinak.” „Elsőnek csak úgy tud-
tam beadni, ha ültem, mert tuti, hogy így 
kidőltem. És becsuktam a szemet, és pár 
percig csak beszéltek hozzám, én meg mo-
solyogtam, és így tartott.”

A mefedronnak elsősorban a „lenyo-
mó”, a központi idegrendszert „lassí-
tó” hatású heroinnal történő összeve-
tése volt jellemző – azoknál, akik ko-
rábban heroint használtak: „Többen 
jobb, mint egyedül, mert ha többen vagy-
tok, el tudtok beszélgetni olyan dolgokról, 
amit tisztán nem beszéltek meg egymással, 
szóval úgy gondoljátok, hogy nem másra 
tartozik. Ha a barátoddal vagy együtt, 
vagy egy olyan emberrel, akiben megbízol 
és ismered már régóta és meg tudjátok be-
szélni a saját benti-lelki problémáitokat és 
ezzel megkönnyítitek egymásnak a lelkét. 
Én legalább is ezt tapasztaltam. Ha egye-
dül vagy, akkor nem tudod, vagy legalábbis 
a fallal, az ajtóval elbeszélgetsz.” Elbeszé-
léseik szerint a heroinhasználat inkább 
magányosan, a többiektől elvonultan 
történik, ezzel szemben a mefedron 
társasági drog, hatása alatt beszélgetni, 
sőt jókat táncolni is lehet. Ez a hatás 
már a „fles” után jelentkezik. Sokan 
éppen emiatt szándékosan keresték a 
mefedront, amikor a szer ilyen hatása-
iról hallottak: „egész életemben ezt az ér-
zést kerestem és megtaláltam”. Esetükben 
a szerváltás tudatos döntés, választás 
eredménye volt. Ezekben az elbeszélé-
sekben a mefedron kedvező hatásai je-
lennek meg, ezért ezeket élvezeti nar-
ratíváknak nevezzük.

De nézzük meg, mi történt azokkal, 
akik rendszeresen kezdték használni a 
mefedront! Először az élvezeti narratí-

A DROGVÁLTÁS 
NARRATÍVÁI

Az életút-elbeszélések, az életúttal vagy fontos életútbeli változásokkal foglalkozó elbeszélések, nar-

ratívák különösen alkalmasak arra, hogy akár jelentWs társadalmi változások idején, akár az egyéni 
élettörténetben bekövetkezW nagy változások során magukba építsék a változást. Így fenntartják az 

elbeszélW személyes állandóság és folyamatosság érzését, azaz az identitását. 
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vák jelentek meg, kiegészülve a szer 
olcsóságával akár a heroinhoz, akár az 
amfetaminhoz képest. A rendszeres 
használat során azonban más érzések is 
kezdtek megjelenni: „Hogy mondjam, 
nem normális, épelméjű ember lesz tőle az 
ember. Lát dolgokat, beképzel dolgokat, 
rángatózás, idegrángatózás tőle, úgy alszik 
az ember, hogy pattog, mint egy gumilab-
da.” „Belülről sanyargat, belülről érzem 
ezt a sanyargatást, itt-ott összehúzza, ki-
ráz a hideg, a szemem... nem lehet így él-
ni.” „A csontjaim. Meg a fülem is fáj. Meg 
a gyomorszájam ég és szorul.” Ezek az el-
beszélt tünetek már súlyos függőség-
ről szólnak: ez a függőség nagyon ha-
mar, már akár egy hónapos használat 
után is kialakult. Ugyan „testi” elvo-
nási tünetek nem kísérték azt az álla-
potot, ha valaki nem jutott idejében 
mefedronhoz, de az előző idézetek rá-
világítanak milyen pszichés hatásai 
voltak a hiánynak. A használók súlyos, 
néha leküzdhetetlen sóvárgásról szá-
moltak be. A (pszichés) elvonási tüne-
tekhez, a leküzdhetetlen sóvárgáshoz 
vezető tünetek már néhány óra után is 
kialakulhattak. Ez azt jelentette, hogy 
az interjúalanyink között volt olyan, 
aki napi 5-8-szor, de olyan is, aki több 
mint tízszer injektálta a szert. Ennek 
eredménye a még súlyosabb függés ki-
alakulása lett. A napi sokszori injektá-
lás megnöveli az injekciózás útján – 
közös vagy megosztott tűvel vagy más 
eszközökkel terjedő – fertőző betegsé-
gek terjedésének kockázatát. Ezekben 
az esetekben „kockázati narratívák-
ról” beszélünk, ahol a szer negatív ha-
tásai jelennek meg. Az élvezeti narra-
tívák a használat első idejére – pár hó-
nap, de akárcsak egy hónap – voltak 
jellemzők, utána már megjelentek a 
kockázati narratívák. A korábban di-
csért szer használata egyre nehezebben 
leküzdhető pszichés tünetekkel járt.

Említettük, hogy a szerváltás egyéni 
döntés, választás eredménye volt. Ezt a 
döntést ugyanakkor interjúalanyaink 
egy olyan közegben hozták meg, ahol 
a társaik többsége injekciós szerhasz-
náló volt, és Budapestnek az a része, 
ahol éltek, minden szempontból hátrá-
nyos helyzetűnek tekinthető. Ez az in-
terjúalanyok számára azt jelentette, 
hogy nem volt esélyük kikerülni ebből 
a közegből. A személyes döntést tehát 
ebben a kontextusban kell értelmezni: 

valószínűleg több esetben a társas kö-
zeg drogváltását követték az interjú-
alanyok és ezt a folyamatot élték át 
személyes választásként.

A Kék Pont Drogkonzultációs Köz-
pont és Ambulancia injekciós drog-
használó kliensei azóta a mefedronról 
is váltottak. Számos új katinon-
származékkal próbálkoztak, de a ta-
pasztalataink alapján a drogváltás ha-
sonló narratívákat hív elő: egy élveze-
tit és egy kockázatit. Ezért is volt fon-
tos az első drogváltás körülményeinek, 
az ezzel kapcsolatos elbeszélt történe-
teknek a megismerése; a többi szervál-
tás során hasonló narratívákkal talál-
koztunk.

Az injekciós szerhasználók számára 
többféle kezelési-ellátási program léte-
zik. Fontos tisztában lennünk azzal, 
hogy maguk a szerhasználók hogyan 
tekintenek a szerhasználatukra: felte-
hetően a kockázati narratívák idején 
könnyebben keresnek segítséget, illet-
ve a felajánlott segítséget inkább elfo-
gadják. Míg az élvezeti narratívák ide-
jén valószínűleg nem ez a helyzet. Ha 
az interjúalanyok szerváltásában a sze-
mélyes döntést – a kockázati, többszö-
rösen hátrányos környezet miatt – 
korlátozottan, de mégis elfogadjuk, 
akkor a szerhasználat abbahagyására 
vagy jelentős csökkentésére vonatkozó 
döntéseiket is elfogadjuk. Ezzel erősít-

jük azt, hogy felelősséget vállaljanak 
döntéseikért – legyenek azok jók vagy 
rosszak –, és ez a felelősség az, amire a 
kezelést is építeni lehet! Ha passzív, a 
körülmények változására kizárólag 
sodródó módon válaszoló személyek-
ként vagy pusztán „áldozatokként” 
fogjuk fel őket, akkor egy aktív rész-
vételt igénylő terápiás folyamatban ke-
vésbé számíthatunk a részvételükre. A 
pszichológiában „ágen ciának” nevez-
zük azt a személyes tulajdonságot, ami 
meghatározza, ki és milyen mérték-
ben érzi úgy, hogy döntései személyes 
döntések, amikért vállalja a felelőssé-
get. Több olyan elbeszélési technika lé-
tezik, amikor a szerhasználók az 
„ágenciájukat” csökkentik: azaz a kö-
rülmények befolyása által, „sodródó” 
áldozatként mutatják be magukat, 
menekülve a személyes döntés felelős-
ség alól. Ettől különbözik az a helyzet, 
amikor a személyek „ágensként” (cse-
lekvő személyekként) tekintenek ma-
gukra, elfogadva döntésük pozitív, de 
akár negatív következményeit is. A ta-
pasztalatok szerint könnyebben keze-
lésbe vonhatók azok, akik magukat 
„ágensként” határozzák meg és dön-
téseiket saját felelősségi körükbe utal-
ják, és nem a környezetet – a társadal-
mi problémákat, a droghasználó bará-
tokat – kárhoztatják.

RÁCZ JÓZSEF
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A z utóbbi években gyakran szó 
esett a balatoni nádpusztulás-
ról, és különböző, a termé-

szeti értékeket, tájjelleget veszélyeztető 
folyamatokról. A szándékos, beruhá-
zásokból és gazdasági tevékenységből 
eredő vagy járulékos tájátalakító folya-
matok mellett felerősödött a növényi 
inváziók, növények okozta fertőzések 
hatása. Az egész ország területén 
szembesülünk visszafordíthatatlan fo-

V E S Z É LY B E N  A  N Á DA S O K

NÖVÉNYI INVÁZIÓ 
A BALATONNÁL

Dísznövényként érkezett – mostanra kellemetlen betolakodó lett: az aranyvesszW. Már legnagyobb 
tavunk, a Balaton ökoszisztémáját is veszélyezteti.  A Szent István Egyetem Növénytani és 

Ökofiziológiai Intézet elWzetes vizsgálatai erre a jelenségre hívják fel a figyelmet.

TÖMEGES TERJEDÉS
Inváziónak nevezzük az állati vagy növényi populációk tömeges, felt_nQ 
megjelenését, gyors terjedését, amely a legtöbb esetben Qshonos populá-
ciók kiszorításával jár.  Egyes betolakodó fajok az új területek elözönlése 
során teljesen átformálják a környezetüket. Ide tartoznak egyes özönnövé-
nyek, rovarkártevQk, élQsködQk, amelyek fertQzése ellen általában meg-
elQzéssel lehet sikeresen védekezni. Az agresszívan terjedQ, tájidegen fa-
jok káros hatást fejthetnek ki mind a természetvédelmi, tájképi érték_ terü-
leteken, mind pedig az ember által megalkotott tájban, mivel veszélyeztetik 
a természetes életközösségeket, veszélyeztetik a védett fajok fennmara-
dását, csökkentik a biológiai változatosságot, módosítják az ember által 
alkotott környezetet, károsan befolyásolják a mezQgazdasági parcellák ter-
méshozamát, egészségi károkat okoznak. A széles t_rQképesség_, gyor-
san szaporodó és terjedQ növényfajok egy része nem csak indirekt mó-
don, a mikroklíma, a környezet megváltoztatása révén okoz egészségügyi 
problémákat, de maga is allergén jelleg_.

A Balaton-part egyik 

legimpozánsabb, 

nagykiterjedés_ nádas 
élQhelye a Szigligeti-

öbölnél található. 
A számos madárfajnak, 

hüllQnek és kétélt_nek 
életteret adó nádast 

f_zes, nyaras erdQfoltok 
tarkítják.

