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Kedves Olvasónk!
A műszaki tudományok legfrissebb eredményeinek és
kérdésfelvetéseinek széles körű megismertetésére és népszerűsítésére a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: BME), a Pro Progressio
Alapítvány és az Élet és Tudomány közös ismeretterjesztő pályázatot hirdetett a BME oktatóinak, tudományos
kutatóinak és hallagtóinak.
A pályázatot két kategóriában: BME kutató és BME
hallgató kategóriában hirdettük meg.
A pályázaton indulhatott minden olyan tudományos
kutató vagy egyetemi oktató, aki a BME-vel alkalmazottként jogviszonyban áll; illetve minden, a BME teljes
idejű alapképzésében, mesterképzésében, egységes osztatlan, doktori képzésében aktív, nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató.
A pályázat keretében olyan, kutatási projektekhez vagy
TDK dolgozatokhoz kapcsolódó ismeretterjesztő írásokat vártunk, amelyekben a pályázók közérthető módon
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mutatják be saját kutatásukat, annak célját, módszerét,
eddigi vagy várható eredményeit és tudományos vagy
gyakorlati hasznosíthatóságának lehetőségét.
Tájékoztatjuk Pályázóinkat és Olvasóinkat, hogy a pályázat benyújtási időszaka lejárt. A felhívásra mindkét
kategóriába 11-11 érvényes pályamű érkezett. A kiírók
ezúton köszönik minden pályázónak, hogy cikkükkel
megtisztelték felhívásunkat.
Az írásokat a pályázat meghirdetői által felkért, a
BME-n oktató tekintélyes kutatókból, valamint az Élet
és Tudománnyal kapcsolatban álló tudományos újságírókból álló zsűri bírálja el. A zsűri fenntartja magának a
jogot a díjak megosztására a rendelkezésre álló kereteken belül. Mind a díjazásban részesült, mind a nem díjazott, de közlésre érdemes írásokat az Élet és Tudomány
szerkesztett formában, ellenszolgáltatás nélkül fogja
megjelentetni.
A pályázók írásbeli értesítést kapnak a pályázat eredményéről. A díjátadásra 2016 júniusában a BME-n kerül
sor.
A pályázat kiírói nevében: A SZERKESZTŐSÉG
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KÉZB L

CSILLAGÁSZAT

dorták. „A dolog ahhoz hasonlítható,
ahogy a gyerekhintát meghajtjuk: ha
jó ütemben épp kellően erős lökéseket
adunk a hintának, az egyre magasabbra
és magasabbra emelkedik. Ügyelnünk
Idén januárban jelentette be két
kell persze arra, nehogy túlhajtsuk: eseamerikai kutató, hogy több kitünkben, hogy a bolygó ki ne repüljön
sebb, a Kuiper-övben keringő
teljesen a Naprendszerből.”
égitest különös pályája és száKenyon és Bromley azt
zt az eshetőmítógépes szimulációk alapján arra a
séget is megvizsálták, hogy a bolygó
következtetésre jutottak, hogy a Napesetleg eleve extrém nagy távolságrendszerben léteznie kell egy mintban keletkezett. Ez esetben azt találegy 10-szeres földtömegű bolygónak,
ták, hogy a kezdeti protoplanetáris
olyan erősen elnyúlt, elkorong tömegétől és életliptikus pályán, amelyen
tartamáról függően létresosem kerül közelebb
jöhetnek olyan feltételek,
a Naphoz 400-szoros
hogy az extrém távoli páNap–Föld távolságnál
lyán keletkező bolygót egy
(400 csillagászati egyközelbe sodrodó csillag épségnél). Az egyelőre
pen csak mostani pályájáig
Kilences bolygó néven ememelje.
legetett objektum (végHogy e két lehetőség köleges elnevezést csak
zül melyik valósul meg,
akkor kaphat majd, ha
Kenyon szerint a Kilences
létezése egyértelműen
tényleges megfigyelésével
beigazolódik)
alapotesztelhető is volna, mivel
san feladta a leckét az
eredményük két eltérő tíelméleti
kutatóknak:
pusú bolygó lenne: az első
nehezen magyarázható
szcenárió egy jeges Nepugyanis, hogyan kerültunuszhoz hasonló gázhetett egy ekkora bolyóriást, míg a második egy
Fantáziakép a Kilences bolygóról (KÉP: CALTECH/R. HURT (IPAC))
gó ennyire távoli és exóriási, Plútó-szerű égitescentrikus pályára.
Ezzel csak az a bökkenő, hogy az tet eredményezne.
Most a Harvard-Smithsonian Aszt- esetek nagy többségében egy ilyen
Amennyiben Li és Adams első forrofizikai Központ (CfA) csillagászai a közelben elvonuló csillag inkább gatókönyve valósul meg (Kenyonék
számos lehetséges keletkezési és fej- teljesen kiszakítja a bolygót a rend- valamelyik kiegészítésével) akkor
lődési forgatókönyvet is megvizsgál- szerből. Li és Adams szimulációi az a folyamatok végbemenetelének
tak, és arra az eredményre jutottak, szerint még a legkedvezőbb esetben időrendjére is megszorításokat ad.
hogy a legtöbbnek nagyon alacsony is mindössze 10 százalék az esélye an- Nevezetesen: a Nap és születő bolya valószínűsége. Vagyis a Kilences nak, hogy a bolygó a jelenlegi pályáján górendszere kezdetben egy olyan
bolygó jelenléte mostani pályáján to- kössön ki. Ez is csak akkor lehetséges, halmazban volt, ahol a csillagtalálvábbra is rejtély.
ha a bolygónak már a kezdeti pályája is kozások viszonylag gyakoriak vol„Miközben a létezésére vonatkozó valószínűtlenül távol húzódott a Naptól. tak. A Kilences jelenlegi pályáján vilevezetés bizonyítékai valóban meggyőEz utóbbi problémára azonban szont már nem viselne el ilyen közeli
zőek, nem tudunk hasonlóan meggyőző kétféle lehetséges megoldást is kínál elvonulásokat. Vagyis a bolygót idámagyarázatot találni a bolygó jelenlegi Scott Kenyon, szintén a CfA csillagá- ig kihúzó csillagtalálkozásnak akkor
helyzetére” – mondta az Astrophysi- sza, és munkatársa, Benjamin Brom- kellett bekövetkeznie, amikor a Nap
cal Journal Letters-ben közlésre elfo- ley (Utah-i Egyetem), akik szintén már a halmazból való kilépés hatágadott friss elemzés egyik szerzője, számítógépes szimulációval model- rán lehetett.
Gongjie Li, a CfA munkatársa.
lezték e két lehetőséget. Erről beVégül Li és Adams még két, az elA Kilences bolygó pályája a Naptól számoló két cikkük az Astrophysical sőnél valószínűtlenebb feltételezést is
60–225 milliárd kilométer (400 és Journal-ben fog megjelenni.
megvizsgált. Az egyikben a Kilen1500 csillagászati egység) közti tá„A
A legegyszerűbb megoldás, ha a szü- ces eredetileg egy másik csillag bolyvolságban húzódik, messze túl Nap- lető Naprendszerben a többi gázóriás górendszerében született exobolygó,
rendszerünk többi bolygópályáján. közelében feltételezünk még egy további amelyet a mi Naprendszerünk szipAdódik a kérdés: vajon ott is jött lét- hasonló égitestet” – magyarázta Ken- kázott magához, a másikban pedig
re, vagy valami egyéb úton-módon yon. Ebben a modellben tehát a Ki- egy szabadon lebegő (korábban máskésőbb került mostani helyére?
lences bolygó eredetileg a Naphoz honnan kitaszított) bolygó, amely
Li és munkatársa, Fred Adams, a közelebb született, majd sorozatos hozzánk túlságosan közel sodródott.
Michigani Egyetem csillagásza több kölcsönhatásai a többi gázóriással – Mindkét forgatókönyvnek 2 százamillió lépéses számítógépes szimulá- elsősorban a Jupiterrel és a Szatur- léknál kisebb esélye van.
ciókkal próbált a dolog végére járni. nusszal – egyre kijebb és kijebb so- Forrás: https://www.cfa.harvard.edu/news/2016-11
Alapvetően három lehetőséget vizsgáltak. Az első – és legvalószínűbbnek
tűnő – forgatókönyv egy a Nap közelében elvonuló csillag gravitációs vonzását hívja segítségül. Egy ilyen hatás
nem csupán kijjebb húzza egy égitest
pályáját, hanem az eredetinél elnyúltabbá is teszi. Mivel Napunk maga egy
a mostani környezeténél sokkal sűrűbb
csillaghalmazban született, amelyben
több ezer közeli szomszédja volt, az
ilyen közeli csillagtalálkozások is a mainál sokszorta gyakoribbak voltak.
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Kilences bolygó:
lehetetlen pályán

Aki látott már csupasz vakondpatkányt (Heterocephalus glaber),
nem kívánja annak mihamarabbi
újbóli látványát. Ez a 10 centiméter
körüli, 40 grammos kis állat nem
tartozik a legszebbek közé: legfeltűnőbb rajta a két alsó és felső metszőfoga,
ami jócskán kilóg a szájából, valamint a
szinte teljesen csupasz, ráncos bőre. De
említhetnénk a pontszerű, vaksin pislogó szemeket, vagy a fülkagyló hiányát
is. Mindez nem teszi túl kívánatossá a
csupasz vakondpatkányt.
Mégis szerencsésnek mondhatja magát ez a kis rágcsáló, hiszen rokonaihoz
képest ezek az állatok matuzsálemi kort
érnek meg. Míg egy egér jó, ha 4 évet él,
addig egy csupasz vakondpatkány akár

A csupasz vakondpatkány

a harmincig is eljuthat. És míg bizonyos
egértörzseknél a halálesetek 90 százalékáért rákos megbetegedések a felelősek, addig a vakondpatkány nem lesz
rákos. Még akkor sem képes erre, ha
ezt mesterségesen próbálják nála elérni. Ennek egyik oka a vakondpatkány
szervezetében igen korán fellépő kontakt inhibíció. Ez annyit jelent, hogy a
sejtek osztódása leáll, ha egy bizonyos
sűrűséget elértek. Az egérnél vagy akár
az embernél is működik ez a szabályozás, a csupasz vakondpatkánynál viszont nagyon gyorsan bekapcsol. Vera
Gorbunova és kollégái a Rochesteri
Egyetemről emberi vagy egértől származó bőrsejteket tenyésztettek ki egy
edényben, és megfigyelték, hogy a sejtek addig szaporodtak, míg az edény alját egy vékony rétegben ellepték. Ekkor
a kontakt inhibíciónak köszönhetően a
szaporodás megállt. Ezzel szemben a
csupasz vakondpatkány sejtjei már akkor abbahagyták a szaporodást, amikor
létrejött az első sejt-sejt kontaktus. Így
a sejtréteg a végén csak harmadakkora
sűrűséget mutatott, mint az egereknél.
Mivel a vakondpatkány kontakt inhibíciója igen korán lép működésbe, megakadályozza a sejtek burjánzását.
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A kutatók különböző kísérletek során megállapították, hogy a csupasz
vakondpatkány esetében a p16 proteinláncon át fut a kontakt inhibíció parancsa. Ez a protein nincs jelen az emberekben. Egy másik, a p27, emberben,
vakondpatkányban egyaránt megtalálható ugyan, de csak később adja ki
a sejtosztódás megállítására a parancsot.
Thomas Hildebrandt, a berlini IZW
(Állatkerti és Vadon Élő Állatok Kutatóintézete) professzorának érdeklődését is felkeltették a csupasz
vakondpatkányok, elsősorban különlegesen szervezett telepeikkel. A méhekhez vagy hangyákhoz hasonlóan,
ezek az emlősök is kolóniákban élnek,
melyek élén a királynő áll. Egyedül ő
hoz utódokat a világra, a dolgozó nőstények ássák ki azt az alagútrendszert,
amiben a kolónia a föld alatt él. Van
is dolguk, mert Afrika keleti, száraz
területein, ahonnan származnak, akár
focipályányi területet is kiépítenek. A
járatok tisztán tartása, az utódok gondozása, élelemszerzés, vagy az ellenség távoltartása – ez mind a dolgozók
feladata. Nemi szerveik nem fejlődtek
ki, így nem is tudnának utódokat világra hozni. A királynő valószínűleg
szélsőségesen agresszív viselkedésével
tartja őket uralma alatt.
A kolónia hím egyedei nem dolgoznak. Állandó hatalmi harcban állnak
egymással, hiszen csak a hierarchia
csúcsán állók termékenyíthetik meg a
királynőt, aki körülbelül 10 nappal az
ellés után hajlandó is a párzásra, majd 70
nap vemhesség után kb. tíz, de akár huszonhét utódot is képes a világra hozni.
Hildebrandt elmélete szerint a hím
vakondpatkánynak nem érdeke, hogy
sok konkurens fiatal hím egyed kerüljön a kolóniába, ezért nem is nemz
ilyeneket. Hildebrandt feltételezi, hogy
a csupasz vakondpatkány heréiben nem
egyenlő számban termelődik X és Y
kromoszómát hordozó spermium, hanem többségében X, azaz az utódok
között többségbe kerülnek a nőnemű
egyedek. Azt azonban még nem sikerült igazolni, hogy a kolóniában valóban több a dolgozó nőstény, mint a hím,
mivel a nemek meghatározása csupán
csak kinézet alapján nehéz. A profeszszor ezért közvetlenül a vakondpatkány
spermáját akarja megvizsgálni.
De hogyan lehet egy ilyen kis állatnál
ezt kivitelezni?
Hildebrandtnak sok tapasztalata van
ezen a téren nagyvadakkal, mint az
elefántok, orrszarvúak vagy éppen

2016/22

jegesmedvék, hiszen foglalkozásának
pontos megnevezése is ez: reprodukciós manager. Veszélyeztetett állatoknak
segít a szaporodásban, állatkertekben
vagy természetes élőhelyükön. Munkája során nem egyszer speciális eszközökre van szüksége a mesterséges
megtermékenyítéshez és természetesen a hím állatok spermájára.
A hím csupasz vakondpatkány esetében ehhez egy miniszondát kellett
barkácsolni. Az állatot elkábították,
majd fűtött fémasztalra fektették. Ez
azért fontos, hogy a kis test nehogy
kihűljön. A professzor egy parányi
ultrahangos készülékkel megvizsgálja
a patkány heréit, hogy biztos legyen
benne, hogy egészséges egyedet választott a vizsgálathoz. A csupasz
vakondpatkánynak testméreteihez
képest óriási a heréje, ötször akkora,
mint a nála ötször nagyobb házi patkányé.
Ezután Hildebrandt egy gyufaszálnyi szondát vezet a csupasz
vakondpatkány végbelébe, melyen
keresztül gyenge elektromos inger
éri prosztatáját. Mikor az ondóvezeték összerándul a spermát egy parányi pipettával felcsippentik.
Ha Hildebrandt találna a csupasz
vakondpatkánynál olyan enzimet,
amely kromoszómák szerint osztályozza a spermiumot, akkor annak
talán a nagyvadak esetében is hasznát tudná venni, és a mesterséges
megtermékenyítés során eldönthetné, hogy milyen nemű legyen a születő
utód.
HESZ MARIANNA
RÉGÉSZET

ZOOLÓGIA
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Csúnya, de tartós

Megoldották
a calusa-birodalom
titkát

Manapság Kína és Dubaj híres
arról, hogy mesterséges szigeteket hoznak létre. Kiderült,
hogy Dél-Nyugat Florida őslakói,
a calusák, évszázadokkal ezelőtt építettek ilyen szigeteket.
A calusák vízre épült városai közül
a legnagyobb, Mound Key, volt birodalmuk fővárosa, amikor a XVI.
század elején az első spanyol hódítók
a területükre léptek. Mound Key, az
évszázadok óta létező mesterséges
sziget Estero Bayben található (Florida, Mexikói-öböl). A University of
Georgia antropológus munkatársa,
Victor Thompson és kutatócsoportja
feltárta, hogyan változott a sziget