A Solidago-növény
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Hogyan védekezhetünk?
Általánosan elmondható, hogy az 
egyetlen hatásos megoldás a megelő-
zés. A környezetszennyező növényfa-
jok (allergén, invázióra hajlamos és 
mikroklíma-, talajátalakító hatású nö-
vények) telepítését szabályozni, bizo-
nyos extrém esetekben tiltani kell. Vál-
toztatni kell a vonalas létesítmények 
(autóutak, vasútvonalak) építése során 
kialakult tereprendezési gyakorlaton, 
nem szabad halogatni az építkezések 
során feltárt talajfelszínek kezelését. Az 
idegenhonos gyomok leggyorsabban a 
tájsebeken telepednek meg, és ezeken a 
talajfoltokon megerősödve hatolnak be 
a természetes zárótársulások belsejébe, 

kiszorítva az ottani populációkat. Ha-
zánk növényi fertőzöttségének jelenle-
gi mértéke mellett a legagresszívebb 
fajok eltávolítása gazdasági szempont-
ból már nem kivitelezhető. Egy hatá-
sos, hosszú érvényű ellenlépés csakis 
országos, vagy Közép-Európai léptékű 
beavatkozás lehet. Ezzel szemben nagy 
figyelmet kell fordítanunk az ismert, 
de még csak szórványosan előforduló, 
a jövőben várhatóan kockázatot jelentő 
fajok populációinak felszámolására. 
Amennyiben a jelenleg legnagyobb 
problémát okozó parlagfű, selyemkó-
ró, bálványfa és aranyvessző telepítését 
időben tiltották volna, a kezdetben a 
természetben megjelenő foltokat ke-
zelték volna, a mai állapot elkerülhető 
lett volna. Így most is érdemes az új, 
még megfékezhető jövevények ellen 
védekezni. Ilyen a mandulapalka 
(Cyperus esculentus) és számos, jól loka-
lizálható betolakodó.

A magyar táj gyors ütemű megválto-
zásának okai elsősorban a végső terep-
rendezést sokáig halogató beruházá-
sok, a minél kevesebb talaj degradációt 
előidéző beruházás-tervezés, és a növé-
nyi inváziók elleni szükséges mértékű 
védekezés hiányában keresendők.

Két problémás faj
Az aranyvessző amerikai eredetű dísz-
növény, amely meghonosodott, szinte 
kiirthatatlanul elszaporodott, ri zó má-
val terjedő invazív gyom. A kertek 

lyamatokkal és gazdasági mércével 
már helyrehozhatatlannak tűnő vesz-
teségekkel. Most a Balaton partjára lá-
togatunk el, hogy feltárjuk az egyik 
legsúlyosabb és leggyorsabban végbe-
menő környezeti átalakulást, amely 
túlnyomórészt egy növényi alcsalád 
térhódításának következménye.

Szívós Solidago
A legtöbb megállíthatatlanul terjedő, 
és a természetes ökoszisztémát és a 
megszokott tájképet veszélyeztető nö-
vényfaj haszonnövényként, vagy dísz-
növényként, szándékos betelepítés kö-
vetkeztében jelent meg az országban. 
Az aranyvessző az utóbbi kategóriába 
sorolható, mivel a mai napig szívesen 
ültetik ezeket a kis csoportban pom-
pás megjelenésű növényeket a kertek-
be, árokszélekre. Amikor pár év eltel-
tével terjedése kínossá válik, esetleg 
valamelyik családtag allergiájának 
okozóját véljük felfedezni benne, gon-
dosan, többszöri eltávolítással leküzd-
hető. A valódi problémát a parlagon 
hagyott területekre és a természet kö-
zeli területekre kivadult állományok 
megfékezése jelenti. Szívós, tág tűrésű 
növényként a beavatkozásokat jobban 
viseli a természetes társulás alkotó fa-
joknál, így a védett területeken okoz-
za a legnagyobb károkat.

A Solidago-fajok elsősorban a náda-
sokat, vizes élőhelyeket veszélyeztetik, 
de a tölgyerdő hosszú távú fennmara-
dását is gátolják, mivel az aljnövényzet 
szerepét átvéve magas, sűrű populáci-
ói elvonják a fényt a talajról, megaka-
dályozva az újulat kialakulását.

A szigligeti nádas helyét gyors ütemben veszi át az aranyvesszQ 
impozáns, ám tájba nem illQ populációja

A Solidago virágzata
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Lokalizálás légi térképészettel
Az aranyvessző térhódítását légi térké-
pészeti módszerekkel lehet a leggyor-
sabban és a legpontosabban lokalizálni. 
A virágzó állományok nagyon ponto-
san feltérképezhetőek  a repülőgép aljá-
nak kameranyílásából függőlegesen le-
felé fényképező térképészeti mérőka-
mera felvételein és az abból előállított 
10-30 cm pontosságú légifelvétel-tér-
képeken. 

Így komplex környezetinformatikai 
rendszerek készülnek, amelyek térbeli 
információkat szolgáltatnak például a 
Solidago-fertőzöttségre vonatkozóan 
is. Ezek az adatbázisok olyan összetett 
lekérdezést tesznek lehetővé amely fel-
tárhatja a kapcsolatot a környezeti pa-
raméterek, térbeli eloszlások és az öko-
lógiai folyamatok lefolyása között. A 
folyamatokat befolyásoló tényezők szé-
les skálája vizsgálható, modellezhető 
közös rendszerben.

BAKÓ GÁBOR

mutatós növényeként jelent meg ha-
zánkban, de gyorsan elvadult, és 
most óriási mértékben elterjed. A le-
velek szórt állásúak, ülők, lándzsá-
sak, hosszúkásak, a szélük alul ép, a 
csúcsuk felé fűrészes. 60–220 cm 
magasra nő, évelő. Kaszattermése 
repítőszőröket visel. Júliustól szep-
temberig virágzik, ilyenkor sárga 
virágzatáról a legkönnyebb felismer-
ni. A fészekvirágok sárga virágbo-
gai féloldalú fürtökben ívesen hátra-
görbülnek. A nyolcvan aranyvessző-
fajból nálunk két faja okoz komoly 
környezeti problémát, a kanadai 
aranyvessző (Solidago canadensis) és 
a magas aranyvessző (Solidago 
gigantea). Míg a kanadai aranyvesz-
sző szára végig sűrűn szőrös, addig 
a magas aranyvessző szárának alsó 
része kopasz.

Sokan nem is tudják, hogy allergiájuk 
egyik kiváltója a kertjüket díszítő 
aranyvessző is lehet. 

Tolakodó igekötWk

Méltán lehetünk büszkék igekö-
tőinkre. Úgy tapadnak egyes 
igékhez, hogy nemcsak a cselek-
vés, a történés irányát szabják 
meg, hanem néha az idejét is. Vá-
rom – megvárom X-et. Az utób-
bi esetben addig maradok, amíg 
X. meg nem jön. Az előzőben 
ítéletnapig itt rostokolhatok.

A jelentésmódosító igekötők 
között azonban akad kettő, 
„aki” nemegyszer indokolatla-
nul tolakszik az igéhez. Ép 
nyelvérzékkel jogosan tartjuk 
ragaszkodását fölöslegesnek. 

A két gézengúz a be és a le.
Hogy mikor nincs szükség rá-

juk, azt úgy állapíthatjuk meg, 
hogy az igekötős alakot össze-
vetjük a „pőre” igével. Ha a két 
alak ugyanazt jelenti, a be és a le 
már veheti is a kalapját. (Persze 
nem veszi, de legalább jólesik 
beszélni róla.)

S miért különb a bevállal, mint 
a vállal, az elvállal? Peres ügyet, 
lásd Arany fülemüléjének füty-
tyét, még felvállalni is lehet. Az 
áldozatot beazonosítjuk. Vajon 
többet tudunk-e meg róla, mint-
ha csak azonosítanánk? Köny-
nyebben ússza-e meg a csem-
pész, ha poggyászát leellenőriz-
zük, mintha csupán ellenőriz-
nénk? A vámtiszt lenyilatkozza, 
hogy nem talált szabálytalansá-
got. Elhinnénk neki akkor is, ha 
erről csak nyilatkoznék. 

„Divatos” lett a beközelít, be-
vadul, betámad is. Mást jelent-e, 
mint az, hogy megközelít, meg-
vadul, megtámad? Ugye, nem?

Előfordul persze, hogy nem árt 
a megkülönböztetés. Kérdezzük 
meg a hölgyeket: ugyanúgy rea-
gálnak-e, ha egy férfi az utcán 
megszólítja, mint amikor leszó-
lítja őket?

GYÁRFÁS ENDRE

Nyelv és Élet
Szerkeszti: 

GRÉTSY LÁSZLÓ

A magyar táj gyors ütem_ megváltozásának okai 
elsQsorban a végsQ tereprendezést sokáig halogató 

beruházások, a minél kevesebb talajdegradációt 
elQidézQ beruházás-tervezés, és a növényi inváziók 

elleni szükséges mérték_ védekezés hiányában 
keresendQk
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Jut eszembe...
AUDIS...

Symphoniam Ungarorum qualiter sonat? – ébresz-
tette, majd kérdezte kísérőjét, Walter mestert Gel-
lért püspök, amikor meghallotta a gabonát őrlő, 

kézi malmot hajtó lány énekét. Magyarul annyit tesz: 
Hallod-é a magyarok szimfóniáját?

A korabeli latinban, a görög eredetű symphonia szó ter-
mészetesen nem nagyzenekari művet jelentett, hanem egy-
szerűen zenét, vagy más értelemben dobszerű hangszert.

No de ne szakítsuk ki a mondatot eredeti környezetéből, 
hanem idézzük fel a kerek történetet: „…Éjféltájban a püspök 
malomkövek zúgását hallotta, ezeket azonban nem látta. Csodál-
kozott, vajon mi lehet az? És csakhamar az asszony, aki a malmot 
hajtotta, énekelni kezdett. A püspök elcsodálkozva mondta Wal-
ternek: Walter, hallod-é hogyan szól a magyarok szimfóniája? És 
mindketten jót derültek a dalon…” (Mészáros István fordítása).

A történet egy faluban vagy tanyán játszódott, amikor a 
nagy tudású püspök ügyes-bajos dolgaival a királyi udvar-
ba, talán Esztergomba, talán Fehérvárra igyekezett. Kísé-
rője, az első név szerint ismert pedagógus, Walter magisz-
ter, aki a csanádi monostor iskolájának grammatica és 
musica tanára is volt. Az iskolában összesen tíz oktató mű-
ködött, akik közül legalább hét tudott magyarul. Bizonyos, 
hogy közöttük volt Walter is, aki akkor már talán több 
mint 30 éve élt országunkban. 

A történet az 1030-as évek első felében eshetett meg. Jó-
kora utat kellett megtenniük, átkelni a Tiszán, Dunán, ta-
lán előbb a Maroson is, hogy Marosvártól céljukig érjenek. 
Nyolc-tíz napon át ültek a taligán vagy a nyeregben, mire 
célhoz értek. Valamelyik esti pihenőn – hiszen az éjszaká-
kat a biztonságot adó falvakban töltötték – hangzott fel az 
ének, valami olyasmi, mint a Kis kece lányom (A kece szó 
ugri-bugrit, jókedvűen ficánkolót jelent).

Ez eddig egyszerű, közérthető, csakhogy a megjegy-
zés nem a dalra vonatkozik, hanem a zenére. Van, aki 
a malomkő dobszerű zakatolására gondol, van, aki a 
nyenyere (tekerőlant) hangjai mellett szavaz, hiteles 
döntést nem lehet hozni. 

Jómagam, a szent püspök tiszteletét nem akarván sér-
teni, inkább tréfás megjegyzést hallok ki a latin szöveg-
ből. Aki hallott már kézi malmot nyikorogni, duru-
zsolni, kerregni, az nem csodálkozik, hogy a püspök a 
szörnyű zajra felébredvén kissé epésen mondja kísérőjé-
nek, hallod a magyarok muzsikáját?

Itt tartottam a beszély leírásában, amikor kezembe került 
az elmúlt évben megjelent Hangszerek kislexikona, melyet 
Törőcsik Attila jegyez. Éppen napjainkban, pontosabban 
az utóbbi évtizedekben jelent meg úja népzenénkben a már 
vagy fél évszázada „téli álmot alvó” tekerőlant, más néven 
nyenyere, melyet Sebő Ferenc élesztett újra az ötvenes 
években. Latinul organistrum, symphonia, cifonie.

A lexikon szerzője szerint a XI. században fejlődött ki, két 
típusa volt, a nagyobb változatot két személy kezelte, azaz 
az egyik tekerte, a másik a billentyűket nyomkodta a kora- másik a billentyűket nyomkodta a kora- a kora-

beli orgonához hasonlóan, ahol az egyik személy fújtatott, 
a másik a sípokat működtette (organistrum). A kisebb vál-
tozat volt a symphonia. A malom tekerőjéről asszociált a 
szent püspök a tekerőlantra, s tette kissé epés megjegyzését.

A legenda mondatai tehát olyan XI. századi hangsze-
rünkre vonatkoznak, melynek eddig sem tárgyi, sem írásos 
emlékét nem ismertük.

Gellért, a későbbi püspök, 977-körül született Velencében, 
azaz megközelítőleg egykorú lehetett Istvánnal. Gyermek-
kori betegségéből való felépüléséért szülei, fogadalmukat 
betartva, szerzetesnek adták. Iskolái elvégzése után Bur-
gundiába küldték ismeretei bővítésére, hazatérve perjellé 
emelték. 1018-ban megcsömörlött a velencei belviszályok-
tól, s a remeteséget választotta. Jeruzsálembe akart vándo-
rolni, de Magyarországon István feltartóztatta, s fia, Imre 
nevelőjévé tette. Lehetséges, hogy az istváni Intelmek értelmi 
szerzője is ő volt. 1024-ben, a velencei Orseolo Ottó Eszter-
gomba érkezte után ismét remete lett Bakonybélben. Ajtony 
veresége után (1028) az újonnan alapított marosvári (csanádi) 
püspökség élére került. A görög szerzeteseket kitelepítve 
újabb templomot, iskolát építtetett, monostort alapított. El-
marasztalta Pétert, aki István örököseként méltatlanul visel-
kedett, de nem volt hajlandó megkoronázni Aba Sámuelt 
sem. Péter ismételt bukása után támogatta a Vazul fiúk – 
Endre, Béla, Levente – hazahívását. Halálát a hazaérkező 
Endre fogadására igyekeztében a Vata mellé álló felkelők 
okozták, akik a Kelen-hegy sziklájáról talyigástul letaszí-
tották, átdöfték, megkövezték. Walter magiszter talán ve-
lencei, talán burgundiai származású volt. Egyesek szerint 
Gellérttel és Mórral együtt indult a jeruzsálemi zarándok-
latra 1018-ben. Talán ő is a bakonybéli monostorban töltött 
közel másfél évtizedet, míg azután az újonnan szervezett 
püspökségi iskola (papnövelde) egyik rektora lett. Más ku-
tató a Gizella kíséretében érkező szerzetesek közé sorolja, 
magam is ez utóbbi mellett törnék lándzsát.

TROGMAYER OTTÓ

Organistrum (Ourense-i katedrális, Spanyolország)



S
Z

E
P

T
E

M
B

E
R

1108   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2013/35

Szeptember az elsW Wszi hónap. A nappalok 
rövidülése már jól észrevehetW. Míg else-

jén még majdnem 13 és fél óra hosszan 
tart a nappal, 30-án már csak 11 és 
háromnegyed órán át. A Nap delelési 
magassága pedig 51 fokról 40 fokra 

csökken a hónap során.

szükségünk. (Tulajdonképpen holdmentes, tiszta égen az Uránuszt 
helyzete ismeretében esetleg szabad szemmel is megpróbálhatjuk 
észrevenni mint halvány csillagot). A tavaszi estéken magasan lát-
szó Göncölszekeret most már északnyugaton, viszonylag alacso-
nyan találjuk. Rúdjának ívét követve még megtalálhatjuk nyugati 

irányban a narancsos szín` Arcturust az Ökörhajcsár 
csillagképbRl. Az Ökörhajcsártól keletre az Északi 
Korona félkörívét és a Herkules csillagait találjuk, a 
HerkulestRl délre pedig a Kígyótartót és alatta a Kígyót. 
Délnyugaton néhány fokkal a látóhatár felett esetleg 
még észrevehetjük a Skorpió csillagkép legfényesebb 
csillagát, az Antarest. Az ekkor alig 3 fok magasságban 
látszó égitest ezen az estén 21:30 körül nyugszik. Déli 
irányban magasan áll a Nagy Nyári Háromszöget alko-
tó három fényes csillag: a Vega a Lantból, a Deneb a 
Hattyúból és az Altair a Sasból. A Sastól délre találjuk 
a Pajzs halvány csillagait, a déli látóhatár felett pedig 
a Nyilas csillagképét. Délkeleten van a Bak (ebben lát-
juk most a Holdat), tRle keletre pedig a VízöntR. Kelet 
felé fordulva már magasan láthatjuk a Pegazus és 
az Androméda csillagképeit, de már a Halak is telje-
sen a látóhatár fölé emelkedett. Az Androméda alatt 
a Háromszöget és a Kost láthatjuk. Északkelet felé 
találjuk a Cefeuszt, a Kassziopeiát és a Perszeuszt, a 

Idén szeptember 22. az Rszi napéjegyenlRség 
napja. Napunk FöldrRl látszó éves égi útja során 

ekkor keresztezi az égi egyenlítRt északról dél felé 
tartva. Ezen a napon a Nap pontosan keleten kel 
és nyugaton nyugszik és ha Földünknek nem lenne 
légköre, akkor egyenlR ideig lenne a horizont felett és 
alatt. Valójában a Föld légkörének fénytörR hatása (a 
refrakció) miatt ezen a napon még valamivel többet van 
Napunk a horizont felett, mint alatta. Néhány nappal késRbb 
azonban valóban eljön az a pillanat, amikor az éjszakák már 
hosszabbak lesznek a nappaloknál és ez így is marad pár nappal 
a márciusi tavaszi napéjegyenlRség elRttig.

A nyári napforduló táján háromnegyed 9 felé még éppen csak 
nyugodott le a Nap, szeptember 15-én ekkorra már teljesen be is 
sötétedik. Ezen a napon este 9 órakor az eget a Bak csillagkép 
irányában látszó Hold uralja, amely 3 nappal van elsR negyed után. 
ErRs fényével elnyomja a Tejút és a halványabb csillagok fényét, ezek 
észrevételéhez válasszunk olyan estét, amikor a Hold nincs fent az 
égen. Ebben az idRpontban szabad szemmel látható bolygó nincs 
az égen, a Vénusz este negyed 9 körül, a Szaturnusz háromnegyed 
9 felé lenyugszik, a Jupiter pedig még csak éjjel fél 1 táján kel. Bár 
az Uránusz, a Neptunusz és a 2006-ban törpebolygóvá „lefokozott” 
Plútó a látóhatár felett van, ezek észrevételéhez már távcsRre van 

A csillagos  

ég szeptember 15-én  

21 órakor

Szeptemberben indul a NASA új holdszondája, a LADEE  (NASA/AMES)
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Szekeres legfényesebb csillaga, a Capella pedig néhány 
fokkal az északkeleti látóhatár felett látszik.

Szeptember 8-10 között a hajnali égbolton a Mars 
elhalad a Rák csillagképben látszó híres Jászol (M44) 
csillaghalmaz csillagai elRtt. A halvány, kékes fény` 
csillagok szép látványt nyújthatnak a narancsos fény` 
Marssal. A jelenség megfigyeléséhez binokulárt vagy 
nagy látómezej` távcsövet érdemes használni. A leg-

szebb látványra szeptember 9-én a szürkület kezdete 
elRtt, hajnali fél 5 felé számíthatunk.

A tervek szerint szeptember 6-án indítják a NASA 
új holdszondáját. A LADEE nev` `reszköz a Hold 
körül keringve annak rendkívül ritka légkörét 
(exoszféráját) és a környezetében található port 
fogja tanulmányozni. A szonda egy kísérleti léze-
res kommunikációs berendezéssel is fel van sze-
relve, amellyel az `reszközökkel való optikai kom-
munikáció lehetRségét fogják vizsgálni. Ez elvileg 
lényegesen gyorsabb adatátvitelt tehet lehetRvé, 

mint a ma használt rádiós kommunikáció.
Szeptember 25-én tervezik indítani a Szojuz 

TMA-10M `rhajót a Nemzetközi _rállomásra. Oleg 
Kotov parancsnok valamint Szergej Rjazanszkij és 

Michel Hopkins az ISS 37. személyzetének tagjai 
lesznek, csatlakozva a már fent lévR 3 `rhajóshoz: 

Fjodor Jurcsihinhez, Karen Nyberghez és Luca Parmitanohoz. A 
most érkezR három `rhajós tagja lesz a 38. személyzetnek is, vár-
hatóan 2014 márciusában fognak visszatérni a Földre.

45 éve, 1968 szeptemberében a szovjet Zond-5 `rszonda volt az 
elsR, amely sikeresen körülrepülte a Holdat, majd visszatért a Földre. 
A Zond a Hold emberes körülrepülésére készített Szojuz `rhajó auto-
matizált változata volt. A Zond-5 fedélzetén élRlények, köztük teknR-
sök is utaztak, amelyek sikeresen átvészelték az utazást.