A calusa törzsf nök házának rekonstrukciója,
Florida Museum of Natural History

ki a tenger gyümölcsei. Emellett vad
növényeket gyűjtögettek. Azt valószínűsítik, hogy földműveléssel csak
csekély mértékben foglalkoztak, ekkor is többnyire halászhálókhoz való
alapanyagot termesztettek. Még
vita tárgya a kutatók között, vajon
ismerték és termelték-e a kukoricát.)
A hideg időszakok alkalmával, amikor a tengerszint alacsonyabb volt,
és a halak megritkultak, a calusák
elhagyták a szigetet. Amikor az időjárási viszonyok megengedték, és
a halászat is újra kifizetődővé vált,
visszatértek Mound Keyre. A második beköltözési hullámot kísérték a
nagyszabású átalakító munkák, ekkor nyerte el a sziget végső formáját.
Ezt a grandiózus munkát, úgy tűnik, a halászat tette lehetővé, és az,
hogy halászatból származó többletüket élve tudták tárolni.
A calusa erős törzsnek számított.
Amikor a XVI. században a spanyolok
ÉLET

megérkeztek Mound Keyre, a calusák
uralták Florida egész déli részét. Ez a
halászbirodalom zavarba ejtette az európaiakat, mivel tagjai nem műveltek
földet, csak apró, kerti parcelláik voltak, fővárosuk pedig mesterséges szigetre épült. „Alapvetően más kilátásaik
voltak az életben, mert halászok voltak,
nem földművesek. Ez volt a legnagyobb
feszültségforrás köztük és a spanyolok között. Az, hogy az ember hogyan érintkezik másokkal, függ a történelmétől, és ez
bármely társadalom esetében így van. A
calusák történelme is alapvetően meghatározta, hogyan bántak a spanyolokkal” –
mondta Thompson.
A calusa gazdaság halra, kagylóra és a
tenger gyümölcsire épült,
központja az 51 hektáros
sziget volt, ahol körülbelül 1000 ember élt. „Az
egyik legizgalmasabb, hogy
a spanyoloktól származó
történelmi dokumentumok
megemlítik, milyen épületekben éltek, milyenek voltak a
hétköznapjaik az 1500-as,
1600-as években” – mondta Thompson. A calusák
nagy, kétemeletes közösségi házakban laktak. A
törzsfőnök házáról 1566ban Pedro Menéndez de
Avilés spanyol admirális
feljegyezte, hogy 2000
ember befogadására volt
alkalmas. 1697-es spanyol
feljegyzések szerint az
1000 fős fővárosban 16 ház állt.
A legutóbbi ásatások fényében eddigi
elképzelésünk a calusa birodalomról és
társadalomról elégtelennek bizonyult.
Thompson és munkatársai a környezeti hatások és a mindennapi önellátás
szempontjából egy másik calusa települést, Pinelandot is tanulmányozták.
„Pineland a második legnagyobb calusa
város volt a spanyolok érkezésének idejében. 25 éve kutatjuk a területet, és megértettük, hogyan reagáltak a calusák az olyan
környezeti hatásokra, mint a tenger szintjének változása. Magas, maradványokból
álló dombokon éltek, csatornákat és víztározókat építettek. Aktívan kereskedtek,
összetett és kidolgozott társadalmat hoztak
létre. Most változatos képzettséggel rendelkező tudósok csoportja kell ahhoz, hogy
rájöjjünk, hogyan is működött mindez”
– mondta a tanulmány társszerzője,
William Marquardt, a Florida Museum
of Natural History munkatársa.
Forrás: University of Georgia
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tócsoportjának, hogy a calusák újraépítették a hordalékdombot, és különböző célok érdekében formázták.
„Ha az ember megnézi a szigetet, látja,
hogy szimmetrikus. A legmagasabb domb
a mai tengerszint fölötti 10 méter magasságú. Kagylóhéjak százmillióiról beszélünk.
Amint jelentős mennyiségű maradványt
halmoztak fel, átdolgozták. Újraformálták” – mondta Thompson.
Thompson feltételezi, hogy a szigetet korán, létrehozása után lakni
kezdték, és a maradványok a mindennapi élet következményeképpen
gyűltek fel. (A calusák főképp kagylókkal és halakkal táplálkoztak, az
állati kalóriabevitelük 93%-át tették

A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI ELS

összetétele az évszázadok során a
környezeti- és társadalmi változások
hatására. Eredményeik a PLOS One
tudományos folyóirat hasábjain jelentek meg.
„Az őslakók képesek voltak olyan módon alkalmazkodni, hogy nagy populációt
hozzanak létre. A calusa egy rendkívül
összetett, halászó-vadászó-gyűjtögető életmódot folytató népcsoport volt. Képesek
voltak a környezet átformálására. Amit
végeztek, az alapvetően terraformálás” –
mondta Thompson. A terraformálás
bolygók földszerűvé alakítását, lakhatóvá tételét jelenti. A természeti tényezők olyan megváltoztatása, amely
az ember számára kedvező körülményeket teremt. Azzal, hogy
a kutató ezt a szót használta
a calusák tájépítészeti tevékenységére, mutatja, hogy
az ő megoldásaik még ma is
grandiózusnak számító eredményt hoztak létre. „Kína
szigeteket teremt. Dubaj szigeteket teremt. A Calusák szigeteket teremtettek” – összegezte
Thompson.
Mound Key alapvetően
hatalmas mennyiségű kagylóhéjra, csontokra, és más
olyan hulladékra épült, amelyek hordalékdombot, tulajdonképpen „szemétdombot” alkottak. Thompson és
kollégái 2013-ban és 2014ben intenzív kutatást végeztek a területen. Mélyfúrás,
más mintavételi eljárások alkalmazása és szénizotópos kormeghatározás után megállapították, hogy a
hordalékdomb nem volt egynemű.
Általában a maradvány- és hordalékdombokra az jellemző, hogy
a benne található anyagok kora a
mélység függvényében változik:
mélyebbre ásva idősebb, a felszínhez közel a fiatalabb maradványok
találhatók. A Mound Keyen végzett ásatások alkalmával azonban
nem ezt találták a kutatók.
Thompson és társai a régészet területén abszolút kormeghatározásnak
tekintett szénizotópos módszert használták. Eredményük szerint az elszenesedett fa- és kagylómaradványok
nem a szokásos sorrendben, idősebbtől
az újabbig rendeződtek el. Ehelyett régebbi kagylómaradványokat és elszenesedett fát találtak az újabbak felett,
teljesen rendhagyó elrendezésben. Ez a
mintázat azt sugallta Thompson kuta-

K U TAT Á S I F E L A DATO K É S KO N S P I R Á C I Ó S E L M É L E T E K

REJTÉLYES
SHAKESPEARE
Amennyire ismert a neve és a m vei, olyannyira homály fedi William
Shakespeare életét. Két éve születésének 450., idén halálának
400. évfordulója kapcsán a szokásosnál is többet foglalkoztak
vele, és feler södtek az életével kapcsolatos legképtelenebb
elméletek és kétségek. Többek között ezek igazságtartamáról kérdeztük Fabiny Tibort, az angol reneszánsznak és Shakespeare
pályájának szakért jét.
– Mennyi valóságalapja van annak
a tavaly májusban felröppent hírnek,
miszerint olyan Shakespeare portréra
bukkantak egy 1597-ben kiadott növénytani könyv címlapján, amely az
egyetlen, még életében készült kép róla?
– Az egyszerű fekete-fehér rajz, illetve
fametszet egy bajszos fiatalembert ábrázol római tógában, a fején Apolló isten koszorújával. Az, hogy ez valóban
Shakespeare első képi ábrázolása, inkább a szenzációt kereső média állítása.
Én inkább Stanley Wells professzorral
értek egyet, aki szerint a híres Cobbefestmény tekinthető a legrégebbi arcképnek, ami még Shakespeare életében
készülhetett.
– Arról a feltevésről, hogy a Shakespeare-műveket nem is Shakespeare
írta, hanem egy korabeli nagyúr, már
Szerb Antal is úgy vélekedett, hogy
azok „nemcsak ostobák, hanem
felháborítóak is”, és az a konok
sznobizmus az alapjuk, „amely nem
hajlandó feltételezni, hogy a világirodalom legnagyobb drámáit
grófnál alacsonyabb rangú ember
is szerezhette”. Igaz, hogy különösen
Oxfordban foglalkoznak még a témával?
– A nagy irodalmi alakok életét mindig körülveszik a folklorisztikus legendák, így Shakespeare-t is. A XIX. században az terjedt el, hogy a filozófus
Bacon volt a drámák szerzője, legújabban Edward de Vere, Oxford grófja a
divatos jelölt. 1997-ben Los Angelesben
a Shakespeare világ-konferencián jártam, és meghívást kaptam egy vacso678
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rára. Kiderült, hogy a szervezők
„oxfordiánusok”, s az est végén az
Amerikai Shakespeare Társaság akkori
elnökének, a neves David Bevington
professzornak petíciót nyújtottak át,
kérvén, hogy hivatalosan is kutassák a
Shakespeare-művek szerzőiségének kérdését, különös tekintettel Oxford grófja
személyére. Tény, hogy a petíciót oly
neves színészek és rendezők is aláírták,
mint Derek Jacobi vagy Sir John
Gielgud. Az ilyen „konspirációs elméletek” izgalmasnak tűnhetnek, legutóbb
a 2011-es Anonymous című film próbálta népszerűsíteni az oxfordi gróf ötletet. De engem nem a Shakespeare életével kapcsolatos, szenzációval kecsegtető
spekulációk, hanem a ránk maradt drámák, költemények izgatnak. Azok rejtenek számomra komoly titkokat és felszabadító felfedezéseket. Azokkal érdemes egy életen át foglalkoznunk.
– Shakespeare már az első 19 évében
sok mindent átélt. Apja felemelkedését
és elszegényedését, a kivételezettek és
a kívülállók életét, a korai apaságot
és a család fenntartásának nehézségeit,
valamint a megbélyegzést amiatt, hogy
anyai ágon több, árulónak kikiáltott
rokonát kivégezték. Nem végzett magasabb iskolákat, de annál többet alakították a szellemét és világnézetét a
saját tapasztalatai.
– Kétségtelenül igaz, hogy az élet volt
Shakespeare igazi tanítómestere, de
nem szabad lebecsülnünk az irodalmi
tájékozottságát sem. Rengeteget olvasott, igaz, nem a klasszikus nyelveken,
hanem angol fordításban, ugyanakkor
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Az úgynevezett Cobbe-portré Shakespeare-r l.
2009-ben a Shakespeare Birthplace Trust
mutatta be Cornelis Janssen flamand fest
munkáját, amely a Cobbe család tulajdonában
volt. A kép vélhet en vázlatként készült
a Shakespeare színm veit tartalmazó els
gy jteményes kötet borítójához.
A Cobbe-gy jtemény örököse csak 2006-ban
jött rá, hogy kit ábrázol a kép.

szivacsként szívta magába mindazt,
amihez hozzáfért: Ovidiust, Plutarkhoszt, Senecat, Plautust és Terentiust,
Montaigne-t, itáliai novellákat. Rongyosra olvasta Raphael Holinshed angol történelmi krónikáját, s ez a könyv
ihlette a királydrámáit. Valószínű,
hogy gyerekkorában még látott középkori eredetű misztériumjátékokat
Stratford környékén, s azok az élmények csábították Londonba, ahol számos népszerű bosszúdráma vagy komédia előadásán vehetett részt, s hamarosan elszegődött egy társulathoz.
Ő tehát egyszerre volt otthon a könyvek és a színház világában, és az ő korában a dráma azért virágozhatott,
mert maga a kor, amelyben élt, nagyon
is drámai volt.
Shakespeare közvetlenül maga mögött tudta a rózsák háborúját, a reformáció és az ellenreformáció sokszor
véres hitvitáit. Az Erzsébet-kor kiegyensúlyozottsága átmeneti volt, hiszen a külső ellenség után hamarosan
megjelentek az anglikanizmust belülről bomlasztani kívánó szigorú puritánok. Shakespeare halála után három
évtizeddel ők vették át a politikai hatalmat, kivégezték a királyt és az ang-

likán érseket, az általuk bűnbarlangnak tekintett színházakat is bezárták.
Shakespeare személyes élete is elég drámaian alakult: 18 évesen nősült, gyorsan érkeztek a gyerekek, ám életének
nagy részét Londonban töltötte, s csak
utolsó éveiben – immár gazdag emberként – tért vissza a szülővárosába.
Számára színház volt a világ, s az élet
csak egy szegény ripacs, ahol a magukat bölcsnek tekintők között a bolond
mondja ki egyedül az igazat.
– Tényleg létezik elveszettnek hitt
Shakespeare-mű?
– 1613. május 20-án John Hemingesnek valóban fizettek húsz fontot a király emberei, hogy bemutassanak hat
művet, közöttük a Cardenio című darabot. 1653-ban a kiadók már úgy jegyzik The History of Cardenio-t mint
Fletcher és Shakespeare drámáját. 1728ban a neves kiadó, Lewis Theobald
Shakespeare-műként emlegeti. Az általa állítólag ismert kéziratok ma már
nem állnak rendelkezésünkre. A darab
Cervantes Don Quijote-jénak egy részlete, spanyol kecskepásztorok, szerelmesek és őrültek között játszódó tragikomédia. A 2010-ben a „harmadik”
Arden Shakespeare sorozatban Bren
Hammond szerkesztésében meg is jelent a Double Falsehood, amely Fletcher,
Shakespeare és a XVIII. századi
Theobald összeollózott szövege. 2012ben Gergory Doran készítette elő a
drámát a Royal Shakespeare Theatre
bemutatójára, amely nem aratott osztatlan sikert. A szakemberek ma is vitatják, hogy valóban Shakespeare
volt-e a Cardenio egyik szerzője.
– Shakespeare művei úgy maradtak
fent, hogy néhány évvel a halála után a
barátai gyűjtöttek össze mindent, amit
csak felleltek. Hogyan történt mindez?
– Közismert, hogy – ellentétben a szonettjeivel – Shakespeare gyorsan írta a
drámáit. Az, hogy mennyire nem töre-

kedett a következetességre a Szerelmes
Shakespeare című nagy sikerű filmből is
kiderül. Ha sikeres volt egy előadás,
megpróbálták minél hamarabb kinyomtatni. Voltak bőven kalóz-kiadások is, amelyek az egyes színészek memóriájára támaszkodtak. Shakespeare
életében mintegy 19 jelent meg úgynevezett „negyedrét alakú” kiadásban,
az első „majdnem összes” műve hét évvel a halála után, 1623-ban, amelyet
Shakespeare társulatának vezető színészei és a barátai rendeztek sajtó alá. A
legújabb kiadások megjelentetik a korábban csak „apokrifnak” nevezett
műveket. Egyik leghíresebb, a Sir
Thomas More éltéről szóló dráma,
amelyben csak egy rövid részt írt
Shakespeare, de fennmaradt a szerző
kézírása, amely más drámák esetében
nem történt meg. További ilyen művek
a III. Edward című királydráma, a Two
Noble Kinsmen, az Arden of Feverham,
Locrine, The London Prodigal. Érdekességként jegyzem meg, hogy a Pericles
csak a második Folioba került bele,
1623-ban valószínűleg még vitatott
volt a szerzősége.
– Kazinczy Ferenc volt az első, aki
Shakespeare-t fordított magyarra, a
Hamletet 1790-ben, és még prózában.
De mikor és hogyan jutott el először
Shakespeare Magyarországra?
– Német közvetítéssel. Kazinczy fordítása is németből készült. Először a
színházak versengtek Shakespeareért, Arany János előtt 1839-ben Vajda
Péter már lefordította a Hamletet. A
Magyar Shakespeare Tükör című, Maller
Sándor és Ruttkay Kálmán által szerkesztett, 1984-ben megjelent könyv
kincsesbánya a magyarországi fogadtatást kutatók számára. Ez a könyv inspirálta Dávidházi Péter néhány évvel
később, „Isten másodszülöttje” címen
megjelent, a hazai Shakespeare-kultusz természetrajzáról írt könyvét.