A Merkúr keresésével szeptemberben nagyjából 10-e után pró-
bálkozhatunk az alkonyatban, amikor fél órával nyugszik a Nap 
után, de helyzete kedvezRtlen a megfigyelésre. A hónap hátralevR 
részében is kevesebb mint 40 perccel napnyugta után a horizont 
alá bukik. Szeptember 10-én fényessége −0,5 magnitúdó, látszó 
átmérRje 5 ívmásodperc, fázisa pedig 91 százalékos. Szeptember 
30-ára fényessége −0,1 magnitúdóra, fázisa 74 százalékra csökken, 

miközben látszó átmérRje 5,9 ívmásodpercre növekszik. A Vénusz szintén 
az alkonyatban kereshetR, egész szeptemberben nagyjából 1 óra 20 perccel 
nyugszik a Nap után, de nagy fényessége miatt mégis jól észrevehetR a 
sötétedR égen. Szeptemberben fényessége −4 magnitúdóról −4,2 mag-
nitúdóra, látszó átmérRje 15 ívmásodpercrRl 18,5 ívmásodpercre 
növekszik, miközben fázisa 74-rRl 63 százalékra csökken. A hónap 
során a Sz`z, majd a Mérleg csillagképekben mozog kelet felé. 
A Mars szeptemberben a Rák, majd az Oroszlán csillagképekben 
végzi elRretartó mozgását. Szeptember elején hajnali háromnegyed 
3 felé, a végén nem sokkal korábban, fél 3 felé kel. Fényessége 
+1,6 magnitúdó, látszó átmérRje hajszálnyit növekszik szeptember-
ben 4,1 ívmásodpercrRl 4,4 ívmásodpercre. A Jupiter szeptember 
elején kevéssel hajnali 1 után, a végén már éjjel fél 12 körül kel. 
Az Ikrek csillagképben végzi elRretartó mozgását. Fényessége 
szeptemberben −2 magnitúdóról −2,2 magnitúdóra, látszó átmé-

rRje 34,8 ívmásodpercrRl 37,5 ívmásodpercre 
növekszik. A Szaturnusz a Mérleg csillagkép-
ben végzi elRretartó mozgását. A hónap ele-
jén még kevéssel több mint két órával nyug-
szik a Nap után, este fél 10 felé. A végén már 
alig másfél órával napnyugta után nyugszik, 
este háromnegyed 8 körül. Fényessége +0,7 
magnitúdó, a bolygókorong látszó átmérRje 
16 ívmásodperc körüli. A gy`r`rendszer kiter-
jedése 38 ívmásodperc körüli és nagyjából 18 
fokos szögben látunk rá.

Szeptember 5-én lesz újhold, szeptember 
12-én elsR negyedbe ér égi kísérRnk, szep-
tember 19-én lesz telihold (a Halak csillagkép-
ben) végül szeptember 27-én utolsó negyed. 
A gellérthegyi Uránia Csillagvizsgálóban 
szeptemberben hétfRn, szerdán és csütörtö-
kön, valamint szeptember 13-án pénteken is 
20 óra és 22 óra között várjuk kedves láto-
gatóinkat. LAUER ZOLTÁN

A Szojuz TMA-10M legénysége az ISS 37. legénységének része lesz 

(NASA/LAUREN HARNETT)

45 éve repülte körül a Holdat a Zond-5 _rszonda (WIKIPEDIA)
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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

Lehet-e tanulni 
a pszichopatáktól?

A lélektani népszerűsítés óriási sikere 
mindinkább arra ösztönzi a pszicho-
lógusokat, hogy minden olyan témát 
feldolgozzanak, amely a közvéle-
ményt foglalkoztatja. A legutóbbi 
évekre jellemző, hogy a minden ott-
honban bekapcsolható televízióban 
(sőt, már az új telefonkészülékeken és 
táblagépeken is) szinte állandóan lát-
ható erőszakos bűnözés is lélektani 
magyarázatokat kap. Különösen a so-
rozatgyilkosok, a nagyon kegyetlen 
emberek lelkivilága érdekes a mai 
ember számára, ezt már a szépiroda-
lom is felfedezte.

A brit pszichológus 
– és egyben oxfordi 
egyetemi oktató – 
Kevin Dutton most sa-
játos „csavarral” nyúl 
a problémához. Ese-
tek, szakirodalmi idé-
zetek sokaságával il-
lusztrálja a tényt, 
hogy a kíméletlen bű-
nözők valójában rend-
ellenes személyiségek, 

de közben olyan tulajdonságuk is 
felfedezhető, amelyek a „normális” 
emberek számára is fontosak, külö-
nösen bizonyos társadalmi státusok 
és szerepek esetében. A kóros sze-
mélyiségek ugyanis eszesek, kitar-
tóak, kombinatív készségük nagy, 
meg tudnak győzni másokat, jól 
kommunikálnak, nagy önuralmuk 
van stb. – ezt mintegy érdemes len-
ne eltanulni tőlük.

A szerző a bűnözéshez is és a társa-
dalmi viselkedésformák bizonyos pe-
remhelyzeteihez (például a szentek 
életéhez vagy a kémek munkájához) 
kapcsolódó tipikus személyiségfor-
mát is a pszichopátia fogalmával fejezi 
ki. Ez a koncepció a klasszikus pszi-
chiátria egyik betegségkategóriája 
volt, de bizonytalan ismérvei és előí-
téletet keltő jellege miatt már a máso-
dik világháború előtt javasolták törlé-
sét az elmekórtani betegségegységek 
közül. Később a személyiségzavarok 
közé sorolták. Egy német elme-
gyógyász mondását gyakran szokták 
idézni: „rendben van, a pszichoterápia 
meghalt, de a pszichopata él”. Ez azt 

tükrözi, hogy akadnak beilleszkedés-
re képtelen, antiszociális, környeze-
tüknek ártó és közben cselekedeteik-
kel kapcsolatosan belátástalan egyé-
nek, akik megváltoztathatatlanok. 

Most a fogalom újra divatba jött, 
nem annyira a tudományban, mint 
inkább a közvéleményben, hiszen a 
köznapi tudat számára felfoghatat-
lan, hogy léteznek jellemükbe, ter-
mészetükbe rögzült gonosz, ember-
telen emberek, ezt csak valami be-
tegség feltételezésével lehet elfogad-
ni. Manapság a betegség egyre 
inkább idegrendszeri, agyi elváltozás 
felé tolódik, ez a kötet is szinte min-
den bemutatott eset vagy pszichopá-
tiára jellemző vonás hátterében agyi 
képletek és ingerületközvetítő rend-
szerek hibáira utal, a mai lélektani is-
meretterjesztésből elmaradhatatlan 
agyi képalkotó vizsgálatok adatai-
nak idézésével.

Az „igazi” kriminális vagy „élet-
vezetési” pszichopata a szerző sze-
rint kegyetlen, következetesen nem 
ismer szánalmat, áldozata nem ér-
dekli, de a lelki képességek különle-
ges megnyilvánulásait képes felvo-
nultatni, hogy kóros céljait elérje. A 
szerző arra mutat rá, hogy e képessé-
gek „jól jönnének” a társadalmilag 
elismert célok, feladatok végrehajtá-
sában, de ezek az átlagemberek álta-
lában hiányoznak. Sajnos a szerző – 
címben és alcímben ígért – tanulsá-
gai nem jönnek át a szövegen, in-
kább a bemutatott bűnözök szörnyű 
tetteire és borzongatóan sivár lelki 
működéseire kerül a hangsúly.

A szerző hatalmas szakirodalmi 
apparátust használ (185 lábjegyzet). 
Részletesen  leírja párbeszédeit a 
kóros személyiségek ismert kutatói-
val, szóba hoz szinte minden ke-
gyetlen sorozatbűnözőt, akik az 
utóbbi időkben „borzolták” az an-
golszász közvéleményt (különösen 
az ezekről szóló vagy az ezek nyo-
mán kitalált filmek főszereplőit, 
mint az elmaradhatatlan Hannibal 
Lecter-t). Sok szaktudományos fo-
galommal is megismerteti az olva-
sót, például a szuper-épelméjűség fo-
galmával, amely a pszichopaták 
szokatlan nagy információfeldol-
gozási és cselekvéstervezési képes-
ségeire vonatkozik.

A kicsit harsányan megírt könyv 
(például a túlzottan szenzációs tála-
lás, a nagy professzorokra való hivat-
kozás, akik felfedeztek, bebizonyí-
tottak dolgokat stb.) végső soron ér-
dekes, a kriminálpszichológiai kuta-
tások valóban foglalkoznak ezekkel a 
jelenségekkel, tehát akiket ez a téma-
kör érdekel, valószínűleg nem fog-
nak csalódni benne.  (Sikeres és bölcs 
pszichopaták. Élettanulságok szentektől, 
kémektől és sorozatgyilkosoktól. 2012. 
Athenaeum Kiadó, Budapest, 285 oldal, 
3490 forint)
                                  BUDA BÉLA     

Saulusból lett Paulus 

A francia filozófus, Alain Badiou szá-
mára Pál „a legfontosabb szubjektív fi-
gurák egyike” – függetlenül a vallástól. 
Olyan kivételes jelenségnek tartja, 
aki „létrehoz egy hiánytalanul emberi és 
számomra lenyűgöző távlatú összefüg-
gést egy szakadás, egy megingás általános 
eszméje és e szakadás szubjektív anyag-
szerűségét képező gondolkodásgyakorlat 
között”. Éppen ebben érzi e téma idő-
szerűségét, mert „még lehetősége ta-
gadásában is ott munkál a küzdő 
olyan új alakzatának keresése, amely 
hivatott lenne a Lenin és a bolsevikok 
által (…) bevezetett, pártosnak nevez-
hető változatot felváltani”. Ennek 
kapcsán megjegyzi: „Nem én vagyok 
az egyetlen, aki megkockáztatja az össze-
hasonlítást Leninnel, akinek Krisztusa a 
kétértelmű Marx volt”. 

Hétköznapira for-
dítva a szót, Pál az, 
aki úton Damaszkusz 
felé, Saulusból lett 
Paulus. Köznyelven té-
vesen mondják ezt a 
köpönyegforgatóra, 
aki helyzeti előnyért 
változik, azaz Saulus 
helyzeti előnye ellené-
ben lett Paulus. A 
hatalom törvényének, 
„igazságainak” végrehajtójából annak 
üldözöttei mellé áll, amikor egy kijelen-
tést – „Jézus föltámadt” – fogadott el 
igaznak, alapnak.  

Vagy ahogy Badiou írja: „Pál hallat-
lan gesztusa, amellyel megszüntette az 
igazság kisajátítását egy kollektívum ál-
tal, legyen az nép, város, birodalom, régió 
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vagy társadalmi osztály”, és az egyének 
megkülönböztetése által is, kimond-
va: „Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, 
sem szabad; nincs férfi, sem nő (…) Mert 
nincsen Isten előtt személyválogatás.”

 Badiou-t ennek az aktualitása fog-
lalkoztatja, szemben a mai világgal, 
amelyben „minden, ami forog, az elszá-
molás egysége alá rendelődik, és megfor-
dítva, csak az forog, ami elszámolható”. 
És amelyben „szabad folyást mindan-
nak, igen, ami elszámolható, és minde-
nekelőtt a tőkének, ami az elszámolások 
elszámolása, de annak az elszámolhatat-
lan végtelenségnek, ami az egyes emberi 
élet – soha!” (Szent Pál – Az egyetemes-
ség apostola, Typotex Könyvkiadó, 2012 
211 oldal, 2500 forint)

N. F.

Az egész világ színház

Shakespeare-ről talán már mindent 
megírtak. Mégis újra és újra foglal-
kozni kell vele.  Nem tu-
dott ellenállni Bill Bryson 
sem a csábításnak, amikor 
megírta Shakespeare című 
könyvét, de belátta, hogy 
sok újat már nem mond-
hatna, ezért – igen bölcsen 
– annyit tett, hogy a ren-
geteg Shakespeare-tanul-
mány eredményeit, tanul-
ságait összefoglalta egyet-
len könyvbe, egyedi hu-
morral, finom iróniával. Sok újat 
tehát nem tudhat meg, aki kézbe ve-
szi a könyvecskét, de kaphat a nagy 
angol drámaszerzőről egy átfogó ké-
pet, persze, sok rejtéllyel és homállyal, 
ami mind a mai napig övezi szemé-
lyét.