A Lear király magyarországi és erdélyi
színháztörténetéről Kiss Zsuzsánna
kolléganőm írt könyvet, s éppen az elmúlt napokban lett hozzáférhető a
Lear király első kiadásainak szövege az
ő bevezető tanulmányával. Az elmúlt
fél évszázadban olyan nagyformátumú kutatók és egyetemi oktatók, mint
Kéry László vagy Géher István különlegesen sokat tettek azért, hogy Shakespeare ma is élő és modern szerzőként
legyen jelen a hazai köztudatban.
– Több mint 50 magyar író és költő fordította le Shakespeare műveit.
Miért? Ilyen sokféleképpen lehet értelmezni Shakespeare szavait?
– Hosszú időn keresztül szilárdan tartotta magát a nézet, hogy klasszikus
Shakespeare fordításainkhoz (AranyVörösmarty-Petőfi) nem szabad hozzányúlni, a drámák újrafordításának kísérlete szinte szentségtörésnek számított. A Nyugatosok (Babits, Szabó Lőrinc) jelentették az első áttörést, aztán a
hatvanas évektől kezdve Mészöly Dezső fordításai. Az elmúlt két évtizedben
viszont az új fordítások páratlan reneszánszát éljük. A színházak általában
egy mai költő, műfordító új fordítását
rendelik meg, s mutatják be. Kétségtelen, hogy a nézőközönség az új fordítások segítségével sokkal jobban érti a
szöveget, különösen a prózai részeket, a
humoros betéteket, amit egy XIX. századi magyar nyelven már nehéz élvezni. Igen nagy népszerűségnek örvendenek például Nádasdy Ádám új fordításai, aki Shakespeare életművének majd’
egyharmadát ültette át magyar nyelvre.
– Téves az a nézet, hogy mi, magyarok szerencsésebbek vagyunk, s jobban
érthetjük Shakespeare szavait például
Arany János fordításainak köszönhetően, mint a mai angolok?
– Ezt azért nem mondanám. Arany Jánosnak mi nagyon sokat köszönhetünk, sokszor egy-egy általa fordított
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sor magyar szállóige lett (pl. „Kizök- – Tényleg a Hamlet Shakespeare leg- fedezhetünk fel a Biblia és Shakespeare
kent az idő”), és egy-egy nagymono- többet idézett műve?
művei között: a teremtés, a bűnbeesés, a
lóg is az ő fordításában cseng a fülünk- – Bár Hamlet valóban a mindenkori gonosz pusztító/önpusztító ereje, az önben. De azért az angolok füle is eléggé hatalommal konfrontálódni kész értel- ismeret kérdése, a kiengesztelődés, a
„Shakespeare-re hangolt”, évszázadok miség drámája, mégis sok igazság van megbocsátás képessége. Ezek a témák
abban, hogy a Hamlet az egyén dilem- egészen másképpen jelentkeztek a keóta tanítják a műveit az iskolákban.
– Bevallom, ha én Shakespeare elő- májáról szól, s ezért inkább a XIX. szá- reszténység előtti klasszikus görög és róadást akarok megnézni, akkor azt kor- zad drámája. Nem véletlen a romantika mai tragédiákban és komédiákban. A
hű jelmezekben szeretem látni, és nem vonzódása Hamlet személyiségéhez. tematikus párhuzamok mellett számos
modern környezetbe átültetve. Rosszul Egyetértek azokkal a kritikusokkal, bibliai utalást találunk a drámákban.
teszem? Valóban eleve másképp értel- akik szerint egyetemességében, magas- Shakespeare két leginkább „biblikus”
mezhető Shakespeare a XXI. század- ságaiban, mélységeiben, a méreteiben a drámája A velencei kalmár és a Szeget szegban, mint korábban?
Lear király a XX. és a XXI. század drá- gel. Az utóbbi címe egyenesen a Hegyi
– Szerintem a legfontosabb, hogy egy mája. Jób könyvéhez, Beethoven V. beszédből való: „Ne ítélj, hogy ne ítéltesrendező Shakespeare géniuszát villantsa szimfóniájához, Picasso Guernica-jához, sél… amilyen mértékkel mértek, olyannal
fel egy-egy előadásban, s ne a samérnek néktek.” (Mt 7,1-2).
ját mondanivalója ürügyén
Ugyanakkor Shakespeare in„használja” Shakespeare-t. Mokább problematizálja a kereszdern kosztümökben és díszlettel
ténység nagy kérdéseit, s nem kíis lehet Shakespeare-t rendezni, s
nál olcsó morális megoldásokat.
a korabeli kellékek bizony nem
A nézőt és az olvasót is gondolsokat segítenek, ha egy rendekodásra készteti, s rávilágít a létezőből hiányzik a képzelőerő.
zés nagy paradoxonjaira, ameIdeális esetben Shakespeare-t
lyek egyes gondolkodók (pl.
színpadra állító rendező úgy
Kierkegaard) szerint a hit parazseniális, hogy alázatos, s úgy
doxonjai is. Persze a nagy tragéalázatos, hogy közben zseniális.
diák, különösen a Lear király,
Ahogy Shakespeare is belevitte
igen erőteljesen rezonálnak ezeksaját korának problémáit a darare a kérdésekre.
bokba, úgy a mai rendezőnek is
– Évszázadokon át természejoga, hogy az előadásba kódolja
tesnek vélték, hogy Shakespeare
korunk aktuális kérdéseit. De
anglikán volt, az utóbbi időben
nem úgy, hogy felül- vagy átírja
viszont komoly viták folynak a
Shakespearet. A Shakespeare
katolikusságáról.
Régészeti és írásos bizonyítékok alapján C. Walter Hodges
drámák jelentősége szinte vég– A legújabb kutatások mutatták
feltételezése szerint így nézett ki eredetileg a Globe színház
telen, mindig változhat, ám a
ki, hogy a családja s talán ő maga
jelentésüknek bizonyos mértékben Beckett abszurd drámáihoz hasonlítha- is titokban katolikus érzelmű volt. Angvannak határai.
tó. De Illyés Gyula Bartókját is „meg- liában azért is üldözték a katolikusokat,
mert a spanyolok beépített embereinek
– Sokakban felmerül a kérdés: vajon hallhatjuk” a nagy vihar-jelenetben.
akkor is annyira ismert lenne a világ- – Mi az alapja és a lényege az ön tartották őket. A spanyol Armada felett
ban Shakespeare, ha nem abból a gyar- „Shakespeare és az angol Biblia” című való győzelem azonban megerősítette az
angol patrióta és protestáns öntudatot.
mattartó Britanniából származott vol- előadásának?
na, ahonnan sokfelé elvitték a hírét a – Az angol kultúra két nagy ikonja Aki érvényesülni akart, nem mutatta ki
világban, vagy ha nem emlegetnék oly Shakespeare és az angol nyelvű Biblia. katolikus kötődéseit. Drámáiban
sok formában a filmpiacot uraló ame- 2011-ben emlékeztünk Jakab király Bib- Shakespeare inkább a puritánokon gúliájának, idén Shakespeare halálának nyolódik, s nem a katolikusokon.
rikai filmekben?
– Shakespeare egyszerre hat a könyv- 400. évfordulójára. Az angol Biblia leg- – Végtére is ki volt William Shakesben, a színpadon és a mozivásznon is. alább oly mértékben hatott az angol peare, az angol nyelvű drámaírás legnaAz valóban szerencse, hogy Shakes- nyelvre és kultúrára, mint Shakespeare gyobb alakja?
peare olyan nyelven írt, ami világ- művei. Az anglikán országban kötelező – Shakespeare élete és életműve is nagy
nyelv lett. Egy ismerősöm kisfia egy volt templomba járni, s a liturgiában rejtély. Néhány évtizeddel ezelőtt egy
magyarországi angol nyelvű iskolában minden alkalommal hallottak részlete- irodalomtudós fogalmazta meg a
tanult, de járt külön magyar irodalmi ket az angol Bibliából. Shakespeare korá- shakespeare-i paradoxon lényegét:
órákra is. Amikor a Toldit tanulták, ban két bibliafordítás terjedt el, az 1560- nincs olyan költő és drámaíró, akitől
egyik este odament édesanyjához, fel- as Genfi Biblia és az 1568-as „Bishop’s az emberiség többet tanult volna az
olvasott neki a műből néhány sort, Bible”. Shakespeare mindkettőt idézi, de emberiségről, mint Shakespeare-től, s
majd ezt mondta: „Milyen kár, hogy a genfit gyakrabban. Az ő drámái olyan alig van olyan, akinek a személyes éleezek a gyönyörű sorok csak magya- korban keletkeztek, ahol a Bibliára épülő téről olyan keveset tudnánk, mint
rul érthetőek!” Hát igen... Ugyanak- keresztény gondolkodás természetes Shakespeare-éről.
VERESS KATA
kor a kicsi is lehet egyetemes.
volt, így számos tematikus párhuzamot
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MEGTIZEDELT KÖZÖSSÉG
A tudomány úgy tartja, hogy a tengerek minket körülvev világáról, a többezer méteres, szédít mélységekr l kevesebbet tudunk, mint az egyre nagyobb léptekkel kutatott, mégis oly távoli világ rr l.
Valahogy így van ez a történelemtudományban is, hiszen a közelmúlt bizonyos szegmenseit olykor
titokzatosabb homály fedi, mint akár a régmúlt történelmét. A tatárjárásról, a mohácsi vészr l vagy
éppen 1848 dics séges napjairól többet tudunk, mint a második világháború végén szovjet fogságba
hurcolt magyar polgári lakosság százezreinek sorsáról.
félévszázados kötelező hallgatás megtette hatását. Holott a
magyar civilek elhurcolása és
többéves szovjetunióbeli rabsága közelmúltunk egyik igen megrázó története, amely közvetlen hatással volt mind
demográfiai, mind politikai, de még
gazdasági tekintetben is apáink, nagyapáink társadalmára. Mindezeken túl,
az anyaországtól elszakított Kárpátmedencei területeken megrendítette a
kisebbségi magyar közösségek demográfiai erejét. Így volt ez Erdélyben is,
ahol a magyar polgári lakosság elhurcolásának hátterében ott állt az etnikai
tisztogatás gondolata is.
Észak-Erdélyben 1944. szeptember–októberében legkevesebb 20
000 magyar civil fiút és férfit ejtettek foglyul a bevonuló oroszok és

A

hurcoltak el a Szovjetunióba
kényszermunkára. Ebből
Háromszékről és a csíki medencéből körülbelül 3000
főt hurcoltak el, míg a Maros völgyében 4000 civil került szovjet fogságba, a Szilágyságban és a Partiumban
pedig legkevesebb 6000 embert vittek el. Erdélyben a
legnagyobb méretű begyűjtő
akciók Tordán és Kolozsváron zajlottak, a Torda körül
vívott csatát követően, részben megtorlásként a Vörös
Hadsereg veszteségeiért.
1944. október 6. és 15. között Tordáról 700, Kolozsvárról 5000 magyar civilt
ejtettek foglyul.

Gschwendtner Géza és Magyarosi Jen
civil foglyok lágerfényképe – propagandafotó, belorecki
7777. sz. láger, 1947 (Gschwendtner Péter, az egykori
fogoly Gschwendtner Géza fiának tulajdonában, Garbsen,
Németország)

Elhurcolás és fogság

Az elhurcolások tényét már a végrehajtás ideje alatt megpróbálták leplezni.
Leggyakrabban azt állították, hogy
„malenkij robotra”, azaz egy kis munkára viszik az elfogottakat. Legtöbbször vasútvonalak helyreállítása, hidak
újjáépítése, vagyis a megrongált infrastruktúra kijavítása volt a „hivatalos
indok”. Igen gyakran előfordult, hogy
mentesítési igazolványok kiosztásának
ígéretével terelték sorba az embereket.
A valóságban az elhurcolásoknak
más okai voltak. Elsősorban a hadifogoly létszám-kiegészítés, hiszen az
Észak-Erdélyben foglyul ejtett honvédek kis száma miatt, a hiányzó hadifoA magnyitogorszki központi láger alaprajza
(1945-ös állapot) – Kelemen István
Kolozsvárról elhurcolt civil fogoly munkája
(Kelemen Éva, az egykori fogoly lányának
tulajdonában, Kolozsvár, Románia)
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golylétszámot magyar katonákként feltüntetett civilekkel
kellett pótolni. Emellett a
Szovjetunió gazdasági újjáépítéséhez szükséges ingyen munkaerő biztosítása is ily módon
volt a legegyszerűbben megoldható. Az elhurcolások tömeges voltához azonban főként a bukaresti román katonai
főparancsnokság azon jelentése
járult hozzá, amelyben arra figyelmeztette a 2. Ukrán Front
vezérkarát, hogy a Magyar
Királyi Honvédség visszavonulásakor, helyben mozgósít-

gereibe. Sok erdélyi magyar viszont
ukrajnai lágerekben töltötte rabsága
éveit, elsősorban Kijevben és
Nyikolajevben (ma: Mikolajiv), valamint a Donyeck-medence hírhedt
szénbányái körül létesített táborokban, köztük a hatalmas gorlovkai 28.
számú lágerben.
Küls és bels propaganda

Kelemen István 22 éves kolozsvári civil
fogoly lágerfényképe – propagandafotó,
kopejszki 204. sz. láger, 1948 július
(Kelemen Éva, az egykori fogoly
lányának tulajdonában, Kolozsvár,
Románia)

Többen már a táborokba való kiszállítás ideje alatt meghaltak. Minderről
azonban az otthon maradottak semmit
sem tudhattak. A propaganda számukra a valóság helyett, a kommunista rendszernek megfelelő torzképet
gyártott a fogságról. Jó példa erre a kolozsvári Utunk hetilap egyik 1946-os
számában, László Ferenc állítólagos
korábbi fogoly tollából, felsőbb utasításra megjelentetett propaganda cikk,
melynek beszédes címet választottak:
Magyarok, románok testvéri kézfogása a
szovjet hadifogságban. Ebben a fogság
tényét úgy állították be, mintha az az
elhurcoltak számára az „élet iskoláját”
jelentette volna.

Vass Károly Tordáról elhurcolt civil fogoly

Kerekes Sándor igazolása antifasiszta képzésben való részvételér l a magnyitogorszki

vésett feliratos csajkája az orosz fogságból

lágerb l (ifj. Kerekes Sándor, az egykori fogoly fiának tulajdonában, Kolozsvár, Románia)

(Vass Ilona Sára, az egykori fogoly lányának
tulajdonában, Torda, Románia)
(TÓTH ORSOLYA FELVÉTELE)

va, nagyszámú magyar katonakorú
férfit hagyott hátra Észak-Erdélyben
diverziós és partizántevékenység kifejtésére. A „legveszélyesebb magyar fasiszta elemek” névsorának románok
részéről való átadása pedig csak még
inkább fokozta a fogolyszedést. Az elhurcolástól csak az menthetett meg valakit, ha magyar nemzetiségét eltitkolva, románként „igazolta” magát. Ez
azonban nagyon ritkán fordult elő.
A több tízezer elhurcolt civil fiú és
férfi szabadon engedését a Szovjetunió
gazdasági igényei határozták meg. A
fogságba vetett erdélyi magyar polgári
lakosokat ugyanis 84 különböző hadifogoly- és munkatáborba szórták szét,
annak megfelelően, hogy a háború
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utáni újjáépítésben hol volt szükség
munkaerőre. Legtöbbjüket az Uralhegység déli lábainál elterülő erdei táborokba vitték. Itt elsősorban fakitermelésben és szénbányákban, de építkezéseken is dolgoztatták őket. A legnagyobb lágerközpontok Cseljabinszk,
Magnyitogorszk, Asa, Ufa mellett elszigetelt, kisebb lágereket is kialakítottak Salasova, Beloreck, Karpacsova,
Minjar, Kistim, Karabas, Nyizsnyij
Tagil, Ufalej, Kopejszk, és Tvarájá
Platyina környékén. Az Erdélyből elhurcoltak egy másik csoportját az
Azovi-tenger melletti Taganrogba
vitték, illetve többeket a Krím-félsziget nagyvárosai (Szevasztopol,
Szimferopol és Feodoszija) körül létrehozott munkatáborokba irányították. A szerencsésebbek a közeli Moldvába kerültek, Kisinyov és Tighina lá-
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A propaganda azonban nem csak az
otthon maradottaknak szólt, hanem –
cinikus módon – a szovjetunióbeli lágerekben is működött. A rendszeres
„politikai nevelés” keretében több antifasiszta előadást is tartottak a foglyok
számára, amelyekben az előadók legtöbbször úgy állították be a fogságot,
mint egyfajta „megérdemelt” büntetést. Egyben kiemelték azt a végtelenül
ironikus gondolatot is, miszerint a
Szovjetunió voltaképpen „kegyes” az
ellene korábban harcoló „fasiszta” foglyokkal, hiszen megengedi, hogy bűneiket a szovjet állam újjáépítésében
való részvételükkel váltsák meg.
A propaganda másik eszköze a tábori
kultúrbarakkok létrehozása volt, amelyekben a rendszeresen szállított pártlap, a Pravda mellett, az ugyancsak
Moszkvában szerkesztett Igaz Szót is

eljuttatták a magyar foglyokhoz. A tömény propagandát tartalmazó lapok
terjedelmes írásokban mutatták be a
hős szovjet katonák emberfeletti cselekedeteit, részletesen beszámoltak a
mindig kötelezően „aljas fasiszta” ellenség rémtetteiről és állandóan ismételték a szovjet nép kitartását. Mindezt
az eljövendő „boldog élet” illuzórikus
perspektívájával.
Ünnepnapok a lágerekben

Az ünnepek sajátos értelmet nyertek a
táborok világában. Az év ünnepnapjainak otthoni megszokott rendje a
kommunista elveknek megfelelően a
lágerekben átalakult. A vasárnap nem
számított ünnepnek, csak munkaszüneti nap volt, és az sem minden táborban. Voltak azonban kötelező ünnepek, amelyeket az orosz őrök mindig
együtt ültek meg a foglyokkal. Ilyen
volt például május elseje, amikor senki sem dolgozott. Május 9-én, a háború végének ünnepén, a lágereket
minden esztendőben fellobogózták, s
orosz katonai indulókat játszottak.
Ugyanígy ünnepelték meg minden
év november 7-én az 1917-es bolsevik
forradalom győzelmét.
Ezzel szemben a kereszténység legnagyobb ünnepét, a karácsonyt az
ateista szovjet rendszerben hivatalosan nem ünnepelték. Ettől függetlenül, a legtöbb táborban a vezetőség
hallgatólagosan engedélyezte a foglyoknak, hogy szentestén feldíszített
fenyőfát állítsanak, és karácsonyi
dalokat énekeljenek. Az orosz lágerparancsnokok és az őrszemélyzet
azonban hivatalosan elhatárolódott az
ünneptől, nem vett részt a foglyok
betlehemes játékokkal tarkított, karácsonyi előadásain. Újévkor azonban a
táborok vezetői mindig látogatást tettek a barakkokban.
A lágerekben módot adtak arra,
hogy a különböző nemzetiségű foglyok saját nemzeti ünnepeiket is megtarthassák. A jellegzetesen magyar ünnepek között ilyen volt március 15-e,
az 1848-as forradalom kitörésének emléknapja. Ezt azonban az orosz propaganda Petőfi-megemlékezésekké alakította át. A cári csapatok által a segesvári csatában megölt Petőfi Sándort
ugyanis a szovjet ideológia szellemiségében a bolsevik forradalmárokhoz
hasonlította, benne a lenini forradalom
magyar előfutárát láttatva. Ugyanak-

kor megfelelő történelmi figura volt
mint az osztrákok ellen szabadságharcot folytató hős, áthallással a megszálló, fasiszta németek ellen küzdő
nép jelképe.
Elzárva a világtól