Mert Shakespeare-ről temérdek ta-
nulmányt írtak, rengeteget kutatták, 
megszámolták és különböző sorren-
dekbe rendezték például a drámáiban 
előforduló szavakat. Sőt, akadtak 
olyan kutatók is, akik életüket szen-
telték annak, hogy poros archívu-
mokban fellelhető XVI-XVII. száza-
di irományokat böngésztek át, hátha 
rábukkannak nevére vagy valami-
lyen utalásra.

Bryson az érdekesebb kutatásokról 
is ír, ami néha szórakoztatóbb és ta-
nulságosabb, mint maga Shakespeare 
kora. A kutatások áttekintése után 

arra a következtetésre jutott, hogy 
szinte semmi sem bizonyos Shakes-
peare körül, semmi bizonyosat nem 
tudunk a nagy drámaszerzőről. Még 
kézírását sem ismerjük, sőt nevét is 
csak az utókor határozta meg ebben a 
formában. Azt saját korában többfé-
leképpen írták, maga Shakespeare is 
– olykor – saját aláírásában sem töre-
kedett egyforma megoldásra. Nem 
volt ez azonban szokatlan a korban, 
amikor a mai értelemben vett helyes-
írásra nem sokat adtak, sőt a nyelv já-
tékos variálása még erény is volt. 
Shakespeare számtalan ma is használt 
angol szó kiötlője, megalkotója volt. 
„Játszottak” saját nevükkel is.

Bryson rendkívül szórakoztató, 
szellemes és nem szószátyár könyvé-
nek olvastán csak arra a következte-
tésre juthatunk, amire a szerző is: 
nem valószínű, hogy sok új adat ke-
rülhet már elő Shakespeare-ről, aki-
nek még létezését is sokan kétségbe 

vonták. Ám bárki is volt, 
vagy bárki is írt William 
Shakespeare név alatt, olyan 
műveket adott a világnak, 
amelyeken – saját kortársait 
is beleszámítva – immár 500 
éve sírnak és nevetnek az ol-
vasók, a színházlátogatók – 
rangtól és műveltségtől füg-
getlenül. Ebben mind mos-
tanáig nem akadt párja. 
(Shakespeare. 2013. Akadémi-

ai Kiadó, 196 oldal, 3360 forint)
- J -

Szörnyeteg bácsi

Utazni többféleképpen lehet. Turista-
ként meglátogatni egy országot, 
utazgatni benne vagy ott élni hosz-
szabb-rövidebb ideig. Aki egyiket 
sem tudja megtenni, az legalább ol-
vasson el egy ilyen kiváló könyvet, 
hiszen a szerző szemén keresztül ké-
pet kaphat az országról.

Peter Hessler amerikai író, újságíró 
már bebizonyította előző könyvével 
(Két év Kínában), hogy közelről is-
meri Kínát. Ezt az ősi, átalakulóban 
forrongó, vadonatúj, de mindenkép-
pen bámulatra méltó és sokszor telje-
sen abszurd, kontinensnyi országot.

A szerző kibérel egy autót, és nya-
kába veszi Kína zegzugos útjait. 

Hisz a Selyemút és a Nagy Fal sem 
egyetlen egybefüggő vonalvezetésű 
rendszer, hanem utak és falak szöve-
vénye. Az autóvezetői vizsgakérdé-
sek néha hihetetlenül viccesek, mi-
közben teljesen komolyan gondol-
ják. Annyi bizonyos: a szerző szere-
tetteljes szemszögén át mélyebb 
rálátásunk lehet az em-
berek lelkivilágára. 
Hosszú időt tölt ugyanis 
egy kis faluban kibérelt 
házban, ahol összebarát-
kozik az egyik családdal. 
A kisfiúktól nevet is kap: 
„Szörnyeteg bácsi”.

 „Kínában nem olyan 
borzasztó eltévedni, mert 
senki nem tudja pontosan, 
merre tart”. Ez a mondat 
híven tükrözi az átalakulási folyama-
tot, mely épp a könyv írása idején 
szökkent szárba. Ahogy az ősi kultú-
ra fölé telepedett a „kulturális forra-
dalom” és a kommunista eszme, 
majd az éppen hogy kibontakozó pi-
acgazdaság, az egy rendkívül színes, 
érdekes és ellentmondásos elegyet ho-
zott létre, megfejelve a kínai embe-
rek gondolkodásával. Bepillantást 
nyerhetünk a szinte újszülött kínai 
autógyártás és a közúti közlekedés 
abszurd részleteibe is.

A szerző nagyon közel megy. Az 
országhoz, az útjaihoz és leginkább a 
lakóihoz, kisvárosokon és elnéptele-
nedő falvakon át, néha a szabad ég 
alatt sátorozva, máskor kamionsofő-
rök által kedvelt szállásokon, időről 
időre összecsattanva a hatóságokkal.

Egyik kedvenc jelenetem, mikor 
két kiskatona, akik egy tartomány-
határt őriznek, hosszasan faggatják 
Hesslert, hogy vajon nem kémkedni 
jött-e, majd mosolyogva elengedik és 
nekiállnak egymással viccelődni: „A 
visszapillantó tükörből láttam őket az út 
szélén tovább rajcsúrozni. Nevetve öklöz-
ték egymást, és kiabáltak: kém! Kém!”

Ez a könyv szeretetreméltó, olvas-
mányos és informatív egyben, aján-
lom mindenkinek, aki többet szeret-
ne tudni Kínáról, mint amit a 
szecsuáni csirke és a mosolygó 
zokniárusok sztereotípiái határolnak 
be. (Kína országútjain. Park Kiadó. 
2013. 416 oldal, 3900 forint)

KOVÁCS GABRIELLA
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Az utóbbi időben a távcső moz-
gatása egyre nehézkesebbé vált, 
elérkezettnek láttuk az időt a 

műszer időszakos karbantartására. A 
munka különös körültekintést igényelt, 
hiszen egy több mint 100 éves, muzeális 
értékű távcsőről van szó. A szétszerelés 
minden fázisát fotókkal dokumentál-
tuk, ez alapján tudtuk később eredeti ál-
lapotában visszaállítani a bonyolult szer-
kezetet. Minden alkatrészt kézzel, eme-
lőszerkezetek alkalmazása nélkül emel-
tünk le a helyéről, így persze több darab-
ra kellett szednünk a berendezést, mint-
ha darut használtunk volna, de így lát-
szott legbiztosabbnak az egyes alkatré-
szek sérülésmentes mozgatása. A 
szétszerelés során rábukkantunk a hiba 
okára, az egyik csapágy volt kiszáradva, 
és kenőanyag híján megszorult. Az 
egyes darabokat gondosan megtisztítot-
tuk, bezsíroztuk a csapágyak futófelüle-
teit, majd megkezdődött az összeszere-
lés. A munka során csupán néhány, az 
évtizedek során elkopott vagy megsérült 
csavart kellett kicserélnünk, szerencsére 
ezek kereskedelmi forgalomban kapható 
alkatrészek voltak. Egy fogaskerék már 
évekkel korábban megsérült, ennek a 
rektaszcenziós finommozgatásban van 
szerepe, utángyártását megrendeltük. A 
finommozgatás csupán egy kényelmi 
funkció a távcső kezelője számára, 
amennyiben nem tudományos fénykép-
felvételek készülnek, ez a szolgáltatás 
nélkülözhető, így augusztustól ismét 
várja az Uránia az égbolt szerelmeseit a 
Gellért-hegy oldalában.

NYERGES GYULA

A TIT Uránia Csillagvizsgáló fW meszere a Heyde. Az esti távcsöves 
bemutatások is ezzel történnek. Nevét készítWjérWl, Gustav Heyde 
drezdai optikusmesterrWl kapta. A teleszkópot Konkoly Thege 
Miklós ógyallai magáncsillagvizsgálója számára gyártották, 
Konkolytól örökölte a magyar állam, így került az MTA Csillagászati 
Kutatóintézetének alapításakor a Svábhegyre. 1947-ben szállítot-
ták át a Sánc utca 3/b-be az akkor már csillagászati kutatásra nem 
használt, de bemutatók tartására tökéletesen megfelelW meszert. 

HEYDE JÓ LETT!

M E G Ú J U LT  T Á VC S V

(VIVIAN HUANG FELVÉTELEI)



A vízgazdálkodás új útjai

„Úgy tékozoltuk bolygónk természeti kincseit, a levegőt és a 
vizet, mintha nem lenne holnap, s így már nem is lesz.”
(Kurt Vonnegut)

A bolygónk felületén található víznek mindössze 2,5%-
a (35 millió km3) alkalmas emberi fogyasztásra, ám a 
ténylegesen hasznosítható, megújuló – körforgó – éves 
mennyiség csak 2000 m3 fejenként. A vízigényt ugyan-
akkor 600 és 1000 m3/fő közé becsülik. Az utóbbi 
egyben stresszhatár, mely alatt a szűkösség miatt a gaz-
dálkodás egyre nehezebbé válik. Az ökológiai lábnyom 
mintájára létezik a vízlábnyom is, mely globálisan, becs-
lések szerint 1240 m3/fő/év (USA-ban 2480, Kínában 
700 m3/fő/év). Az igények és a készletek mennyisége a 
fejlődés okozta bajok – a bolygónk lélekszámának gya-
rapodásával együtt járó ipari, mezőgazdasági és háztar-
tási vízigények növekedése, az urbanizáció, a szennyvíz-
kezelés gyakori megoldatlansága, a mind erőteljesebben 
érzékelhető klímaváltozás – következtében vészesen kö-
zelít egymáshoz. 

Jelenleg a Földön közel 800 millió ember egészséges 
ivóvízhez, 2,5 milliárdnak pedig a tisztálkodási lehető-
ségekhez való hozzájutása akadályozott. Jellemzően a 
szegényebb régiók és a vidéki népesség helyzete kedve-
zőtlenebb. Az emberiség által felhasznált vízmennyi-
ségnek csak tizedét jelenti a személyes (ivó-, és higiéni-
ás) célra felhasznált rész, kéttizede az ipar, héttizede 
pedig a táplálékigényt kiszolgáló mezőgazdaság szük-
séglete. Jose Gariano Silva, a FAO vezérigazgatója sze-
rint a fenntartható vízgazdálkodáshoz a kulcs a mező-
gazdaság kezében van. Sokan megkérdőjelezik a fejlett 
világ mezőgazdaságában a jelenlegi intenzitási szint 
szükségességét, és javasolják egy külterjes mezőgazda-
ság általános elterjesztését a fejlődő világban, ami sokat 
javíthatna az élelmiszerhiányon. Egészségi szempont-
ból is figyelemre méltó az a felvetés, mely egy húsban 
szegényebb – és sokkal kevésbé vízigényes – étrend, el-
sősorban a gazdagabb országokra vonatkozó propagá-
lását szorgalmazza. A komolyabb változásokat sürge-
tők felemlegetik, hogy a modern vízügyi irányítás ki-
alakulása, a víz állami monopóliumba kerülése vezetett 
oda, hogy az elkényelmesedő emberek elfelejtették a 
vízgyűjtés és takarékosság sok évezreden át örökölt 
képességét.