A táborokba zárt foglyokat a szovjet
hatóságok igyekeztek elzárni a külvilágtól. A helyi lakossággal való közvetlen érintkezés szigorúan tilos volt. A
táborokat úgy szervezték meg, hogy
lehetőleg önellátóak legyenek. Működött bennük kórházbarakk, disztrófiás
barakk, pékség, konyha, ételkiosztó,
fürdő, ruhafertőtlenítő, mosoda, cipész-, ács-, asztalos-, kovács- és
fehérneműfoltozó műhely is.
A hatékonyabb önfenntartás céljából,
1946. január 1-től bevezették az önelszámolásos rendszert. A táborlakók
munkáját megfizették, ami viszont azt
jelentette, hogy a foglyok ettől kezdve
a saját maguk „keresetéből”, azaz kötelező és mélyen alulfizetett kényszermunkájukból kellett, hogy gondoskodjanak saját létfenntartásukról. Mindent megfizettettek velük, még a
„szállást” és az „étkeztetést” is.
Az elhurcoltak nagy része 1948–
1949-ben szabadult a fogságból, de
volt, aki csak Sztálin halálát követően,
1953-ban. Többezer ember azonban
ezt már nem érhette meg. Összességében, az 1944 őszén elhurcolt erdélyi
magyarok majdnem egyharmada,
mintegy 5000–6500 fogoly hallhatott
meg a többéves fogságban.
A túlélők viszont maguk is áldozatok.
A velük történt szörnyűségeket évtizedekig magukba kellett folytaniuk,
kálváriájuk tabutéma volt. A kommunizmus negyven éve alatt szovjet
munkatáborok, deportáltak hivatalosan nem léteztek, azokról írni, a
tragédiára nyilvánosan emlékezni, de
még csak róla beszélni sem lehetett. A
naplók zömét elkobozták, visszaemlékezéseket írni pedig 1989-ig csak titokban lehetett, a közlés leghalványabb
reménye nélkül.
Az elhallgatás évtizedei után a magyar polgári lakosság hetven évvel ezelőtti elhurcolását ma már nagyon nehéz visszahozni a köztudatba. Mégis
törekedni kell rá, mert enélkül közelmúltunk csonka marad, s az utánunk
jövő generációk számára e szomorú
történet örökre feledésbe merül.
MURÁDIN JÁNOS KRISTÓF
ÉLET

ÉT-ETOLÓGIA
A vaddisznó nem úgy eszik,
mint a disznó

Különösen a modern világban az emberek jó része igen kényes az élelem
tisztaságára és higiénikusságára. Az állatok többsége számára azonban nem
adatik meg, hogy különösebben tiszta
körülmények között fogyassza el táplálékát. Vannak azonban kivételek, mégpedig olyan esetekben, amikor bizonyos állatok mintegy „megmossák” az
ételt fogyasztás előtt. Ki ne hallott vol-

na már a mosómedvéről, amely pont
erről a tulajdonságáról kapta magyar
nevét. Azonban az eledel vízbe mártogatása megfigyelhető más fajoknál is,
például jónéhány réce- és papagájfélénél, valamint egyes majmoknál. Ahhoz viszont, hogy eldönthessük, vajon
az állat tényleg tisztítás céljából, vagy
csak a nedvesítés miatt mártogatja falatjait a vízbe, kísérletes bizonyítékra
van szükség.
A bázeli állatkertben élő vaddisznóknak almadarabokat adtak csemegeként. A „szennyezett” csoportnál az almát homokba hempergették, míg a
„tiszta” csoport esetében nem szennyezett almát kaptak a vaddisznók. Kiderült, hogy minden felnőtt, és jó pár fiatal vaddisznó is „megmosta” az almát
fogyasztás előtt, de kizárólag akkor, ha
az homokos volt. Ez bizonyította, hogy
a disznók megkülönböztetik a táplálékokat azok szennyezettsége szerint, és
képesek visszafogni magukat a habzsolástól, amíg meg nem tisztították a
piszkos falatokat. Most már csak az a
kérdés, vajon mindezt maguktól,
avagy egymást megfigyelve sajátítják-e el a sertések.
PONGRÁCZ PÉTER
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A szem a legfontosabb érzékszervünk, de a látást – mint
szinte minden mást is – az agyunk irányítja. Bankó Éva
agykutató, az MTA TTK Agyi Képalkotó Központjának
munkatársa els sorban a tompalátást vizsgálja. A Bolyai
Kutatási Ösztöndíjas szakember eredményei alapján
olyan 3D-s videojátékot fejlesztettek ki, amellyel nem
csak a térlátást, hanem a figyelemi és más kognitív funkciókat is lehet javítani.

– Középiskolában még matematika tagozatra járt. Hogyan lett ebből
neurobiológia?
– A székesfehérvári Teleki Blanka
Gimnáziumba jártam ahol a biológiatanárom, Perák Zsuzsa keltette fel az
érdeklődésemet. Olyannyira, hogy a
középiskola közepén már tudtam,
hogy biológus leszek. A matematikai
érdeklődés megmaradt, a megfelelő
gondolkodásmódban
segít.
A
neurobiológia véletlenül jött: az egyetemen a TDK-s munkám nyomán kerültem Vidnyánszky Zoltánhoz, akinél
a módszertan miatt maradtam, és
mert érdekes volt a téma. Azóta is az ő
csoportjában tevékenykedem.
– Akkoriban a tompalátást kutatta.
– Igen, akkor ez egy felfutóban lévő téma volt. A tompalátásnak agyi háttere
van, bár elsősorban szemészek foglalkoznak vele. Két szemészorvost is felvettek, az egyik Körtvélyes Judit, aki a
Telekiben osztálytársam volt. Azóta is
együtt visszük a témát, ő az orvosi, én a
kutatási részt. A mostani projekt kapcsán csatlakozott hozzánk Drótos Gergely és Bankó Ágnes, akik sokat segítenek a mindennapi munkában.
– Tulajdonképpen mitől lesz tompa
a látás, és hogyan keres rá megoldást?
684

(SZALAY MONA FELVÉTELE)

a hét kutatója

VIDEOJÁTÉKKAL
A TÉRLÁTÁSÉRT
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– Az amblyopia, magyarul tompalátás
a látórendszert érintő fejlődési rendellenesség. Kora gyermekkorban alakul ki amiatt, hogy a két szemből az
agyba jutó kép nagymértékben különbözik egymástól. Ez leggyakrabban a kancsalság, vagy a két szem közötti jelentős törésmutató-különbség
eredménye. A csökkentlátás tehát az
agy rendellenes fejlődésében, feltehetően a rendellenesen kialakult idegsejtek közötti kapcsolatrendszerben
keresendő. Számos következménnyel
jár: a látásélesség és a térlátás csökkenésével, sőt akár megszűnésével, emiatt pedig csökken a szem-kéz koordináció is.
Az agyi hátterét elsősorban humán
elektrofiziológiai és mellette funkcionális MRI-módszerekkel kutatom.
Az idegsejtek elektromos tevékenysége kivetül a koponyára. Ez egy integrált jel, amiből nagyon nehéz visszakövetkeztetni, hogy az egyes kis sejtek
mit csináltak, vagy a hálózatban hol
történtek a dolgok, de az MRfelvételeken látszanak az aktív struktúrák, így kombinálva a kettőt érdekes
eredményekre lehet jutni. Az elmúlt
két év során kidolgoztunk egy gyermekbarát tréninget tompalátók részé-
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re, amit már kifejezetten gyógyítási
célra szánunk. Amellett, hogy a látás
javul, figyelemfejlesztő hatással is bír,
mivel a csoportunk erős profilja éppen
a figyelemkutatás. Ha ugyanis az alanyok megtanulnak jobban koncentrálni, több kognitív képesség is fejlődhet, például a térbeli memória.
Ez tehát alapvetően egy szoftver, de
speciális hardver kell hozzá, a
Leondar3Do, amit biztosan sokan ismernek. Rátai Dániel nevéhez fűződik, aki véletlenül, egy ehhez hasonló
interjú során talált rám, és 3-4 éve tartó együttműködés lett belőle a 3D for
All Kft.-vel, akik a szoftveres és hardveres hátteret biztosítják.
Legtöbbünk a térben mélységet is érzékel, így ami kézzel elérhető, annak
helyét pontosan fel tudjuk mérni, és
oda tudunk nyúlni. Ahogy említettem, a tompalátás abból adódik, hogy
a két szem közül az egyik csökkentett
üzemmódban működik, emiatt a térlátás, azaz a finom mélységérzékelés
sem működik. A hétköznapi életben,
többnyire egy szemmel is elboldogul
az ember, de sok helyen, például a profi sportban kell ez a mélységbeli pontosság, emiatt a tompalátók részére elérhetetlen ez a terület. A mi eszkö-

zünkkel pontosan fel tudják mérni,
hogy a térben jó helyen érzékelték-e az
adott tárgyat azáltal, hogy visszajelzést
kapnak, hogy egyezett-e a térbeli pont
helyzete azzal, ahova nyúltak. Így véleményünk szerint sokkal hatékonyabban lehetne fejleszteni a térlátást.
Jelenleg szabadalmaztatás alatt van a
módszerünk.

Vannak más játékok is nem ennyire speciális megoldásokkal, de
mindegyikre jellemző, hogy ha a
gyerekek elkezdik használni a roszszabb szemüket is, akkor az elkezd
javulni. Itt csak az a kérdés, melyik
mennyire hatékony. Egyértelmű
összehasonlító vizsgálatokat még
nem tudtunk végezni, de az eddig

A program grafikáját és animációját Szepesi-Sz cs Barbara és Karasz Dániel készítette

Ha megtaláljuk a választ, akkor az
orvos, lemérve pár paraméterét a betegnek, meg tudja mondani, érdemes-e időt fordítani erre a terápiára
– remélhetőleg addigra tényleges terápia lesz.
A jelenleg elfogadott egyetlen módszer a tompalátás gyógyítására vagy
inkább javítására, az a jó szem letaka-

A játék során a felhasználónak a 3D-s beviteli
eszközzel, az úgynevezett madárral kell

– Ezt a módszert másra is lehet használni?
– A tompalátás mellett jövőbeni célcsoportunk az ADHD-s gyerekek
lesznek. Kis túlzással minden ötödik
gyerekre rásütik, hogy figyelemzavaros, ami sok esetben „csak” az elhanyagoltságból adódik, és nem a ténylegesen kóros agyi folyamatokból. Úgy
gondoljuk, hogy ezzel a szoftverrel az
óvódáskor végén levő gyerekeket fel
lehetne készíteni az iskolára, hogy a
fennálló figyelemzavar miatt kevésbé
maradjanak le társaiktól. Ugyanígy
használható azok esetében is, akiket
óvoda végén még éretlennek minősítenek az iskolába való továbblépésre.
– Voltaképpen egy játékszoftverről
van szó?
– Ez egy játék, de rengeteg speciális
eleme van, éppen a 3D-s eszköznek
köszönhetően, illetve amiatt, hogy
tartalmazza a saját és más kutatási
eredményekből nyert tudást, tapasztalatokat. Egy erősen tompalátó a játékot sem látná 3D-ben, de van benne
olyan trükk, amitől mégis látja. Több
mint harminc gyereken teszteltük, és
szépen javult tőle a látásuk. Sőt, felnőtteken is működik: jelenleg is folyik a
felnőtteket célzó tréningünk.

publikált eredményekkel összevetve a sajátunk nagyon bíztató.
– Mik a jövőbeni kutatási tervei?
– Szeretem a tompalátást mint kutatási témát, annak ellenére, hogy
tudománymetriailag nem túl hálás
dolog: megvan az a hátulütője,
hogy kevesen publikálnak, emiatt
kevés az idézettség. Elsősorban
azonban azt tartom fontosnak,
hogy érezzem, hogy valami hasznosat csinálok. Azt a vizsgálatot
szeretném továbbvinni, amit most
kezdtünk el. Sokféle tréning létezik
különböző hatékonysággal, és azt
találták, hogy van, akinél használ,
van, akinél nem.
– Ez min múlik?
– Ez a kérdés, de egyelőre senki
nem tudja. Ebből következik, hogy
nem olyan egyértelmű dolgokon
múlik, ami az első adatokból kitűnik. Valamilyen agyi markert kellene találni, vagy valami borzasztóan
sokváltozós statisztikai módszerrel
lehetne az összefüggéseket meglátni. Most próbálunk egy nagyobb
adatbázist összegyűjteni, és ha
megnyerjük az erről szóló pályázatot, lesz egy hivatalos klinikai
vizsgálat is.
ÉLET

a virtuális térben mozgó tárgyakat elkapnia,
megérintenie

rása, mivel így a beteg kénytelen a
rosszat használni. Minél korábbi életkorban kezdik a takarást, annál nagyobb valószínűségű a javulás, de sajnos nagyon ritkán tanulja meg az agy
a két szemet együtt használni.
Hosszú távon a takarást szeretnénk
kiváltani a mi módszerünkkel, amihez persze még nagyon sokat kell
kutatni. De ha nem tudjuk, hogy
hatékony lehet-e az adott tréning, és
azt mondjuk, szánjon rá fél évet, és a
végén mégsem lesz hatékony, lehet,
hogy már takarással sem tudnak akkora eredményt elérni.
Az orvosi jelentőség mellett persze
megvan bennem a tudományos kíváncsiság is: vajon miért működik az
egyik betegnél és a másiknál nem?
Nem véletlenül beszélünk az agykutatás évtizedéről, mert most robban
nagyot a tudomány azon a téren,
hogyan is működik az agy. Ugyanakkor kicsit paradoxnak érzem, hogyan tudja ez a „gép” saját működését felfogni, és lehetséges-e ez egyáltalán?
TRUPKA ZOLTÁN
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EDUVITAL – ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

B RÜNK ÉS A NAP
A nyári id szak közeledtével óhatatlanul felmerül a fényvédelem kérdése. A túlzott napozás b rkárosító hatása közismert, és talán még az is, hogy a különböz b rtípusok másként reagálnak a napsugárzás káros, gyulladást kelt és DNS-t roncsoló összetev ire. Mi azonban az alapja b rünk eltér
reakciójának? Miért van az, hogy egyesek rövid id alatt leégnek és szinte képtelenek barnulni, míg
mások probléma nélkül elérik a kívánt b rszínt? Miért lehetnek hajlamosabbak a világos b rüek
rosszindulatú b rdaganatokra, amelyek akár évtizedekkel a fototoxikus hatás után alakulnak ki?
különböző bőrtípusok minősítése Thomas B. Fitzpatrick amerikai bőrgyógyásztól származik, aki egy I-VI-ig
terjedő osztályozást honosított meg.
Az I-es típust az angolszász terminológiában RHC-fenotípusnak is
nevezik, ami a „red
hair colour” kifejezésből képzett rövidítés,
utalva e bőrtípus fő jellemzőire: a világos,
szeplős, nem barnuló,
de annál könnyebben
lepiruló bőrre, amelyhez vörös haj, és világos szemszín csatlakozik. A II-es bőrtípus
képviselői ugyancsak
világos bőrűek, de az
R HC -var i án sok hoz
képest már kevésbé hajlamosak leégésre – a
skandináv országok lakossága ebbe a csoportba sorolható. A III-as
bőrtípus (lényegében a
Közép-Európában
is
elterjedt
fototípus) közepes fokban hajlamos
napégésre, ugyanakkor barnulást
már viszonylag könnyebben képes
elérni, a IV-es típus (mely már alapból kissé sötétebb tónusú bőrszínnel
rendelkezik) pedig könnyen és szépen barnul. Az V-ös típus az ázsiai,
a VI-os pedig az afrikai fenotípust
fedi le.
A köztudatban is jól ismert, hogy
egy ír, akinek a bőre RHCfenotípusú, sokkal rosszabbul reagál a DNS-károsító UV hatásra (rövid és hosszútávon egyaránt), mint

A
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például egy mediterrán, IV-es típusú bőrrel rendelkező személy. Pigmentünk, a melanin tehát fontos
eleme a napsugárzás elleni védelemnek, de azt már jóval kevesebben tudják, hogy korántsem számít
egyedüli meghatározónak. Más-

vonhatjuk azt a következtetést, hogy
a bőr fényérzékenységének egyik
alapja az eumelanin és feomelanin
egymáshoz viszonyított aránya, és
klasszikus értelemben vett fényvédő anyagnak csak az eu melanin tekintendő. Az I-es fototípusban
az eumelanin/feomelanin
Boticelli modellje az I-es b rtípusba tartozott

részről maga a melanin sem tekinthető egységesnek, és nemcsak egyszerű filterként működik: a bőrben
két fő típusa létezik, és ezeknek az
egymáshoz viszonyított aránya
meghatározó nemcsak a bőrszín,
hanem az UV-sugárzásra adott válaszreakció szempontjából is. Az
eumelanin amellett, hogy hatékony
UV-szűrő, a sejtkárosító szabadgyökök eltávolítását is megkönnyíti. Ezzel szemben a feomelanin
nemcsak hogy kevésbé hatékony
filter, ráadásul még valamelyest
fényérzékenyít is. Ezek alapján le-
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arány az utóbbi javára billen, míg a IV-esben egyértelmű az eumelanin
dominanciája.
Mi határozza azonban
meg, hogy az eu- vagy
a feomelanin jut-e túlsúlyra a szervezetünkben? Ehhez meg kell ismernünk a pigmenttermelés szabályozásának folyamatát. A
melanin termelését az
α-MSH (melanocitastimuláló hormon) nevű
anyag segíti elő, amely a
stresszválaszokért felelős ACTHval és a „boldogsághormonként” is
emlegetett endorfinokkal közös
előanyagból, az úgynevezett proopiomelanokortinból képződik. Az
α-MSH a festéksejtek (melanociták)
felszínén a melanokortin 1 receptorral (MC1R) hat kölcsön. Az
MC1R egy nagyobb receptorcsalád
egyik tagja, a melanociták felszínén szinte kizárólag ez a típus található meg. Az α-MSH receptorhoz
való kapcsolódása nemcsak a pigmentter melést indítja el, hanem
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más, a sejt életében meghatározó folyamatokban is közreműködik. Hatására a DNS-hibák javítódása felerősödik, és
hasonló a hatása a sejtcikluskontrollra is – mindezek a
tumor elleni védekezésben ját-

re. Egy másik idevágó példa,
hogy a körülírtan pigmenthiányos vitiligos bőr gyulladást keltő UV-dózisa drasztikusan nem
alacsonyabb az egészséges területekénél, lényegében az alapbőrszínnel korreláló. Mindezek
tehát alátámasztják, hogy a pigmentáció ugyan fontos része a védekezésnek, de megfelelő sejtciklus-szabályozás, gyulladásgátló
mechanizmusok megléte is meghatározó. Egy viszonylag sötétebb

A napégés rövid- ...

szanak szerepet. Emellett az antioxidáns-rendszerek aktiválódnak, ellensúlyozva a szabadgyökök toxikus hatását, a
gyulladáscsökkentő
endogén
anyagok hatása is jobban érvényesül. Az MC1R-aktiváció így kiemelt szerepet játszik bőrünk fényvédelmében.
Az MC1-receptornak számos
variánsa létezik, ezek között
funkcióvesztéses változatok is
megtalálhatóak. Külön érdekesség, hogy utóbbiak közül több
olyan is akad, amelynek hordozása erősen asszociált az I-es

A foltos
pigmenthiánnyal
járó vitiligoban
a b r eredeti típusa
határozza meg
a fényérzékenységet
a depigmentált
területeken is

...és hosszútávú következményei

fototípus megjelenésével. Ezekben a funkcióvesztéses variánsokban egyrészt a
feomelanin képződés fog dominálni, másrészt elmarad a normál
MC1R-aktivációhoz köthető gyulladás- és tumorellenes hatás. Az
I-es bőrtípus tehát ezekből az
okokból kifolyólag a napégést kísérő elváltozásokra, illetve a rosszindulatú bőrdaganatok képződésére is fogékonyabb. A vad típusú,
normál MC1-receptort hordozó
egyének védettségét az eumelanin,
és az általában jól működő sejtcikluskontroll, antioxidáns-rendszer
biztosítja.

A pigmenttermelést fokozó -MSH a
proopimelanokortin nev prekurzorból képz dik,
amely a stresszhormon ACTH és az endorfinok
el anyaga is egyben

Végezetül két érdekesség: a közelmúltban elvégzett kutatások alapján a pigmenthiányos albinók nem
mutatnak nagyobb melanomarizikót, mint az RHC-variánsok.
Ez valószínűleg azzal magyarázható, hogy az UV-filter pigment hiánya ellenére viszonylag jól működik a melanociták sejtvédő rendszeÉLET

bőr a gyengébb DNS-hibajavító mechanizmus, gyengébb antioxidáns rendszer miatt ugyancsak
hajlamosabb lehet rosszindulatú elváltozásokra. A megfelelő fényvédelem
tehát kiemelkedően fontos a világos
bőrűek számára, ugyanakkor a leégésre kevésbé hajlamos egyéneknek
sem szabad megfeledkeznie erról.
SZLÁVICZ ESZTER
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EVERGLADES, A MOCSÁRÓRIÁS

ALIGÁTORPARADICSOM
Az Everglades egyaránt próbára teszi a területet felkeres kutatót és turistát: horgaikkal marasztaló vagy borotvaéles, netán
épp az érintésre er s allergiát kiváltó levelükkel távoltartó növények miatt nehéz terep. A számos mérges kígyófaj vagy a puszta
megjelenésükkel óvatosságra int aligátorok és krokodilok pedig
még inkább félelmessé teszik Florida e híres vadonját, melynek
éltet eleme a víz. Igaz, a felmeleged éghajlat következtében az
elt nését is okozhatja…

A méregfa, a
poisonwood

688



ÉLET

ÉS

TUDOMÁNY



2016/22

Az Everglades
2.
trópusi fajainak
rész többsége a karibi térség szigeteiről érkezhetett az utóbbi 6
ezer év során. A mahagóni és más értékes fájú
növények nagy részét
már az 1700-as évek végére kitermelték Florida
déli területein és a félszigetet délről körbefogó
Floridai-szigeteken (Florida Keys). Az Everglades
néhány megközelíthetetlen foltjában azonban
megmaradtak, ennek
köszönheti túlélését a

Mahogany Hammock több óriási méretű mahagónifája is. A hurrikánok és
részben az időnként előforduló hidegebb
időszakok következtében a hammock
fái meglepően alacsonyak, ritkán nőnek
15 méteresnél nagyobbra. A magasabb,
kiemelkedő fák többségét a viharok hamarosan derékba törik.
Maga a hammock azokat a fás társulásokat, fás szigeteket jelenti, amelyek esős
évszakban sem kerülnek víz alá, mivel
aljzatuk az átlagos vízszint felett húzódik. Jellemzően lombos fák alkotják,
amelyek nagy része az Everglades déli
területein trópusi rokonságú. Ellenben
az alacsony aljzatú, gyakran vízzel borított fás szigeteken mérsékeltövi, északamerikai rokonságú fajok dominálnak.
A hammock jellemző fajai közé
tartoznak a virginiai tölgy (Quercus
virginiana), a palmetto- vagy káposztapálma (Sabal palmetto), a vad
tamarind (Lysiloma latisiliquum), a
guajakfa (Guaiacum sanctum), a
gumbo limbo, avagy vöröstörzsű
gumifa (Bursera simaruba), a nyugatindiai mahagóni (Swietenia mahagony)
és számos egyéb, köztük Celtis-, Ficus-,
Coccoloba- és Sideroxylon-fajok. Helyenként a floridai királypálma
(Roystonea regia) pompás sziluettje ma-

gasodik ki a környező fák közül.
Epifitonokat: bromélia- és orchideaféléket is találhatunk a hammock erdeiben.
Önvédelmi trükkök

A hammockba lépve nem éppen idilli
sétában lehet részünk. Először is, viszonylag kellemetlen „illattal” találjuk
szembe magunkat, amely egy, a mirtuszfélékhez (Myrtaceae) tartozó kisméretű, cseresznyemirtuszként is emlegetett fának, az Eugenia axillaris-nak
tulajdonítható. Számos növény tartogat itt meglepetést. Míg egy bokorméretű pálmafaj (Serenoa repens) fűrészes levélnyele vagy egy liánféle
(Smilax sp.) horgas tüskéi csak kisebb
sérüléseket okozhatnak, addig komolyan érdemes óvakodni a szömörcefélék (Anacardiaceae) családjának
egyik itt honos tagjától, a sokat sejtető poisonwood azaz „méregfa”
(Metopium toxiferum), nevű, kisebb fatermetű növénytől, amelynek már felületes érintése is intenzív bőrkiütéseket okoz. A keleti gyémántcsörgőkígyónak (Crotalus adamanteus) is kedvelt pihenőhelye a hammock szegélye,
végül, de nem utolsósorban a temérdek szúnyog teheti még kellemetlenebbé hammockbeli élményeinket.
A gyakran elöntött, homokos talajú
területeken és mészkőkibúvásokon az
Everglades elegáns, hosszútűjű fenyőfaja, a Pinus elliottii var. densa alkot
fenyveseket. Ezeken a területeken a
tűz igen gyakran, 3–10 évente fordul elő, azonban a fenyőerdők – elsősorban fenyő- és pálmafajaik – a láng
pusztításának rendkívül ellenállók. A
tűz szelektív hatásának hiányában a
fenyvesek helyett hammockerdők alakulnának ki.
Az Everglades déli szélén, a Floridai- és a Mexikói-öböl felőli árapályövezetben óriási területeket, több
mint 1600 négyzetkilométert foglalnak el a mangrovemocsarak. A mangrovét alkotó trópusi növényfajok kitűnően alkalmazkodtak a sós vízhez és a
periodikus elöntéshez. Dél-Florida
legfontosabb mangrovefajai a sűrűn
álló léggyökereket fejlesztő fekete
mangrove (Avicennia germinans) és fehér mangrove (Laguncularia racemosa)
és a hálózatszerűen elhelyezkedő gyökereiről könnyen felismerhető vörös
magrove (Rhizophora mangle). Utóbbi
utóda már az anyanövényen elkezd

fejlődni, ezzel óriási előnyre tesz szert
az újabb területek meghódításában. A
mangrovét a hammocknál sokkalta
kellemetlenebbé teszi – a „kötelező”
szúnyogok mellett – egy másik apró
vérszívó, a sandfly, vagy ahogy a köznyelvben is nevezik, no-see-um („nem
látom őket”) jelenléte. Nem véletlenül született az utóbbi elnevezés.
Ezek a szúnyogalkatúak családjába
(Ceratopogonidae) tartozó aprócska,
milliméteres nagyságú vérszívók
szinte láthatatlanul, csendben és csaknem fájdalommentesen támadnak.
Az égető, viszkető csípések azonban
még hetekig kínozzák áldozatukat,
sokkalta elviselhetetlenebbül, mint a
hagyományos szúnyogcsípések.

A disznóbéka röfög hangját szinte
mindenhol hallani

A gátorok és az amerikai
krokodil

Több mint 1400 őshonos növényfaj alkotja az Okeechobee-tótól délre elhelyezkedő területek flóráját és vegetációját. Ezek 60 százaléka trópusi rokonságú, ugyanakkor a fásszárúak között nagyobb arányban szerepelnek
trópusi fajok (77%), mint a lágyszárúak között (50%). Jóval nagyobb
arányban találunk trópusi fajokat a
hammock és mangrove flórájában,
köztük említhető az Everglades négy
pálmafaja is. Ellenben Dél-Florida őshonos állatai nagyrészt mérsékeltövi,
észak-amerikai rokonságot mutatnak,
erősebb trópusi hatás csak a tengeri állatvilágban érzékelhető. Mindenesetre
az Everglades állatvilága így is izgalmas
képet nyújt.
Az aligátorok – vagy csak egyszerűen
„gátorok” (Alligator mississippiensis) –
Florida jelképei, az Everglades tájképének elengedhetetlen részei. Alapvetően
édesvíziek, de a gyengén sós, brakkvízi
környezetet is jól tűrik. Méretük az
Everglades-ben nem túlságosan nagy, a
3 métert ritkán haladják meg, azonban
mint csúcsragadozók, a tápláléklánc
fontos tagjai, és ellenségük nem igazán akad. Tojásaik és a fiatal aligátorok még nagy veszélynek vannak
kitéve, könnyen mosómedvék, nagyobb halak, kígyók, madarak, vidrák táplálékaként végzik, ám a prédából rövid idő alatt veszélyes
predátorrá válnak. A nagyobb aligátorok elsősorban halakkal, teknősökkel, madarakkal, kisebb emlősökkel, sőt nem ritkán növendék fajtársaikkal táplálkoznak.
ÉLET

A rózsás kanalasgém névadó színét tápláléka
karotinoidtartalmának köszönheti

Speciális táplálkozási módja miatt
a veszélyeztetett erdei gólya számára
a túlságosan magas vízállás végzetes lehet

Ugyanakkor fontos tájképformáló
szerepük is van, mivel tevékenységüknek köszönhető az úgynevezett
aligátortavak kialakulása. Ezek mint
kisebb tavacskának tűnő foltok,
meg-megszakítják a mocsarak egybefüggő fűtengerét. Kialakulásuk
legtöbbször az aligátorok aktivitásának tulajdonítható. A mélyebb fekvésű, sokszor még továbbmélyített
foltokon táplálkozásuk során tulajdonképpen kiirtják a növényzetet,
nyílt víztükör alakul ki. A mélyedés
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A mocsári nyúl rokonainak többségével
ellentétben szívesen úszik
(A SZERZ FELVÉTELEI)

szélén tudnak csak gyökeret verni a
növények, amit e tavak szélét gyűrűszerűen körülölelő bokrok és fák
jeleznek. Akár százéves aligátortavak is léteznek, amelyeket az egymásra következő aligátornemzedékek tartottak fenn. A tavacskák
ökológiai jelentősége óriási, a száraz
évszakban a vízi élővilág számára
menedéket jelentenek. Az aligátorok
száma intenzív vadászatuk miatt a
múlt század közepére kritikusra
csökkent, de a védelmi programoknak köszönhetően napjainkra a veszélyeztetett fajok listájáról lekerült.
Az aligátorok mellett előforduló
amerikai vagy hegyesorrú krokodil
(Crocodylus acutus) – eltérően előbbi
rokonától – kifejezetten trópusi faj,
előfordulásának északi határa itt, az
Everglades legdélebbi brakk- és sósvízi környezetében húzódik. Leginkább az Everglades déli részén található Flamingo környékén találkozhatunk példányaival. Az aligátoroknál jóval kisebb számban fordul elő,
napjainkban is veszélyeztetettnek
számít, 2004-ben is még csak 85-re
becsülték az itt szaporodó nőstények
számát.
Almacsiga, anhinga és
a többiek…

A nem túlságosan nagy változatosságot mutató (körülbelül 170 faj) édesvízi gerinctelenek nagy része északamerikai eredetű az Evergladesben.
Gyakoribb képviselőik közül csak néhányat említve, a floridai almacsiga
(Pomacea paludosa) és egy vízi tüdős
csigafaj, a Planorbella duryi algákkal
táplálkoznak. Egy szárazföldi tüdős
csiga, a változatos, színpompás floridai erdei csiga (Liguus fasciatus) a kevés
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trópusi rokonságú faj egyike, floridai
előfordulása mellett Kubából is ismert.
Az akvaristák körében világító kék
rák néven ismert Everglades-rák
(Procambarus alleni) algákat és kisebb
gerincteleneket, a négyollós garnélarákok közé tartozó áttetsző testű rák, a
Palaemonetes paludosus elhalt növényi
részeket fogyaszt.
A repülő rovarok, sőt a pókok között
is fel-felbukkannak trópusi rokonságú fajok, amelyeket akár kisebb viharok is könnyedén eljuttathattak
az Everglades mocsaraiba. A trópusi elterjedésű zebralepke (Heliconius
charitonius) hernyói a golgotavirág
(Passiflora) leveleit fogyasztják, aminek következtében mind a hernyók,
mind az imágók élvezhetetlenül keserűvé válnak a potenciális ragadozók
számára.
Röfög béka

A sós vizet nem toleráló, kizárólag
édesvízi halak között nincsenek trópusi fajok, sok közülük Észak-Amerika más területein is előfordul. A
floridai pisztrángsügér (Micropterus
salmoides) egyik alfaja azonban csak
itt található meg. A sós vizet valamennyire toleráló édesvízi halak között említhető számos színpompás,
apró termetű ikrázó fogaspontyfaj
(Fundulus seminolis stb.). Előfordulnak olyan fajok is, amelyek életük
nagy részét sósvízben töltik, de
rendszeresen ellátogatnak édesvízi
élőhelyekre is, ilyen a tarpon
(Megalops atlanticus), sőt akár egy cápafaj, a bikacápa (Carcharhinus leucas)
is megjelenik a mélyebb vizű területeken. Az Everglades jellemző ragadozó halfaja a kajmánhalfélékhez
tartozó Lepisosteus platyrhincus.
A kétéltűek közül említésre méltó a
méretes, akár 15 centiméteres nagyságot is elérő disznóbéka (Lithobates
grylio), amely jellegzetes röfögő
hangjáról kapta nevét. A kétéltűek
és az egyébként igen fajgazdag hüllők (14 teknős- és több mint 20 kígyófaj) többsége is Észak-Amerika
mérsékelt területeiről származik, a
trópusi, egzotikus fajokat, köztük
számos színpompás gyíkfajt és a hatalmas burmai pitont (Python
molurus) az ember hurcolta be, ezek
ma már óriási problémát jelentenek. A
mérgeskígyók több fajával is számolnunk kell, ha az Evergladesben sétá-
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lunk, így a keleti gyémántcsörgőkígyót
(Crotalus adamanteus), a törpe csörgőkígyót
(Sistrurus miliarius barbouri) és a vízi mokaszinkígyót (Agkistrodon piscivorus conanti) is
jobb, ha elkerüljük, marásuk igen veszélyes.
Az Everglades madárvilága híresen
gazdag, olyan fajokkal, mint az
anhinga, más néven amerikai
kígyónyakúmadár (Anhinga anhinga),
számos gémféle és egyéb vízi- és
ragadozómadárfaj, például királygém
(Ardea herodias), nagykócsag (Ardea alba), lagúnagém (Egretta tricolor), rózsás
kanalasgém (Platalea ajaja), valamint a
veszélyeztetett erdei gólya (Mycteria
americana) és a csigászkánya (Rostrhamus
sociabilis). A mócsáróriás vidékén honos
szárazföldi emlősök is döntően mérsékeltövi, észak-amerikai rokonságúak.
A leggyakrabban mosómedvékkel
(Procyon lotor) és mocsári nyúllal
(Sylvilagus palustris) találkozhatunk, de
megemlíthető a fehérfarkú szarvas
(Odocoileus virginianus), Észak-Amerika egyetlen erszényese, az oposszum
(Didelphis virginiana) vagy éppen a hiúz
(Lynx rufus). Ellenben csak a szerencsének köszönhető, ha a ritka fekete
medve (Ursus americanus) vagy a puma
floridai alfajának (Puma concolor coryi)
egy-egy példánya szemünk elé kerül.
Szomorú jöv kép