Magyarország ugyan jelentős, ám igen sebezhető víz-
készletekkel rendelkezik. A felszíni és felszín alatti víz-
vagyon 93%-a külföldről érkezik, minőségére, meny-

nyiségére alig tudunk hatást gyakorolni. Az árvíz a la-
kosság negyedét rendszeresen veszélyezteti. Az orszá-
gon belüli lefolyásból eredő saját készlet mindössze 
600 m3/fő évente. 

Vízügyi szakemberink megegyeznek abban, hogy 
egyre sürgetőbb a tulajdonosi és szolgáltatási struktúra 
ellentmondásainak megszüntetése, a folyamatos re-
konstrukció és az árvíz tározókban való visszafogásának 
megoldása, valamint a csapadékvíz hatékonyabb hasz-
nosításának elterjesztése. Ám hazánkban is vannak olya-
nok, akik radikálisabb megoldásokat is felvetnek. A ke-
vésbé intenzív tájgazdálkodáshoz való visszatérés, a fo-
gyasztás helyett a szennyezést sújtó adóztatás egyelőre 
csak ötlet, ám a folyóink szabályozás előtti állapotát kö-
zelítő tájrehabilitációra már készült terv (az ormánsági 
Ős-Dráva-Program). 

Ország József, a fenntartható és egészséges ivóvízel-
látás alternatív tudományos nézeteinek kutatója és 
hirdetője által háztartásokba ajánlott – és több helyen 
már gyakorlatban is működő – módszereit (TELESŐ 
rendszer, ásott kutak használata, száraz toalett, a „fe-
kete” és „szürke” vizek elkülönítése és újrafelhaszná-
lása) ma még sem a vízművek, sem az önkormányza-
tok, sem a vízügyi szakemberek nem tanácsolják, de 
meddig?

JÁVORSZKYNÉ NAGY ANIKÓ

2013 a Vízügyi Együttm_ködés Nemzetközi Éve, ennek alkal-
m ából októberben Budapesten rendezik a Víz Világtalálko-
zót (http://budapestwatersummit.hu/).

ADATOK ÉS TÉNYEK
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Halálközeli 
élmények: hiperaktív 

agytevékenység?

A szívleállást (klinikai halált) túlélt 
emberek közül viszonylag sokan 

számolnak be nagyon hasonló, úgyne-
vezett halálközeli élményekről. A Mi-
chigani Egyetem egy kutatócsoportja 
most talán egy jelentős előrehaladást 
ért el a kérdés megértésében. Igaz, 
megfigyeléseiket nem emberi agyban, 
hanem patkányok agyában, a szív- és a 
vérkeringés leállását követő első mint-
egy 30 másodpercben tették.

Az eredményekről beszámoló ta-
nulmányukat a Proceedings of the 
National Academy of Sciences-ben 
(PNAS) tették közzé. Eszerint a ku-
tatók az említett rövid időszakban (a 
szív leállását és az agy vérellátásának 
megszűnését követően) a patkányok 
agyában élénk, a tudatos észleléshez 
nagyon hasonló mintázatú agytevé-
kenységet figyeltek meg. 

elülső homlokzatának tetejét díszítet-
te. A nagy, több helyiséges, négyszög-
letes építményt tavaly kezdte feltárni a 
Francisco Estrada-Belli, a Tulane Egye-
tem professzora vezette régészcsoport, 
akik akkor az egyik kamrában egy 
személy maradványaira, 28 kerámia-
vázára és egy fából faragott halotti 
maszkra bukkantak. Emellett a tető-
szerkezet és a lépcsőzet egy részét tár-
ták fel eddig, de az épület túlnyomó 
része még betemetve maradt egy ké-
sőbb fölé épült 20 méter magas másik 
építmény romjai alatt.

Impozáns maja fríz 
Guatemalában

Impozáns méretű, aprólékosan kidol-
gozott művészi díszítésekkel és felirat-

tal ellátott 1400 éves domborművet fe-
deztek fel Guatemalában egy romok és 
föld alá temetett régi maja építményen.

A sírrablók már vészesen közel jár-
hattak a 8 méter hosszú, 2 méter ma-
gas remekműhöz: a régészek egy a 
kincskeresők által megkezdett és óvat-
lanul nyitva felejtett alagút tovább-
fúrásával jutottak el a még érintetlen 
domborműhöz, amely hajdan az ősi 
maja város, Holmul egyik épületének 

A pompás, és igen jó állapotban meg-
maradt frízen még az eredeti festés 
nyomai is megőrződtek: az uralkodó 
vörös szín mellett kékre, zöldre és sár-

Mint azt a kutatócsoportot vezető 
Jimo Borjigin, az egyetem neuroló-
gus professzora el-
mondta, jóllehet a 
patkányok agyában 
az agyhalál beálltát 
röviddel megelőző-
en végbemenő fo-
lyamatok közvet-
lenül nem hozhatók 
kapcsolatba az em-
beri agyműködéssel, 
neurofiziológiailag 
mégis hasonló le-
folyásúak lehetnek. 
Emellett maga a 
vizsgálat során al-
kalmazott eljárás 
módszertani út-
mutatást nyújthat 
esetleges későbbi, 
emberes klinikai 
vizsgálatokhoz, amelyekhez persze 
számtalan orvosetikai kérdés előzetes 
tisztázása szükséges.

A klinikai halált túlélt emberek mint-
egy 20 százaléka számol be halálközeli 

élményekről. A le-
írások döbbenetesen 
hasonlóak (aminek 
persze nagyon kézen-
fekvő magyarázatai is 
lehetnek): testen kívü-
li lebegésről, hirtelen 
kiélesedő, „a valódi-
nál is valóságosabb” 
érzékelésről, vakító 
fényről számolnak 
be, ám egyelőre tisz-
tázatlan, hogy eköz-
ben milyen folyama-
tok mennek végbe 
az agyban.

„Mi abból indultunk 
ki, hogy ha ehhez tény-
leges idegélettani folya-
matok kapcsolódnak, 

akkor azok hasonló jellegzetességeket 
mutathatnak az emberi és az állati agy-
ban” – magyarázta Borjigin.

Halálközeli élmény (fantáziakép)

Anya Shetler régész a domborm_ alsó peremén 
körbefutó feliratot tisztogatja

A teljes fríz (fent) és a róla készült vázlat (lent) KÉPEK: F. ESTRADA-BELLI

Az épület 
eddig feltárt részének 

rekonstrukciós rajza
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gára színezett részletek is láthatók. A 
domborművön többek között emberi 
alakokat – feltehetőleg isteneket, illet-
ve régebbi, istenített uralkodókat – is 
ábrázoltak, közülük néhány káprázatos 
tollas fejdíszt és jáde ékszereket viselt. 

A maja hieroglifákkal írt feliratból, 
amelyet a kutatócsoport egyik tagja, 
Alex Tokovinine, a Harvard Egyetem 
epigráfusa fejtett meg, kiderült, hogy 
a pompás frízzel díszített épületet a 
Holmultól délre fekvő Naranjo város-
állam egyik legnagyobb uralkodója, 
Ajwosaj emeltette a Kr. u. 590-es évek-
ben, amikor államának uralma erre a 
területre is kiterjedt.

A kutatócsoportnak az esős évszak 
beálltával sajnos meg kellett szakítania 
a további feltárást, így nem jutott idő 
sem állagmegóvási munkálatokra, sem 
digitális archiválásra alkalmas 3D-fel-
vételek elkészítésére. „A feltárási hely ál-
landó őrizete biztosított, a fő ellenség immár 
a magas páratartalom és a fák terjeszkedő 
gyökérzete – magyarázta Tokovinine – 
És persze az idő: ha rövid időn belül nem 
történik hatékony állagmegóvás, a remekmű 
ezer darabra hullva válhat le a falról. Re-
mélhetőleg ezt sikerül elkerülni, és a száraz 
időszak beköszöntével visszatérhetünk ide.” 

(LiveScience) 

Lencsevégre kapott 
bíborszíne bolygó

A hawaii Mauna Keán álló japán 
Subaru távcső infravörös megfi-

gyeléseivel egy nemzetközi csilla-
gászcsoport „lefényképezett” egy 
óriásbolygót a fényes GJ 504 csillag 
körül. A Jupiterhez hasonló mére-
tű, de mintegy négyszeres tömegű 
GJ 504b eddig a legkisebb tömegű 
olyan, Naphoz hasonló csillag körül 
keringő exobolygó, amelyről sikerült 
közvetlenül képet alkotni. Az ered-
ményről a kutatók az Astrophysical 
Journalben számoltak be.

„Ha látótávolságnyira megközelíthetnénk 
a bolygót, egy olyan világot látnánk, amely 
még bíbor színben izzik keletkezésének 
hőjétől – mondta Michael McElwain, 
a kutatócsoport egyik 
tagja a NASA Goddard 
Űrrepülési Központ-
jából. – Ugyanakkor a 
közeli infravörös kamera 
adatai alapján színe sokkal 
kékesebb, mint más, eddig 
közvetlenül megfigyelt 
exobolyóké, ami azt jelez-
heti, hogy légkörében keve-
sebb felhő van.”

A GJ 504b mintegy 
kilencszer akkora tá-
volságban kering nap-
jától, mint Naprendsze-
rünkben a Jupiter, ami 
komoly kihívást jelent 
az óriásbolygók keletke-
zésére vonatkozó eddigi 
elméleti modellek számá-
ra. A legszélesebb körben 
elfogadott elképzelés sze-
rint ugyanis a Jupiterhez 
hasonló gázóriások a 
fiatal csillagok születéséből visszama-
radt, gázban gazdag protoplanetáris 
korongokban úgy jönnek létre, hogy 
a sorozatos ütközésekkel már összeállt 
üstökösökből és kisbolygókból további 
ütközésekkel egy nagyobb kőzetmag áll 
össze, amely egy bizonyos méret elérése 
után gravitációjával nagy mennyiségű 
gáztömeget vonz maga köré.

Ez a modell nagyjából a Neptu-
nusz távolságáig (30 csillagászati 
egységig, azaz 30-szoros Nap–
Föld távolságig) remekül működik, 
a GJ 504b legalább 43,5 csillagászati 
egységnyi távolságában viszont a szá-
mítógépes szimulációk szerint csődöt 
mond, mivel itt már kicsi az anyag-
sűrűség óriásbolygók összeállásához. 

A GJ 504b létezése azonban már ön-
magában azt jelzi, hogy itt másféle 
mechanizmusok (is) szerephez jutnak.

A GJ 504b tömege mintegy négysze-

rese a Jupiterének, felszíni hőmérséklet 
237 Celsius-fok körüli. A Szűz (Virgo) 
csillagképben szabad szemmel is lát-
ható anyacsillaga a Naphoz hasonló, 
bár picit forróbb és jóval fiatalabb. A 
tőlünk mintegy 57 fényévre levő csil-
lag és rendszere a csillagászok becslése 
szerint mindössze 160 millió éves, ami 
mindössze harmincada Naprendsze-
rünk mintegy 4,5 milliárd évének.  