Annak ellenére hogy az Everglades
gazdasági jelentősége minimális, az
emberi tevékenység mégis katasztrofális hatással volt rá. A XX. század elején a tőzeges talajok vastagsága egyes területeken meghaladta
a 4 métert. Mára ez nagymértékben
lecsökkent a mocsarak lecsapolásával,
a mezőgazdasági tevékenység következtében. A szárazabb, oxigéndús
körülmények miatt bakteriális lebontás és tüzek martaléka lett a
tőzegfelhalmozódások jó része. Az
Everglades vizének minősége is kritikus állapotban van, az eredetileg
oligotróf, alacsony tápanyag-koncentrációjú víz egyre inkább
eutrofizálódik. Mocsarait leginkább
azonban a nem is annyira távoli jövő
fenyegeti. A XX. század második felére a tengervíz szintjének emelkedése
olyan ütemre váltott, amely mellett a
Floridai-szigetek láncolata néhány száz
éven belül eltűnik – az Evergladesnek
azonban nincs ennyi ideje…
ERDEI BOGLÁRKA

PÉNZÜGYEINK

VÁLTOZÓ T ZSDEINDEXEK
híradásokban fontos szerepet kapnak a gazdasággal, a pénzügyekkel kapcsolatos újdonságok és
változások, hiszen ezek szorosan átszövik mindennapi életünket. A gazdaság működésének fontos és érdekes
jelzőrendszere, barométere az ország pénzpiaci változását
mutató tőzsdeindex, amely sokat árul el arról, hogy országon
belül és kívül hogyan vélekednek a rövid és hosszú távú kilátásokról azok a befektetők, pénzalapok, vállalkozások, intézmények, háztartások, amelyek üzleti tevékenységüket
vagy éppen szabad pénzeszközeiket a pénzpiaccal, a tőzsdével kötik össze.
De miért is figyeljünk a tőzsdeindexekre? Mit tudhatunk
meg, mire következtethetünk változásaiból, mozgásából?
Egy bonyolultnak tűnő,
űnő,
nő, de ennek ellenére könnyen megérthető matematikai formulával számolják az indexek értékét:
a számított érték függ a tőzsdei kosárban szereplő cégek számától és a kosárban reájuk osztott súlytól és persze a részvényeik árától. Így, ha egy nagyobb súllyal szereplő, azaz fontosabb cég tőzsdei árfolyama jelentősen elmozdul, akkor a
tőzsdeindex is jelentősebben mozdul el, mintha csak egy kevésbé meghatározó és egyben kisebb súlyú vállalkozás részvényének ára változna. Az index elsősorban egy, a gazdaság
állapotát jelző koncentrált tendenciát, a tőzsdei hangulatot mutatja. Ha egy adott országban bizonyos időszakban az index
emelkedik, akkor a tőzsdei vállalatok részvényárfolyama is
növekszik (nyilván nem egyforma mértékben, sőt az általános emelkedés mellett előfordulhat, hogy egyik-másik cég
részvényárfolyama még esik is), tehát a befektetők keresik,
veszik e cégek részvényeit és nő a bizalom e vállalatok jövője iránt. Borús tőzsdei hangulatban vagy egy adott cég gazdálkodásának, működésének rossz hírére viszont ellenkezőleg: eladják a részvényeket és a kivont pénzt más eszközfajtába (állampapír, bankbetét, kötvények, arany stb.) forgatják. Fontos összefüggés az is, hogy a tőzsdei hangulat nagyon
befolyásolhatja az adott ország devizájának más devizákhoz
viszonyított arányát, értékét. Hazai példával: ha a magyar
tőzsdeindex, a BUX Európához vagy a mi térségünkhöz
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mérve jelentősen, ugrásszerűen erősödik egy adott napon,
akkor a forint árfolyama az euróhoz vagy más devizákhoz
viszonyítva is általában erősödni szokott.
Miután a pénzpiacok, a sokirányú befektetések és ezek hírei átszövik a kontinenseket, egy adott térség egyébként jó
tőzsdei teljesítményét, hangulatát akár gyökeresen meg tudja változtatni egy másik kontinens meghatározó országának
tőzsdeindexe, illetve ennek mozgása. Sokszor megfigyelhető, hogy az európai tőzsdei nyitás árait jelentősen befolyásolja, hogy az éppen zárásban lévő ázsiai, kínai vagy japán tőzsde hogyan teljesített. Az is érdekes, hogy ha napközben
az európai tőzsdéken nincs nagy hír, a hangulat is átlagos és áremelkedés sincs, de Amerika nagyon optimistán nyit – ilyenkor európai idő szerint délután van – akkor az európai tőzsdék zárásra akár meg is táltosodhatnak. Ha hosszabb időszakot figyelünk meg, például a
legutóbbi válságból való kilábalás optimista időszakait,
akkor akár több napon, sőt heteken keresztül is a nemzetközi tőzsdeindexek egy irányban mozogtak, mert
mindenhol olyan intézkedések történtek a pénzpiacokkal
kapcsolatban, amelyekben a befektetők bíztak és elhitték
ezen elhatározások hosszú távú javító hatását.
Melyek a hírekben szereplő legfontosabb tőzsdeindexek?
Amerikát kell kiemelni először a pénzpiacokon betöltött jelentős szerepe miatt: a Dow Jones index az Egyesült Államok
30 legfontosabb vállalata tőzsdei árfolyamának állapotát
mutatja meg. A NASDAQ az elektronikus részvénykereskedelemben szereplő, főként technológiai cégek árfolyamát
jelzi. Az Egyesült Államok esetében szokás még figyelni a
S&P500 (Standard and Poor’s) mutatót is, ami a legjelentősebb 500 vállalat árfolyamait súlyozza. Az amerikai földrészen maradva a hírek gyakran kitérnek a brazil tőzsdére,
amit BOVESPA néven emlegetnek. Ha átugrunk a Föld
másik oldalára, akkor a japán tőzsdét láthatjuk: a Nikkei 225
japán vállalat teljesítményét méri. Az ázsiai befektetői hangulatot egyre inkább nem is a japán, hanem a kínai határozza meg, ezért a Shanghai Értéktőzsde (SSE), vagy még inkább a Hongkongi Értéktőzsde (Hang Seng) mozgása nyújt
fontos információkat a pénzpiacoknak. Mérete, gazdasági
súlya, geopolitikai helyzete miatt sokszor emlegetik az orosz
tőzsdét is, RTS névvel, indexének mozgása nagyon erős
kapcsolatot mutat a rubel és az olaj árfolyammozgásának
alakulásával. Az európai befektetők elsősorban a német és a
londoni tőzsdét figyelik. A DAX a 30 legfontosabb német
vállalat részvényének teljesítményét méri, az FTSE-index
pedig a Londoni Értéktőzsdén jegyzett 100 legnagyobb tőkeerejű vállalat mérőszáma. Ez utóbbi kettőnél lényegesen
kisebb forgalmú, de fontos a milánói MIB és a párizsi CAC40 tőzsdeindex is. A közép-kelet-európai térségnél pedig a
bécsi ATX, a varsói WIG-20 és a budapesti BUX szokott
leginkább a hírekben szerepelni.
PALLA GÁBOR
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JÚNIUS

Júniusban, a nyári napforduló havában a
Nap már jócskán fél kilenc körül nyugszik. Nézzük, milyennek látjuk az eget
június 15-én 21 órakor, a kora esti
szürkületben!

A

téli égbolt csillagképei közül már csak az Ikrek
két fényes csillaga, a Castor és a Pollux csíphet még éppen el a nyugati égbolt alján. Szintén
alacsonyan, a horizontba süllyedve áll északnyugaton a Szekeres, legfényesebb csillaga a Capella.
Északra a Perszeusz és a Kassziopeia pislákolnak közvetlenül a látóhatár felett. Megtalálásukra
most már valóban csak városi fényekt l mentes, a
horizontig húzódó látótérrel rendelkez helyr l nyílhat lehet ség. Felettük a nagy kiterjedés , de halvány
csillagok alkotta Zsiráfot kereshetjük. Az Ikrekt l keletre sorra következnek az állatövi csillagképek; a Rák, az
Oroszlán, a Sz z, valamint a Mérleg. Bolygók dolgában igazán
elkényeztetve érezhetjük magunkat, hisz a fényes Jupitert jelenleg az Oroszlánban, a vörös Marsot a Mérlegben, a Szaturnuszt
pedig a Kígyótartó csillagképben figyelhetjük meg egyidej leg. A
Szaturnusz gy r it már kis távcs vel is megpillanthatjuk, a részletek megfigyeléséhez nyugodt légkör és nagyobb távcs szükséges. Érdemes lesz megfigyelni, ahogy a folyamatosan dagadó Hold
sorra „felkeresi” a bolygókat. Június 11-én a Jupiter közvetlen
közelében jár, június 19-én pedig már a Szaturnusszal randevúzik
égi kísér nk, remek fotótémát kínálva az együttállásban gyönyörköd knek. Az állatövi csillagképek alatt, a déli égbolt alján halvány
csillagképek sorakoznak: az Északi Vizikígyó, a Szextáns, a Serleg
és a Holló. A fejünk felett, egészen magasan helyezkedik el az

A csillagos
ég június15-én
21 órakor

Ökörhajcsár, a Bereniké haja és a Vadászebek, valamint a Nagy
Medve (Nagy Göncöl), Kis Medve (Kis Göncöl) és a Sárkány. Az
Ökörhajcsártól keletre kereshet az Északi Korona halvány csillagíve, illetve a Herkules.

TUDTA-E?

Az égbolton egy csillag fényessége függ a Földt l való távolságtól és
a valódi fényességét l, amely arányos azzal az energiamennyiséggel ,
amennyit a felszíne a világ rbe sugároz másodpercenként. A csillagászok a valódi fényesség jellemzésére azt az összehasonlítást használják, hogy a csillagok milyeneknek látszanának, ha mindegyikük azonos
távolságban (kb. 32,6 fényévre) helyezkedne el: ezt nevezik abszolút
fényességnek. A magnitúdóskálán nagy pozitív számok jelzik a kis
abszolút fényesség csillagokat, és negatív számok a legfényesebbeket. Másfel l egy csillag fényessége – ahogyan a Földr l látszik
– leírható látszó fényességével. Minél kisebb egy csillag látszó magnitúdója, annál fényesebb egy csillag. Ha például egy csillag látszó
fényessége +6 magnitúdó, akkor épphogy látható szabad szemmel,
míg az 50 legfényesebb csillag látszó fényessége +2 és 0 között van. A
négy legfényesebb (beleértve minden csillag közül a legfényesebbet, a
Szíriuszt) negatív fényességg . Ezen a magnitúdóskálán a bolygók elérhetik a -2 vagy akár a -4 magnitúdót is (Vénusz), messze túlragyogva a
legfényesebb csillagokat is.
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Nap

Telihold
Vénusz (legfényesebb bolygó)
Szíriusz(legfényesebb csillag)
Szabad szemmel még látható

Távcsövekkel még látható

(forrás: http://astro.elte.hu)

A Ranger szondák
kamikaze módjára
vizsgálták a Hold
felszínét

A Merkúr megfigyelésére ez a hónap nem igazán alkalmas. Június 5-én kerül legnagyobb nyugati kitérésbe, de
ekkor is csak közel ötven perccel kel korábban, mint a Nap.
Láthatósága ezek után gyorsan romlik, és a hónap végére
belevész a hajnali napfénybe. A Vénusz a Nap közelsége
miatt nem figyelhet meg. 6-án fels együttállásban lesz
a Nappal, pontosan mögötte halad el. A Mars a Mérleg csillagképben végez egyre lassuló hátráló mozgást. Az éjszaka nagyobb részében látható, hajnalban nyugszik. Túljutva
földközelségén fokozatosan halványodik, fényessége -2,0
magnitúdóról -1,4 magnitúdóra csökken. A Jupiter fokozatosan
gyorsuló, el retartó mozgást végez az Oroszlán csillagképben.
Éjfél körül nyugszik, az éjszaka els felében látható a nyugati
égen, fényessége -2,0 magnitúdó. A Szaturnusz folytatja hátráló
mozgását a Kígyótartó csillagképben, egész éjszaka megfigyelhet , 3-án van szembenállásban a Nappal. Fényessége 0 magnitúdó.
Az Uránusz kora hajnalban kel, hajnalban látható a Halak csillagképben. A Neptunusz éjfél körül kel, az éjszaka második felében
kereshet a Vízönt ben. Az égbolton még jó néhány halványabb
csillagokból álló, kevésbé jellegzetes csillagképet láthatunk, ezek
megtalálásához azonban már csillagtérképre és egy kis türelemre
lesz szükségünk.
A Hold felfedezéséhez köthet en egy 50 évvel ez el tti fontos
eseményre emlékezünk, az els sikeres sima leszállásra a Hold
felszínére. Az emberes holdraszállás el készítése érdekében a
NASA nagyszabású, az égi kísér nk felderítését célzó programba
kezdett a 60-as évek elején. rszondák három sorozatát állították

A Ranger-7 els képei égi kísér nk felszínér l

Pete Conrad, az Apollo-12 rhajósa meglátogatta a Hold felszínén
maradt Surveyor-3 rszondát

el, az els sikeres küldetés 1964-ben
a Ranger-7 volt. A Surveyor szondák
feladata már a sima leszállások végrehajtása volt a Hold kijelölt területein. A
Surveyor-1 1966. június 2-án szállt le
a Viharok tengerében. Mindenki nagy
megkönnyebbülésére nem süllyedt el
nyomtalanul a porban, hanem képeket
és a Hold felszínének kémiájára vonatkozó adatokat küldött. A Surveyor-1-et
hat további hasonló szonda követte,
amelyek közül csak kett volt sikerA Lunar Orbiter-1 felvétele a Holdról és a Földr l
telen. Ezekkel párhuzamosan a NASA
elindította a Lunar Orbiterek öttagú
hadrendbe: a Ranger, a Surveyor és a Lunar Orbiter szondákat. sorozatát is, amelyek a Hold körül keringve különböz pályákon
Az 1961 januárjában kezd d Ranger-program célja az volt, hogy vizsgálták az Apollo-program lehetséges leszállóhelyeit, valamint
a szondák becsapódjanak a Hold felszínébe, és a becsapódás a Hold felszínének részletes feltérképezésén túl átfogó tudomáel tti pillanatig folyamatosan fényképeket sugározzanak a Földre. nyos munkát is végeztek.
A program a kezdeti sorozatos hibák miatt csak nehezen indult
L. H.
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2
1–2. Szántói Krisztián (Sümeg, szantoik@gmail.com)
– Hímes tojások – A siklósi hegyoldalban, a sz l ben
énekes rigó fészekre (legalábbis a határozó szerint)

1

ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

A

családi otthonteremtés néhány módját mutatják a beküldött képek. Mivel az utódvállalás eleve megtörtént és garantált, kapjanak meg
tőlünk minden lehetséges kedvezményt.
H. J.
3

4

2
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5

sikerült rátalálnom. Még soha nem láttam ennyire élénk
szín tojásokat.

8

7
6

3–4. Szántói Zoltán (Sümeg, szantoi.zoltan@gmail.com) – Fiók fiókák – Siklósi hegyi pincénk
teraszán arra lettem figyelmes, hogy rozsdafarkúak kerülgetik a nem használt, öreg asztalt.
Óvatosan félretoltam a lapját, és ezt találtam benne. Pontosan visszarendeztem, hogy a szül k
zavartalanul tudjanak odarepülni továbbra is.
5–6. Alföldi Dániel (Nyíregyháza, alfoldi.daniel@gmail.com) – Családtagok? – Kertünkben,
a magunk barkácsolta, és a kutyánk sz rével bélelt odúban kelt ki ez az öt széncinege fióka.
Létráról, a tet t óvatosan leemelve készítettük a fotót.
7. Mórotz Márta (Tata, morotzmarta@freemail.hu) – Gyermekáldás – Kocson a gólyafészket
angyalok vigyázzák
8. (fotósorozat) Horváth Balázsné (Budapest, Farkasrét, jolan946@gmail.com)
– Tatarozás öner b l – Szemrevételezés után takarította és mélyítette az odúját, majd
elégedetten beköltözött. Mindezt végignézhettem.
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LogIQs
www.mensa.hu

Fejtör

rovatunk feladványai Olvasóink általános feladatmegoldó képességét teszik próbára.

A helyes megoldásokat jöv heti számunkban közöljük. Jó töprengést, briliáns ötleteket, eredményes
gondolkodást kívánunk!
1. fejtör – Feleki Zoltán feladványa

Az ábrapárok közül melyik nem illik a többi közé?

2. fejtör – Schmiedl Gábor feladványa

Az el z számunkban megjelent fejtör k
megoldásai

1. fejtör – Károlyi Zsuzsa feladványa
Megoldás: C
2. fejtör – Maksa Marietta feladványa
Megoldás:
Melyik szó kerül a kérd jel helyére?

3. fejtör – Schramkó Irén feladványa

Soronként az els és második elemben közös „pálcikák” adják
a harmadik elemet.
3. fejtör – Feleki Zoltán feladványa:
Megoldás: E L N
(A téglalapba írt bet k a téglalap színét leíró bet k
közé illesztve értelmes szavakat adnak: sPárga, baLErIna,
kIékEL, PApiros, RIzSFöld, ElilLaN.)
Melyik szám illik a kérd jel helyére?
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LÉLEKTANI LELEMÉNYEK
Emberarcú célok

Az emberek sokszor személyesítenek meg
élettelen tárgyakat: a háznak ablakszemei
vannak, az autónk jól érzi magát a sztrádán,
a mosógépünk beteg – a példák sora végtelen. Az agyi aktivitást vizsgáló újabb kutatásokból az a meghökkentő tény derül ki,
hogy az emberi vonásokkal felruházott tárgyakat csakugyan egy kicsit emberként kezeljük: láttukra ugyanazok az agyterületek
aktiválódnak, mint a valódi emberekkel való találkozáskor.
Ám van olyan is, amit kevésbé tekintünk
személyesnek, mint kellene. A társadalom
számára hasznos ügyekre – például az energiatakarékosságra, a szelektív hulladékgyűjtésre – sokan csak úgy tekintenek, mint időt
és fáradságot igénylő tevékenységekre,
amelyeknek eredménye közvetlenül nemigen érzékelhető. Ezek a célok legtöbbször
nem válnak személyes üggyé, és ez nehezíti
gyorsabb terjedésüket.
Ez adta az ötletet három kutatónak – Hee-Kyung
Ahnnak, Hae Joo Kimnek és Pankaj Aggarwalnak –, hogy
az emberek megszemélyesítési hajlamát kihasználva a közösségi célokat megpróbálják érzelmi tartalommal megtölteni. Kutatásaikról a Psychological Science című folyóiratban számoltak be. Egyik kísérletükben egy komposztálásra felszólító plakátot két változatban készítettek el.
Az egyik verzión a komposztáló tartálynak szemet, orrot
és szájat rajzoltak, és ezt a feliratot illesztették mellé:
„Kérlek, etess meg, de csak ételmaradékkal!”. A másik
változaton egy egyszerű komposztáló tartály volt látható,
ezzel a felirattal: „Kérjük, csak ételmaradékot dobjon bele!” Mindkét plakáton – azonos formában – röviden ismertették a komposztálás hasznosságát is. A kutatók 104
egyetemistának mutatták meg a plakát valamelyik változatát, és megkérdezték az alanyokat, hogy milyen valószínűséggel dobnának be komposztálható anyagokat a
tartályba, illetve mennyire éreznének bűntudatot, ha
mégsem tennék. Kiderült, hogy amikor a komposztáló
tartálynak emberi arcvonásai voltak, sokkal többen gondolták úgy, hogy beledobnák az ételmaradékot, és azt
mondták, erősebb lenne bennük a bűntudat, ha nem tennének eleget a kérésnek. A szomorú szemű, ételmaradékot kérő műanyag tartály képe tehát jelentősen növelte a
társdalamilag hasznos magatartás követésének mértékét.
Legalábbis elméletben.

Végjáték (SZ CS ÉDUA RAJZA)

A kutatók azonban a gyakorlatban is meg akartak győződni az emberarcúvá tett kérés hatásosságáról. Ezért
egy, az egyetemhez közeli kávézóban két verzióban
tettek ki egy plakátot, amellyel faültetésre gyűjtöttek
adományokat. Az egyik változaton ábrázolt fának szeme, orra és szája volt, a mellette lévő felirat pedig így
hangzott: „Ments meg!”. A másik plakáton arcvonások nélküli fa szerepelt, ezzel a szöveggel: „Mentsd
meg a fákat!”. A megszemélyesített fának óriási hatása volt: amikor ez volt látható, majdnem másfélszer
annyian adományoztak pénzt (a látogatók 65%-a,
szemben a semleges plakát esetén tapasztalt 43%-kal).
Ráadásul az adományok összege is nagyobb volt: átlagosan 196 dél-koreai won (45 Ft) szemben a másik
esetben jellemző 113 wonnal (azaz 26 Ft-tal).
A hatás „titka” valószínűleg ebben az esetben is az volt,
hogy az emberek az adományozással megpróbálták elkerülni a kérés megtagadása esetén várhatóan fellépő
bűntudatot – úgy érezték, rossz érzés keletkezne bennük, ha csak úgy közömbösen elsétálnának egy életmentésért könyörgő fa melett…
Úgy tűnik, a megszemélyesítés egyszerű „trükkjével”
aktiválni lehet azt a folyamatot, amelynek révén
valemennyire embertársunknak kezdünk tekinteni tárgyakat, akár még egy tartályt is. S ez a lelki reflex, mely
akaratunktól függetlenül lép működésbe, jól jöhet ott,
ahol egy kicsit több együttérzésre volna szükség.
M ANNHARDT ANDRÁS

Megrendelhet a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletágánál
Tel.: 06-40-56-56-56 (kékszám), fax: 06-1-303-3440, levélben: MP Zrt.
Hírlap Igazgatóság, Budapest 1932, e-mail: hirlapelofizetes@posta.hu vagy az
eshop.posta.hu honlapon, továbbá személyesen a postahelyeken és a kézbesítôknél.

El fizetési ár 2016-ra belföldre: 1/4 évre 3900 Ft, 1/2 évre 7800 Ft, 1 évre 15 600 Ft
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A TUDOMÁNY VILÁGA
Exobolygók ezrei

NASA Kepler missziójának adatait
A
feldolgozó kutatócsoport sajtótájékoztatón jelentette be: több mint duplá-

jára növelték a Kepler-űrtávcső által
más csillagok körül eddig felfedezett,
és más (földi) csillagászati eszközökkel
is megerősített exobolygók számát.
A bejelentés pontosan azt a tényt
rögzíti, hogy a Kepler által felfedezett
több ezer „jelölt” közül újabb 1284
kapott megerősített, azaz „igazolt”
státuszt. Összességében ez azt jelenti,
hogy a Kepler korábban már igazolt
1041, illetve az egyéb módszerekkel
felfedezett Naprendszeren túli bolygók száma így együttesen már 3200
fölé emelkedett.
A „jelölt” és az „igazolt” minősítések
közti különbségtétel alapos és hosszadalmas háttérmunkát takar. A Kepler
ugyanis nem magukat a bolygókat
észleli, hanem a napjuk előtti elvonulásuk (tranzitjuk) során a csillag fényében bekövetkező intenzitáscsökkenésből következtet az ottlétükre.
Ilyen fényességcsökkenést azonban
számos más, a csillag látóirányába eső
Önmagáért szeretjük

ájus 8-án töltötte be 90. évét Sir DaM
vid Attenborough az ismeretterjesztő televíziózás legendás alakja. Ebből

az alkalomból egy új madagaszkári szitakötőfajt neveztek el róla, az Acisoma
attenboroughi-t. Az ajándékot a BBC műsorában adták át, az indoklás KlaasAtthenborough 89 évesen és 11 hónaposan
a Nagy-Korallzátonyról
készül dokumentumfilm forgatásán
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csillagászati objektum
(többes rendszerekben
Exobolygók galériája (fantáziaképek)
például egy kísérőcsilKÉPEK: NASA/W. STENZEL
lag vagy valamilyen átvonuló előtérobjektum)
kiválthat, ezért fontos
a több, egymástól független megfigyelőeszközzel elvégzett szigorú ellenőrzés.
Az ellenőrzés legbiztosabb módja a több, nagyfelbontású földi távcsővel
való hosszabb időtartamú
megfigyelés. Ez a napjuktól távolabb keringő
kisebb bolygók esetében
(amelyek számunkra egyúttal a legérdeMorton „seprűje”
seprűje” valójában egy algokesebbek lehetnek) a legnehezebb.
ritmus, amely a Kepler minden egyes
„Képzeljük
Képzeljük a bolygójelölteket száraz ke- bolygójelöltjét olyan ellenőrzésnek veti
nyérmorzsaléknak! Ha ebből néhány alá, amely sorra veszi mindazokat a
nagyobb darabott leejtünk a padlóra, csillagászati jelenségeket, amelyek egy
azt könnyen fölszedegethetjük egyen- átvonuló bolygóhoz hasonló hatást
ként, akár kézzel is. Ám ha egy zacskó kelthetnek. A Kepler adatait elemző
finomra őrölt morzsa szóródik ki, annak csoport azokat a bolygókat sorolja az
fölszedéséhez már seprűre lesz szüksé- igazolt kategóriába, amelyeknél ez az
günk” – magyarázta Timothy Morton, algoritmus 99 százaléknál nagyobb vaa Princeton Egyetem csillagásza a saj- lószínűséget ad arra, hogy a fényességtótájékoztatón.
csökkenés csak bolygótól származhat.
Douwe B. Dijkstra, a faj felfedezője tollából a Nature hasábjain látott napvilágot.
Attenborough egy Temze menti kisvárosban, Isleworth-ben született, s
gyerekkorától kezdve rajongott a természetért. Cambridge-ben zoológiából és
geológiából diplomázott, majd hamarosan csatlakozott a BBC-hez. Egész élete
folyamán itt tevékenykedett: producertől narrátoron át műsorvezetőig, majd
programigazgatóig a tévés világ mindenféle munkájába belelátott, de végül a
BBC általa alapított utazási és felfedezési
osztályán töltötte a legtöbb idejét. A
világon szinte mindenütt forgatott,
változatos témákat választva, új és
új szempontok szerint megközelítve az egyes problémákat. Munkáját
rangos kitüntetésekkel is elismerték:
1985-ben Erzsébet királynő lovaggá
ütötte, illetve ő az egyetlen televíziós személyiség, aki fekete-fehér, színes, HD és 3D műsorért is megkapta
a BAFTA Díjat.
A most kapott születésnapi ajándékot
is életművének tiszteletéül szánta a holland Naturalis Biodiversity Center mun-
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Az Acisoma
attenboroughi,
Attenborough
születésnapi
ajándéka

katársa. Cikkében (Restore our sense of
species) a biodiverzitás megismerésének
fontosságát hangsúlyozza, kiemelve:
„míg a modern emberiség hatása a természeti környezetre elsöprő, a felelősségérzetünk középkorinak mondható. Emiatt
mindennél nagyobb szükségünk van az
olyan emberekre, mint Attenborough, akik
azáltal, hogy felhívják az emberek figyelmét a többi élőlényre, egész társadalmakat
tudnak átformálni. Ha megértjük a fajok
sokszínűségét, ugyanaz a végtelenségérzet
keríthet bennünket hatalmába, mint amit
akkor érzünk, ha a világűrbe bámulunk.”
Nem véletlen, hogy ajándékul egy szitakötőfajra esett a választás. A szitakötők
nem etetnek bennünket mint a méhek

2009-es pályára állásától 2013ban történt meghibásodásáig a
Kepler az égbolt egyetlen kicsinyke szegmensét vizsgálta, hogy a
kutatók végül majd ebből tudjanak becslést tenni arra, milyen
gyakoriak lehetnek a Földhöz hasonló bolygók a Tejútrendszerben.
Valamennyi most igazolt jelölt
ebből az eredeti felmérésből származik. A misszió ugyanis a 2013as meghibásodást követően nem
tudta tartani az állandó irányt,
így új, más feladatot kapott (K2).
A frissen igazolt 1284 exobolygó
között 9 olyan világ van, amely
minket igazán érdekelhet: ezek a
Földhöz hasonló méretű, a lakható zónába eső bolygók. Ez a Kepler által felfedezett, már korábban
igazolt 12-vel együtt összesen 21
olyan bolygót jelent, amely potenciálisan alkalmas lehet a földihez
hasonló életre.
E lista további bővülése a NASA
által 2017-ben felbocsátani tervezett TESS missziótól várható.
Mivel ez a Keplerhez hasonlóan
tranzit-módszerrel dolgozó űrtávcső lesz, így rá Morton algoritmusa is minden további változtatás nélkül alkalmazható.
(New Scientist)
vagy a halak, nem félünk tőlük, mint
a szúnyogtól vagy a kígyóktól, nem
tanulmányozzuk egyedeiket, hogy
megértsük az emberi elmét és társadalmat, mint a hangyák vagy a
majmok esetében. Szépségük és törékenységük teszi, hogy önmagukért
szeretjük a szitakötőket. Ez tette őket
Atthenborough kedvenc rovaraivá is.
Madagaszkár igazi éden az új fajok
leírására, hisz a természet alkotóereje ott nagyobb, mint az emberiség
romboló tevékenysége. Az ajándékozó fontosnak tartotta, hogy ez a faj
nem különösebben ritka, bárki láthatja; a háziasszony, a halász vagy akár
a kisdiák iskolába menet. Csak eddig
egyszerűen senkinek sem jutott eszébe
leírni ezt a kincset.
S bizonyos úton-módon ez a választás minket magyarokat is lelkesíthet:
ugyanis Attenborough ittjártakor természeti kincseink közül elsősorban a
gazdag szitakötő-faunánkat emelte ki a
környező régiókból visszaszorult különleges szépségű tiszavirágok mellett.
TEGZES MÁRIA

Erdészeti harc
a bálványfa ellen

z idegenhonos fajok általában egy
A
adott ökoszisztémában elpusztulnak
vagy nem válnak inváziós fajjá, hanem

beilleszkednek az őshonos fajok közösségébe. Egy-egy esetben azonban hirtelen
és tömegesen képesek e fajok elterjedni,
felborítva a meglévő ökológiai egyensúlyt. Ennek következtében új egyensúlyi helyzet alakul ki, amely során az inváziós fajok kiszoríthatnak őshonos fajokat
(például elfoglalják életterüket), és azok
így kihalhatnak.
A Pilisi Parkerdő Zrt.-nél 2005 óta foglalkoznak komolyabban a bálványfa,
Közép-Európa legveszélyesebb invazív
fafaja visszaszorításával: a védekezési
módszerek és technológiák kidolgozásával az erdészet egész területére vonatkozóan lépnek fel terjedése ellen.
Ám az önkormányzatok, a magánerdő-gazdálkodók és a civil kerttulajdonosok tudatosságára és bevonására is
nagy szükség van, hogy a környező területekről is távol lehessen tartani a bálványfa magszóró egyedeit. Amennyiben a környéken magszóró bálványfa
található – miként azt egyebek mellett
egy, Dorog határában lévő erdőrészleten is tapasztalták a Pilisi Parkerdő
Zrt. szakemberei –, nagyon hamar
végbemegy az invázió. Csupán egy év
leforgása alatt ennek az erdőterületnek
csaknem 40 százalékát elöntötte a bálványfa. Ez 200–300 négyzetméteres,
összefüggő foltokat jelent.
„Ha nem foglalkozunk a bálványfával,
akkor rövid idő alatt hatalmas társulásokat
képes kialakítani. A bálványfa rendkívül
gyorsan nő, vastagsági növekedése is jelentős,
magról és sarjakról is nagyon könnyen újul.
Erdőgazdálkodási szempontból a bálványfa
sűrű koronája okozhat még komoly problémát, hiszen elveszi a fényt az alacsonyabb
erdőszinteken lévő újulatoktól, ráadásul a
lomb nagy nitrogénfelhalmozódásra vezet,
ami a ragadós galajhoz hasonló, nemkívánatos gyomnövények megjelenését vonja
maga után. A bálványfa allelopatikus hatása
révén a fa gyökere, illetve a levelei képesek
olyan biomarkerek kiválasztására, amelyek
a környezetében lévő lágyszárú és fás szárú
növények életfolyamataira negatív hatással
vannak. A fagy sem állja a bálványfa útját,
épp ellenkezőleg: serkenti a gyökérsarjak
képződését. A bálványfa nemcsak az erdészeteknek, hanem a magánerdő-gazdálkodóknak és a civil kerttulajdonosoknak is
komoly problémát okoz. Mivel szomszédos
területekről könnyen és gyorsan szórja szét a
ÉLET

a

b
Bálványfák kezelés el tt (a)...