A nagyon fiatal bolygórendszerek az 
exobolygók közvetlen megfigyelésének 
vonzó célpontjai, mivel nemrég született 
bolygóik még viszonylag keveset veszí-
tettek az összeállásukkor felszabaduló 
hőből, ami az infravörös tartományban 
kiemelkedően fényessé teszi őket. 

(NASA)

A kutatók kilenc kísérleti pat-
kányban mesterségesen szívle-
állást idéztek elő, majd az agyi 
vérellátás megszűnését követően 
vizsgálták az ezt követően vég-
bemenő idegélettani folyamato-
kat az agyukba előzetesen be-
ültetett elktródákhoz kapcsolt 
elektroenkefalográffal (EEG-vel).

A szív leál lását követő első 30 
másodpercben valamennyi kí-
sérleti ál lat agyában rohamsze-
rűen felerősödő, erőteljes, ösz-
szehangolt agytevékenység volt 
megfigyelhető, amelynek jel-
legzetességei nagyon hasonlóak 
voltak az ébrenléti, tudatos ál-
lapotban mutatott, felfokozott 
agymműködéshez.

„Az eredmény azt sugallja, hogy a 
szív leállását követően bekövetkező 
oxigén-, illetve az oxigén és a glükóz 
együttes hiánya a tudatos agyműkö-
déshez hasonló, összehangolt, hiper-
aktív tevékenységet vált ki az agyban 
– mondta Borjigin. – Ez új keretet 
adhat a halálközeli élményekkel fog-
lalkozó kutatásoknak is.” 

(ScienceDaily) 

Fantáziakép a bíborszín_ GJ 504b 
exobolygóról és anyacsillagáról

KÉP: NASA’S GODDARD SPACE FLIGHT CENTER/S 

WIESSINGER. 

A Subaru távcsQ kompozit képe, a (kimaszkolt) GJ 504  
csillagtól a Neptunusz pályáján túl keringQ GJ 504b bolygóról

KÉP: NASA’S GODDARD SPACE FLIGHT CENTER/NOAJ

A csillag helye 

A Neptunusz pályájának mérete
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Megtiltaná a szülőknek az 
Egyesült Királyság frissen 
kinevezett közegészségügyi 

vezetője, John Ashton, hogy gyermekeiket az iskolá-
ig szállítsák, illetve ott vegyék fel helyben. Az elhízás 
egyik sarkalatos pontja Ashton 
szerint, hogy az emberek nem 
mozognak, így azzal a különle-
ges ötlettel rukkolt elő a minap, 
hogy a parkolás szigorú tiltásával 
a gyerekek kénytelenek lennének 
besétálni az iskolába, és legalább 
így is mozognának. 

Ashton szerint véget kelle-
ne vetni annak a gyakorlatnak, 
hogy a szülők a gyerekeket az 
otthonuktól egészen az iskoláig 
autóval szállítják. A gyerekek között ugyanis egyre több 
az elhízott, és mind nagyobb szükség lenne arra, hogy a 
felnövekvő generáció jobban rászokjon a testmozgásra. 

„Amit tehetünk, az az, hogy szigorúan megtiltjuk: a szülők 
autóikkal akárcsak egy pillanatra is megállhassanak az iskolák 
előtt, amíg a gyerekek kiszállnak. Lennének a jövőben olyan ki- 
és beszálló pontok, ahol a családok elválhatnak, azonban onnan 
a gyerekeknek még legalább néhány száz métert kellene sétálni-

uk, hogy beérjenek az iskolába.”
Ashton szerint néhány percnyi 

sétára mindenkinek szüksége 
van, ahogy fontos az egészsé-
ges étkezés is, hiszen egy öko-
lógiai krízis felé haladunk. Úgy 
véli, fontos a szabályozás, mivel 
a mozgás manapság már nem 
természetes, holott annak kel-
lene lennie. A professzor szerint 
az emberek többsége egyszerű-
en leszokott az alapvető test-

mozgásokról, amelyek meglétünk óta meghatározták 
mindennapjainkat. 

(www.greenfo.hu)   
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SÉTÁLJON CSAK A GYEREK!

Porzó Korzó

A Klímanagykövetség Egyesület tag-
jai által készített növényinstallá-

ciók szigetein, Budapest belvárosá-
ban „egy nemzetközi tudóscsoport meg-
találta a hosszú élet titkát!” – hirdeti 
magát idén immár második ízben a 
sajátos kezdeményezés.

A Madách és az Erzsébet téren látható 
különleges kompozíciók gyakorlati-
lag többféle szempontrendszer alap-
ján összeválogatott palánták. A városi 
környezetben legalábbis szokatlan tan-
ösvény elsődleges célja az ismeretter-
jesztés és a környezettudatos gondol-
kodás kialakítása az egyesület elnöke, 
Vértesi Maya szerint. A program ötletét 
az angol Eden-projekt adta. Lényege, 
hogy bárki érdeklődő játékos formá-
ban – miközben az „elixír” összetevőit 
keresi –, korszerű ismeretekre tegyen 
szert azokról a hétköznapi növényekről, 
amelyek körülvesznek minket. 

A zsályák nemzetségéről például 
megtudhatjuk, hogy csaknem 900 fa-
juk jórészt a mediterrán térségben ős-
honos. A görögök és a rómaiak a böl-
csesség és a kifinomult gondolkodás 
jelképének tartották. Az arab orvosok 
azt hirdették, hogy ez a zöldfűszer 
akár halhatatlanná is teheti az embert, 
az pedig ma is közismert tulajdonsá-
ga, hogy a húsokba dörzsölve nemcsak 
remek aromát kölcsönöz az ételnek, 
de az tovább is eltarthatóvá válik. A 
legbecsesebb növénytani örökségeink 
közé tartozó hazai zsályafajok a mára 
már csak apró foltokban megmaradt 
löszpuszták növényei.

A szagolható, tapintható tanösvény 
kaspóit fakeretben dróthuzalok rög-
zítik. A látogatók között többen is 
megállapították, hogy ennyi hely 
még az erkélyen is akad, így való-
színűleg azok számára is hasznos 
lehet a kiállítás megtekintése, akik 
otthonukban a folyamatosan szapo-
rodó növénysereglettel folytatnak 
reménytelennek látszó küzdelmet.

A Porzó Korzó-projekt során a 
Klímanagykövetség tagjai külön 
figyelmet fordítottak a fenntartha-
tósági szempontokra: a növények ki-
zárólag hazai forrásból származnak, 
vagyis nem terhelik a környezetet 
hosszú távú szállítással.

 A Porzó Korzó tanösvénye várha-
tóan szeptember végéig látogatható a 
főváros központjában. A Madách Imre 
úton, a B udvarban a fűszer- és energia-
növényekkel lehet ismerkedni. A Ma-

dách téren a gyógynövények és ruháink, 
textiljeink alapanyagául szolgáló növé-
nyek, míg az Erzsébet téren a hímzések 
motívumaiként ismert, valamint a szim-
bolikus és mesenövények mutatkoznak 
be. A szabadtéri kiállítás körülbelül egy 
óra alatt kényelmesen bejárható, de el is 
lehet időzni a korzó padjain.

Mint azt Vértesi Maya kihangsú-
lyozta: kellő locsolással és árnyékolással 
szakembereik a növények számára a 
nyári melegben is megfelelő körülmé-
nyeket tudnak biztosítani. Az egyetlen 
problémát a túlságosan is lelkes rajon-
gók jelentik, akik néhány esetben már 
haza is vitték a kihelyezett növénye-
ket. Ezzel ellentétben az egyesület azt 
szeretné, ha a környezettudatosságot 
az emberek a városi közterületeken is 
hagynák érvényesülni, és minél töb-
ben megtudhatnák, melyik növényből 
készülhet zombifasírt vagy repülőgé-
pekhez motor-kenőolaj és melyik az, 
amelynek rügyeit a mesebeli Mekk 
Elek is szívesen elfogyasztaná, no per-
sze szigorúan tudományos alapon, 
csakis a modern táplálkozási irányel-
veknek megfelelően.

Kővágó AngélA
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A Typotex Kiadó nem egy evolúcióval foglalkozó könyvet adott már ki, s számos, 
az elQbbi szakterület határtudományaiba kalandozó kiadványuk is napvilágot 
látott, mint például a Darwin a szupermarketben. EbbQl kérünk három fejezet-
címet. A megfejtést beküldQk között a kötet 5 példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést!

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

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A rejt-
vényciklus végére e bet_k – helyes sorrendbe rakva – egy 120 éve 
született magyar vegyész, gyógyszerész nevét adják ki. A név beküldQi 
között az Élet és Tudomány negyedéves elQfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. Az elsR fejezetcím. 10. Verejtékével trikóját telítQ. 11. Tiltó-
szó. 12. Maros-parti település Dévától nem messze, Paál László festQm_vész 
szülQhelye. 13. A másik oldalra. 14. A magasban. 16. Az indium vegyjele. 17. A 
vonaton velünk egy kupéban ülQ személy. 18. Kortárs brazil író, egyik regénye 
A gyQztes egyedül van (Paulo). 20. Röfögni kezd! 22. Izraelita, röv. 24. Köz-
ponti Környezetvédelmi Alap, röv. 26. A második fejezetcím. 30. A Zala folyó 
természeti és kulturális értékekben gazdag torkolatvidéke. 32. Hideg évszakot 
valahol eltölt. 33. Zenetudományi Intézet, röv. 35. Soha, Bécsben! 37. Scotland 
...; a londoni (illetve a brit) rendQrség. 38. Vallási együttlét.

FÜGGQLEGES: 1. Apró emlQsfaj ormányszer_ orral. 2. Majmol. 3. A Drina 
legnagyobb mellékfolyója. 4. Lemez szélei! 5. A harmadik fejezetcím. 6. 
... Educationis; Mária Terézia tanügyi rendelete. 7. Félédes! 8. Kosszarvból 
készült, a zsidó újévkor megfújt kürt. 9. A Duna jobb oldali mellékfolyója 
Ausztriában. 15. Perpetuum mobile. 17. Júliusi részlet! 19. Operaénekes, 
1946–1959 között a New York-i Metropolitan német repertoárjának vezetQ 

basszistája (DezsQ, 1898–1981). 21. Gyerünk már! 23. Dsida JenQ is, Áprily 
Lajos is írt e címmel (forgókerékrQl is szóló) verset. 25. Lószerszám része. 
27. ... Kóbó; XX.századi japán író, a Homok asszonya cím_ regény szerzQje. 
28. Egyszer_, de alapvetQ. 29. Autonóm terület, röv. 31. Elvont latin fQnevek 
képzQje. 34. Bizony, Qsi szóval. 36. Vége a pauzának!

A 32. Élet és Tudományban megjelent rejtvény megfejtése: Az állati szemek 

eredete; Darwini medicina. A megoldást beküldQk közül A tehetség ösvényein 

cím_ gy_jteményes tanulmánykötetet nyerte: Barcza Györgyi (Budapest), 
Horváth Julianna (Esztergom), Itzelberger-Varga Katalin (Taksony), Len-
gyel Lajos (Szombathely) és Reinelt Iván (GyQr). A nyerteseknek gratulá-

lunk, a könyveket postán küldjük el.