... és után (b)

magjait, széleskörű összefogás szükséges
a visszaszorításához” – mondta Limp
Tibor, a Pilisi Parkerdő Zrt. Bajnai
Erdészetének munkatársa.
A magánerdő-gazdálkodók jellemzően kisebb területeken, de több
tulajdonos szomszédságában gazdálkodnak. A magszóró bálványfák
emiatt sokszor nem is a kezelésükben lévő területen állnak, ugyanakkor a megjelenő magoncáradat egyegy véghasználatot követően milliós
többletköltséget, és jelentős pluszmunkát okoz. A bálványfa az állattartásban sem kívánatos: Magyarországon nincs olyan növényevő állat,
amely elfogyasztaná az intenzív illatú és ízanyagú levelét vagy a kérgét.
A tapasztalatok szerint a bálványfa
a lakosság körében, számos kertben is
problémát jelent: bekúszik a veteményesekbe vagy a kis parcellás kukoricákba. Eltávolítása nemcsak többletmunkával jár, hanem a termény
(például a lucerna) minőségében is
romlást okoz. A Pilisi Parkerdő Zrt.
szakemberei többek között Budapest,
Bajna, Gödöllő, Ráckeve és Visegrád
térségében kezeltek bálványfaállományokat a lakossági földterületeken, és
már a 2016-os év során is többször
kérték a segítségüket.
Az inváziós fafajok között legveszélyesebbnek minősülő bálványfa
ellen permetezéssel, sorozatos sarjkenéssel (mely során a vegyszert
csepegésmentes kézi szerkezettel kenik rá a célnövényre) vagy fainjektálással (a hatóanyagot közvetlenül a fa
törzsébe juttatva) lehet védekezni.
(Forrás: Pilisi Parkerdő)
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Sasgy r zés
a Dunántúlon

rő szakemberre van szükség. A fiókák egyenként erős zsákba helyezve, a fészküknek otthont adó fáról
ájusban a Balaton-felvidéki Nem- óvatosan leeresztve találkoznak a
zeti Park Igazgatóság, a Herman ragadozómadarak gyűrűzését elOttó Intézet és a Magyar Madártani és végző szakemberrel, majd ugyanTermészetvédelmi Egyesület együtt- ezen az úton kerülnek vissza a
működésében 20 rétisasfiókára ke- magasba. Eközben a sasszülőpár
rült jelölőgyűrű Észak- és Dél-Zala, a fészek fölött körözve figyeli
a Kis-Balaton és a dél-balatoni ber- az eseményeket, majd az emberi
kek területén.
jelenlét megszűntével – amely a
fa mászhatóságától
függően mindössze
30–60 perc – újra
birtokba veszik a
fészket. A beavatkozás a reggeli etetés
után történik, így a
fiókák nem éheznek.
A művelethez mindig meleg, esőmentes
időt kell választani.
A májusi időszakban
a fiókák lába már
felnőtt méretű, jól
gyűrűzhető, ugyanakkor röpképességük
még nem alakult ki,
így nem kell tartani
a munka során az
esetleges légi baleseRétisas gy r zése (MAGYARI MÁTÉ FELVÉTELE)
tektől.
A nagy testű ragadozómadarak
Magyari Máté, a Balaton-felvidéki Nemgyűrűzésének célja, hogy a zeti Park Igazgatóság Természetmegőrzési
kézitávcsővel is könnyen leolvas- Osztályának ökológiai szakreferense
ható azonosító révén egyedileg szerint a kétnapos program során
megkülönböztethessük a foko- 11 fészekaljnyi sasfióka lábára került
zottan védett madarakat. Ennek gyűrű. A rétisasok általában 1-2 fiógyakorlati haszna lehet a faj ter- kát nevelnek, de jó táplálékellátottság
jedésének nyomon követésében, mellett akár három fióka is kirepül
az új fészkelőpárok megjelenése ugyanabból a fészekből. A program
esetén, az ivaréretlen fiatal ma- során három esetben találkoztak hádarak kóborlásának feltérképe- romfiókás fészekkel, szintén házésében vagy szerencsétlen eset- rom esetben két fióka ült a fészekben – akár a legutóbbi években ben, azonban öt helyszínen csupán
egyre nagyobb méreteket öltő egyetlen fiókát találtak.
szándékos ragadozómadár-mérA jelölés során a fészekben találgezések következtében – az el- ható táplálékmaradványt is megpusztult egyedek azonosításában. vizsgálták a szakemberek. A rétiA rétisasok gyűrűzése még a so- sas elsősorban halat, illetve könykat látott természetvédelmi szak- nyen elejthető, kiöregedett, beteg
emberek számára sem minden- vagy még túl fiatal vízimadarakat,
napi feladat. A munka az ismert néha mocsári teknőst fogyaszt,
fészek megközelítésével kezdődik ennek nyomait most is azonosí– egyes esetekben már ez önma- tották. Szokatlanabb volt a fégában élményszerű expedíció, kü- szekben található házimacskabőr,
lönösen, ha csónak és vízidzsungel a mezei nyúl, illetve a vadmalac
várja a vállalkozó kedvű madará- maradványai: ezeket nagy valószokat.
színűséggel már elpusztulva találta
A fészek eléréséhez jó famászó a dögöt is rendszeresen fogyasztó
képességű, az ipari alpinizmus szé- ragadozómadár.
les eszköztárával felszerelt vakme(www.greenfo.hu)

M

700



ÉLET

ÉS

TUDOMÁNY



2016/22

KERESZTREJT VÉNY
A Typotex Kiadónál látott napvilágot Nigel Barley: Az antropológia nem
extrém sport cím kötete, amelyb l három fejezetcímet kérünk. A megfejtést beküld k között a könyv 5 példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést
kívánunk!
Beküldési határid : a lapszám megjelenését követ második hét keddje, 2016. június 7-e. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Keresztrejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@
eletestudomany.hu.
Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. Az
e heti számunkban elkezd d 12 hetes rejtvényciklusunk végére a
négyzetek bet i – helyes sorrendbe rakva – egy 140 éve született,
Nobel-díjas orvos nevét adják meg. A név megfejt i között az Élet és
Tudomány negyedéves el fizetését sorsoljuk ki.
VÍZSZINTES: 1. Az egyik fejezetcím. 9. Tengeri ragadozó tép szerve. 10. Amennyiben. 12. Az szirózsa rendszertani neve. 13.
Ám. 14. ...-hegy; csúcs a Déli-Bakonyban. 16. Afrika északi, illetve
Ázsia délnyugati részén élnek. 18. Patrióta. 20. Jókai ...; a Fekete
gyémántok írója. 21. Ennek orrához. 24. Ágas egynem bet i. 25.
Zeng (férfihang). 28. Fél perc! 29. Jugoszlávia sportjele volt. 31.
Községi rendezvény. 33. A másik fejezetcím. 35. Földbe fúródik a
gerely. 37. Az orrához.

23. E rovarrend fajainak jellegzetes szájszerve a pödörnyelv. 26. ...
Ponti; olasz producer, Sophia Loren férje volt (1912–2007). 27. The ...;
1964-ben indult londoni napilap. 28. Pier ... Pasolini; olasz író, filmrendez . 30. Piramis. 32. Faágat metsz. 34. Japán pénzegység. 36. Az
erbium vegyjele.

FÜGG LEGES: 1. Kaptárlakó rovar. 2. A tetejére. 3. Gy r-Moson-Sopron megyei (sokorói) község. 4. Széchenyi-díjas matematikus, az MTA
tagja (Imre). 5. Korai érés gyümölcs. 6. Zólyom folyója. 7. Hegyfok
része! 8. Tésztát nyújt. 11. Szömörcefélék egyik faja. 12. Disznóölési
folyadék. 15. Azerbajdzsán NOB-jele. 17. Dicsér szép szavak. 18. A
harmadik fejezetcím. 19. Családfa része. 22. Hadrendbe sorakozik.

A 19-es számunkban megjelent keresztrejtvény megfejtése: A SZIMMETRIA LÉNYEGE; ÉLET A HÚROKBAN; MÁGIKUS SZÁMOK. A
Typotex Kiadó köteteit nyerte: Baszun Klára (Pilis), Gyetvai Györgyné
(Budapest), Kiss Tamás Ferenc (Szerencs), Novák Éva (Taktaharkány) és Veress Áron (Budapest). A nyerteseknek gratulálunk, a nyereményt postán küldjük el.
VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

PÁLYÁZAT JUHARI ZSUZSANNA-DÍJRA
A Tudományos Újságírók Klubja
a Tudományos Ismeretterjeszt Társulattal közösen
pályázatot hirdet az Élet és Tudomány
egykori szerkeszt je, Juhari Zsuzsanna emlékére.

TELC nemzetközi és államilag elismert
nyelvvizsgák 7 nyelvb l 4 szinten
Következ vizsgaid pont:

A pályázatra a tudományt
népszer sít ,
ismeretterjeszt blogok
nevezését várjuk,
a blog és készít jének,
szerkeszt jének
elérhet ségével a
tuklevelezes@gmail.com
címen 2016 június 8-ig.
A pályázatokat a TÚK és
a TIT képvisel ib l,
valamint Juhari Zsuzsanna gyermekeib l
álló zs ri értékeli.

2016. augusztus 13.
Jelentkezési határid : 2016. július 11.

A vizsga el tt felkészít tanfolyamok
indulnak, azokról a www.telc.hu
honlapon tájékozódhat.

Vizsgák
A2, B1, B2
és C1
szinteken

TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
ANGOL C2 1 1 060 TIT-TELC C1
NÉMET C2 1 1 061 TIT-TELC C1

A díj átadására 2016 június 23-án, Juhari Zsuzsanna
születésnapján kerül sor.

telc@telc.hu
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ÉT-IR ÁNY T
A térképkészít
250 évvel ezelőtt, 1766.
április 10-én született
Lipszky János huszártiszt,
aki mégsem katonai hőstetteivel, hanem Magyarország-térképével írta be magát a magyar tudomány- és
kultúrtörténetbe. Tiszteletére a Magyar Nemzeti Levéltár és az Országos Széchényi Könyvtár emlékkiállítást
rendez A térképkészítő huszártiszt címmel.
Lipszky János katonai szolgálata kezdetétől, 1784-től
gyűjtött térképeket, szabadidejében egy katonai mű
mellékletének szánt Magyarország-térkép kidolgozásán
fáradozott.
1798-ban munkáját felkarolta és anyagilag is támogatta gróf Festetics György, majd József nádor segítette a
térkép elkészítését. 1795 és 1808 között előbb ezredtulajdonosa adjutánsaként Pesten szolgált, majd a térkép elkészítésére is oda vezényelték, így a központi kormányzat és az egyetem tudósai is segíthették munkáját.
A kész térképek rézbe metszését a pozsonyi evangélikus közösséghez tartozó Prixner Gottfried és Karacs
Ferenc végezték. A három részből álló Magyarországtérkép 1804 és 1810 között jelent meg. Lipszky pesti tartózkodása idején elkészítette Pest-Buda 1802. évi állapotát tükröző várostérképét is, amely 1810-ben nyomtatásban is megjelent.
Lipszky térképeit a XIX. században legalább 40 alkalommal használták fel más Magyarország-térképek
összeállításához, közülük is kiemelkedik Edmund
Zuccheri 1811 és 1880 között közel harmincszor kiadott
négy-, majd hatlapos térképe (Charte générale).
A tárlat július 9-ig látogatható.

Királyok és királyn k
A legnagyobbak a legnagyobbak között, a legismertebbek a legismertebbek között, a magyar színjátszás királyai és királynői. Akiknek a hangját és arcát a legifjabbaktól a legidősebbekig mindenki felismeri. A Nemzet
Színészei egyszerre sztárok, szakmájuknak legelismertebb tagjai, ugyanakkor örök helyük van a magyar színháztörténetben. A Nemzet színészei – emlékezés a
jelenre című tárlat augusztus 28-ig látható a Bajor Gizi Színészmúzeumban.
Schwajda György, az új Nemzeti Színház első igazgatója 2000-ben alapította a kitüntetést, amelyet akkor tizenkét színésznek adományozott. A szakmai szempontok mellett a díj birtoklásának a feltétele azóta is, hogy a
színész több mint hatvankét éves legyen, és hogy legalább negyven évadot a színészi pályán vagy húszat a
Nemzeti Színház tagjaként dolgozzon le. Amennyiben
a cím egy viselője elhalálozik, a többiek új tagot választanak a helyére. Legutóbb, Psota Irén helyére, Almási
Éva került a legnagyobbak közé.
702



ÉLET

ÉS

TU D O M Á N Y



2 01 6/
6/2222

Bánsághy Nóra rovata
A kiállítás számtalan fényképpel és mozgóképpel,
leírással, személyes tárggyal, valamint interaktív
installációkkal várja a közönséget. A látogató négy
különböző szempontból ismerkedhet meg a művészekkel.

Lakhatást mindenkinek
A budapesti lakhatási mozgalmakról nyílt utazó kiállítás a
Bálint Házban. A június közepéig ingyenesen látogatható
Mikor van a tetteknek ideje, ha nem ilyenkor? tárlat címet Kassák Lajos Angyalföld című könyvének egyik
szereplője ihlette, aki a lakbéruzsora ellen küzdött az
1910-es években.
A június 13-ig látható kiállítás azt kutatja, kik és
hogyan szerveződtek Budapesten a huszadik század során azért, hogy mindenki megfelelő lakhatáshoz jusson.
A kiállítást a részvételi
akciókutatásokat szervező közösségi oktató- és
kutatóközpont, a kirekesztésben élő emberek
aktív társadalmi részvételét ösztönző Közélet Iskolája szervezi. Munkamódszerük lényege, hogy az
egyes kutatásokat maguk az adott társadalmi probléma által érintett emberek végzik. „Azt reméljük, ha megértjük a múltban
történteket, rávilágítunk az akkori erényekre és hibákra,
akkor mindezt kijavítva és átdolgozva alkalmazhatjuk a
jelenben is” – hangzik a küldetésük.

15 ezer kulcs
A Velencei Biennálén a
japán pavilonban létrehozott és nagy feltűnést
keltő Kulcs a kézben című alkotás újragondolt,
helyszínspecifikus változata az az installáció,
amelyet a kortárs nemzetközi képzőművészet meghatározó alakja, a japán Chiharu Shiota és közvetlen munkatársai építettek meg a napokban a Szentendrei Képtárban.
Az alkotás létrejöttét civil támogatókat is bevonó,
nagyszabású kulcsgyűjtő akció előzte meg. Az installáció mintegy tizenötezer kulcsból született meg: a művész
vérvörös fonállal fűzte össze ezeket az egyszerre funkcionális és személyes tárgyakat. „Az összefűzött kulcsok a
lehetőség, a remény, ugyanakkor az emberek közötti viszonyrendszer megtestesítői is. Így kapcsolódik össze a jelen és a jövő, így kapcsolódnak egymásba nemzedékek emlékei.”
Az Emlékeső című tárlat október 16-ig várja az érdeklődőket.

KÖV E T K E Z

SZ ÁMUNKBÓL

Az Év Kiállítása
a Gát utcában

A Gát utca 3. számú bérházban, a József Attila Emlékhelyen látható Eszmélet című tárlat let a 2015-ös Év Kiállítása. A Kaim István által 1891-ben
építtetett házban született 1905. április 11-én a költő, aki mindössze három
hónapos koráig élt a falak között, a
család egykori lakhelye mégis jelkép
értékűvé vált a XX. századi magyar
irodalom kedvelői számára.

Tatai patara

Magányos vulkánok
a semmi közepén

A Kínában található tűzhányók közül
a wudalianchi vulkáni mezőn volt az
egyik legfiatalabb kitörés. A geoparkká
minősített terület földtani értékei sok
hasonlóságot mutatnak a Bakony–Balaton UNESCO Globális Geopark értékeivel, mindkettő a monogenetikus
vulkáni mezők közé tartozik.
Tudós-tanár utánpótlás
a Collegiumban

Az ELTE Eötvös Collegium összetett szakmai és szabadidős program
keretében középiskolás diákokat hívott meg egyhetes „táborozásra”. A
rendezvényen a tehetségüket már bizonyított diákokat a tudomány és a
tanári hivatás számára szórakoztató
programok szervezésével igyekeznek megnyerni.
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1597. május 23-án a holdat felhők
takarták el, és a vacogtató széllel
érkező tavaszi eső illatát párologta vissza a környező mocsaras vidék. Ekkor két, töröknek álcázott
katona kért védelmet a Tatai végvár oszmán kapuőreitől, úgymond a portyázó hajdúkkal szemben… Néhány száz méterrel távolabb, az éj leple alatt addigra már
csendben felsorakozott a Pálffy
Miklós vezetésével érkező magyar, német, spanyol és vallon
alakulatokból álló közel 3000 fős
sereg, hogy azután csellel, na meg
egy különleges ostromfegyver, a
patara – bomba vagy petárda –
bevetésével visszahódítsák ezt a
fontos várat a töröktől.
Az évről-évre megismétlődő tatai várostrom-felidézés a kor e
különleges fegyvere, a patara bevetésének első sikeres magyarországi kísérletét idézi meg. A korhű ruhák, a haditechnikai eszközök és az autentikus csatajelenetek
egyedülálló élményt garantálnak
a nézők számára.
A „Tatai Patara 1597.” Török Kori
Történelmi Fesztivál egyre különlegesebb programokkal várja az
érkezőket. Bemutatja a XVIXVII. század életének mindennapjait, a korabeli mesterségeket
az akkori ételek készítésének
módját is.
Az eseményen kiállítások, katonazenekari fesztivál, lovasbemutatók, török kávékóstoltatás, sőt
hastáncosok is segítik a múltidézést, de modern haditechnikai
eszközök bemutatója is szerepel a
programban.
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