KERESZTREJTVÉNY

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

www.telc.hu

A TELC 19 országban ismert 

nemzetközi nyelvvizsgái, ANGOL és 

NÉMET nyelvbQl Magyarországon 
államilag elismertek. 

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

KövetkezQ vizsgaidQpontunk 2013-ban: 

2013. október 12. 
Jelentkezési határidQ: szeptember 9., 
Pótjelentkezési határidQ: szeptember 30.

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

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

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

A HÓNAP KÉPE

Dudáné Madarász Ivett (Budapest, d.m.ivett@gmail.com) – 
Szférikus geometria – cím` képe a 34. számunkban jelent meg.

Az eredeti egy kövirózsatelep közelképe, és a díjat az az 
észrevétel kapta, hogy a kis pozsgás növény, amivel oly gyakran 
találkozunk, megfelelR közelségbRl, éles makrofelvételen milyen 
m`vészi fi nomságú szerkezetet mutat. Itt egy Picasával kép-
módosított részlettel emeljük ki egy gömböcske monumentális 
tömb` építményének fi noman cizellált rajzolatát. (H. J.)

AUGUSZTUS
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A 2003 augusztusában, tíz éve el-
hunyt Szász Endre festőművészre 
emlékeznek Kaposváron a Vaszary 
Képtárban október 27-ig. Szász 
Endre a népszerű és sikeres művész 

megtestesítője a modern kori magyar festészetben. Életének 
utolsó évtizedeit a Kaposvár közelében fekvő Várdán töltöt-
te, ahol új otthont teremtett magának.

Legsikeresebb munkái azok a Villon-illusztrációk voltak, 
melyek lendületes, érzékeny vonalrajzukkal átlépték a kor 
kötelező naturalizmusát. Omar Khajjam verseihez készített 
illusztrációs sorozata 1964-ben a British Múzeum pályázatán 
a XX. század harminc legszebb könyve közé került. A 60-as 
évek második felében érdeklődése a grafikák után fokozato-
san a festészet felé fordult. Ebben az időben egy rendkívül 
virtuóz festőtechnikát dolgozott ki, amely festékszóró pisz-
tollyal és az olajfesték visszatörlésével látványos és gyors ered-
ményt hozott. Szász Endre a magyar viszonyok megkötött, 
rögzült állapotaival szakított, amikor a 60-as években el-
hagyta az országot. Jó húsz évvel később, amikor Ameriká-
ból Magyarországra visszatért, tovább folytatta ikonikus 
portrésorozatát, ugyanakkor a Hollóházi Porcelángyárral 
együttműködve, porcelánalapra égetett kompozíciókban kí-
sérletezte ki sajátos világának monumentális méretű megva-
lósítását. A művész a festészet mellett iparművészeti tárgyak 
tervezésével is foglalkozott. Az Ajkai Üveggyárban kivitele-
zett üvegkristályok, továbbá szőnyeg- és bútortervek egész 
sorozata jelent meg jellegzetes Szász-féle motívumokkal. A 
várdai kastély a művész által tervezett bútorokkal, a festmé-
nyekkel, a látványos műtárgygyűjteménnyel és a gyönyörű 
parkkal művészetének romantikus kísérőjévé és kiegészítőjé-
vé vált. A kaposvári Vaszary Képtárban rendezett emlékkiál-
lítás e sokrétű életműbe ad betekintést.

Still – csend, állókép, kép-
kocka, és „még mindig” 
címmel nyílt tárlat a debreceni 
MODEM-ben, amely több 
mint negyven, hazai és nem-

zetközi képzőművész alkotásait mutatja be. 
A kiállításra Berlintől Bécsen át Budapestig több mú-

zeumból, galériából és gyűjteményből érkeznek foto-
grafikus táblaképek és videómunkák, bizonyítva, hogy 
a digitális technológia fokozatos térnyerésével a foto-
gráfia múzeumi státusa mára alapvetően megválto-
zott. A fotografikus táblaképek egyrészt folytonossá-
got teremtenek a festmények befogadási helyzetével, 
esztétikai hagyományával, másrészt reflektálnak az ál-
ló- és mozgóképek témájára, a digitalizálás térnyerésé-
re, a technikai képek világára. A válogatás egy olyan 
időélmény megteremtésére tesz kísérletet, amelyben a 
modernitás felpörgetett tempójú, cél és termék orien-
tált világának csendes kritikája is megszülethet. A kiál-
lítás október 6-ig látogatható.

Az 1938-ban kialakított 
székesfehérvári Romkert 
megnyitásának 75. évfordu-
lójára emlékeznek a székes-
fehérvári Középkori Rom-
kertben 2013-ban. Ebből az 
alkalomból a Szent István 

Király Múzeum egy szabadtéri kiállítás keretében 
mutatja be a Lux Géza építész tervei szerint készült 
Romkert építésének történetét.

A kőtárnak szánt árkádok alatt nagyméretű tabló-
kon tekinthetők meg a Romkert eddig csak kevesek 
által ismert építészeti tervei, tervvázlatai. A látogatók 
ízelítőt kapnak a valamikori kőtár érdekes és szép fa-
ragványos kőanyagából is. Olyan jeles események 
színhelye volt 1938-ban a Romkert, mint a vitézava-
tás vagy a Szent Jobb látogatása, melyek emlékét ko-
rabeli fotók segítségével idézik fel a szervezők. A ter-
vek, tervvázlatok, valamint a Romkertben 1938-ban 
rendezett nagyszabású ünnepségek jól tükrözik Szent 
Istvánnak az 1930-as években megerősödött kultu-
szát. E tekintetben is kapcsolódik a kiállítás a 2013-as 
székesfehérvári Szent István Emlékév programjaihoz. 
A szabadtéri tárlat október 31-ig tekinthető meg. 

Magyarság – Népi és nemzeti áb-
rázolások Somogyi Győző művé-
szetében címmel nyílt kiállítás Vesz-
prémben a Laczkó Dezső Múzeum-
ban. 

Somogyi Győző Kossuth-díjas 
és Munkácsy-díjas festő- és grafikus-
művész a képzőművészeti gimnázium 

befejezése után a Római Katolikus Hittudományi Aka-
démia hallgatója lett, majd pappá szentelték. Az 1970-es 
években kilépett az egyházi rendből és szabadfoglalkozá-
sú képzőművész lett. Az 1980-as években Salföldön tele-
pedett le, és azóta is ott él.

A múzeum tematikus kiállítása Somogyi művészetének 
központi témáiból válogat. A Balaton-felvidéki népi épí-
tészetet bemutató grafikái mellett a tárlaton láthatók lesz-
nek e különleges atmoszférájú tájról készített festményei, 
valamint megjelenik kedvelt témája, a magyar huszáro-
kat bemutató 30 darabból álló sorozata is. Míg festménye-
inek egyik legfőbb kifejezőereje az élénk színek használa-
ta, történelmi témájú képein törekszik a hitelességre, 
megalkotásuknak hátterében komoly kutatómunka áll. 
Rendkívüli részletgazdagsággal ábrázolja a korabeli 
egyenruhákat, viseleteket, fegyvereket, címereket. Ő 
maga is tagja a Balaton-felvidéki Radeczky Huszár Egye-
sületnek.

Számos könyvet írt és illusztrált, 2013-ban pedig elnyer-
te a Balaton Tárlat „tematikus” kategória fődíját. Kiállí-
tása november 3-ig tekinthető meg.

ÉT-IRÁNYTd Bánsághy Nóra rovata

75 éves kQtár

Digitális fotográia

Papból festQ

10 éve
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A hátlapon

A nyaktekercs

A hazai madárvilág egy különleges 
tagja, mert bár a harkályok közé sorol-
ják, odút önállóan nem készít. A többi 
hazai harkálytól eltérően vonuló faj, 
csak tavasztól őszig látható nálunk, s 
az ország nagy területén megtalálható. 
Az egyik legkevésbé megfigyelt és is-
mert madarunk – ennek egyik fő oka 
a rendkívül rejtőzködő életmódja és 
érzékenysége. A zavarásra olyannyira 
ingerlékeny, hogy emiatt könnyen el-
hagyja még a fiókáit is. 

A házi verébnél egy kicsit hosszabb 
és fakéreg mintázatú madár – a pár-
keresés időszakát kivéve – nagyon 
halkan él, hangot ritkán ad, csend-
ben surran a lombok között, és min-
dent elkövet, hogy a környezete le-
hetőleg ne szerezzen róla tudomást.  
Csupán az április közepi érkezésekor 
lármázza föl hangos és jellegzetes dé-
dé-dé-dé-dé hangjával a környéket.

A kertemben kihelyezett összesen 24 
madárodú egyikébe néhány évig visz-
szatért egy nyaktekercspár, így a költési 
időben – tisztes távolságból lesve – mó-
dom volt megfigyelni mindennapi éle-
tét, viselkedését. Nos, a madárszülők 
3–15 percenként fordultak az odú és a 
közelben látogatott hangyaboly között. 
Csőrükben és torokzacskójukban annyi 
hangyabábbal, amennyi csak belefért. 
A bábokon gyakran hangyák is kapasz-
kodtak. A jó időjárásnak, a ragadozók 
(például karvaly vagy erdei sikló) távol-
maradásának köszönhetően rekord 
nagyságú fészekaljat: 11 fiókát (!) sike-
rült nekik felnevelni. 

A fiókák kirepülés után még egy da-
rabig igénylik a szülők jelenlétét, és 
járják az országot, majd ősszel egyre 
délebbre vonulva, végül Afrikában te-
lelnek át. Kertemben négyszer költött 
a pár, egyszer aztán nem jött meg ta-
vasszal, hanem két házzal odébb, a 
szomszédomnál lelt otthonra, majd 
onnét is eltűnt.  Azóta is várom vissza. 
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A természetvédelem úttörWje
Xántus János egész élete, tevékenysé-
ge a XIX. századhoz kötődik.  Érde-
kes útleírásaiban és helyenként kriti-
kus hangvételű cikkeiben nyomon 
követhetjük a mai energiahasználatra 
és technológiára alapozott, fogyasz-
tásra beállított társadalom fejlődésé-
nek kialakulását, másrészt megismer-
hetjük az ezzel szemben fellépő, első 
természetvédő törekvéseket.

VédekezW mikrobák
Az antibiotikum szóról legtöbbünk-
nek ma már nem a csodagyógyszer 
kifejezés jut az eszébe, ahogyan felfe-
dezésüket követően nevezték őket. 
Sokkal inkább azok a sajtóban is so-
kat emlegetett „szuper kórokozók”, 
amik látszólag könnyedén ellenáll-
nak szinte minden antibiotikumnak. 

Szklerózis multiplex képalkotó 
vizsgálata
A SM jellegzetessége, hogy az im-
munrendszer önmaga ellen fordul 
és az idegsejt nyúlványait körülvevő 
velőshüvelyt, a myelinhüvelyt tá-
madja meg. A betegség folyamán a 
kóros immunreakciók miatt az 
idegrendszer állandó gyulladásban 
van. A károsodások legsúlyosabb 
következménye az idegrost ingerü-
letvezetésének lassulása. 
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