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szeres kezelésre. Váradi Tímea professzor az ErbB-fehérjéket kifejező
daganattumorokkal
foglalkozik,
Az Európai Bizottság Marie
Bankó Csaba PhD-hallgató pedig azt
Sklodowska–Curie programja
vizsgálja, károsodik-e a DNS a nem
által támogatott Kutatók Éjszaionizáló sugárzás, például mobiltelekája elnevezésű megarendezfon használat hatására.
vényt tíz éve indították útnak
Főszereplővé avanzsált egy plazmaazzal a céllal, hogy emberközelgömb, amely demonstrálta, hogy az
be hozza a tudományos eredionizált gázokban szabadon mozgó
ményeket, megmutassa ezek
ionok és elektronok következtében
jelenlétét a mindennapi életben,
a plazmát elektromosan vezetővé tenövelje a kutatás népszerűségét,
szik, és így ez a különös, negyedik
a tudomány társadalhalmazállapotban lévő
mi presztízsét, kedvet
anyag az elektromágneses
csináljon a fiatalokmezőkkel is kölcsönhat.
nak a tudományos és műA színpompás villámoszaki pályákhoz.
kat szóró plazmagömb
A
kezdeményezéshez
igazán gyönyörű látvány,
azóta szinte valamennyi
ám mégsem csak ezért
neves hazai tudományos
izgalmas, hanem azért is,
műhely, felsőoktatási és
mert a plazmaállapot az
tudománynépszerűsítő inősrobbanás elméletének
tézmény, köztük az Agóra
is az egyik kulcs kutatási
Tudományos
Élményköztémája.
pont, a Debreceni Egyetem és
De előkerültek régebaz ATOMKI szintén csatbi csodák is, a Geiger–
lakozott, bőséges kínálatMüller-számlálócső műkötal igyekeztek csillapítani
dését például ásványokon
a látogatók tudásszomját
szemléltették, amelyek
Az Agóra Tudományos Élményközpont (SZEPESI ANDRÁS FELVÉTELE)
az idei Kutatók Éjszakáján
közül az uránt volt hiis. A több tucat program kereté- tatták, hogyan lehet webkamerából vatott kiszűrni a műszer. A főként
ben szó esett a védett gombákról, és legóból mikroszkópot készíteni, fiatalokból álló érdeklődők körében
a halnevelés titkairól, arról, hogyan megmérték a hajszál vastagságát nagy izgalmat váltott ki az állandó
„beszélnek” a növények, és a te- lézerrel, a fájdalom szerepe pedig viszkozitású nem-newtoni folyadéhetség mibenlétéről. A történészek új megvilágításba került. Sokakat kok – amelyek közé például a vér is
pellengérre állították az Aranybulla érdekelt a mikrosebészet világa, ke- tartozik – viselkedésének bemutatáhamisítványait, jelképesen górcső vesebbeket a matematika „könnyű” sa, miszerint képesek megrezegtetni
alá vették III. Richárd csontjait, problémáit felvonultató interaktív a hangfalat. A vállalkozó kedvűektől
beavatták az érdeklődőket az Oszt- foglalkozás. A fényről mindenféle, néhány cseppnyi vért is vettek a labor
rák–Magyar Monarchia katonai a molekulákról pedig petrolkémi- kutatói, és az ebből készült keneten
titkaiba. Az interaktív szellemi erő- ai összefüggésben esett szó, és per- demonstrálták a sejtkomponensek
feszítések megszállottai újra belefe- sze, most is volt kisvasút, amellyel vizsgálatának egyik módszerét, a
ledkezhettek a már tavaly is nagy a „telhetetlen” látogató a lehető MAY–Grünwald–Giemsa-festést,
sikert aratott szabaduló játékba, legtöbb – egymástól akár több ki- méhnyakrákos HELA-sejteken pedig
amelyhez Umberto Eco A rózsa neve lométerre lévő – műhely munkájába a dapifestést. Utóbbi azért különösen
című regénye szolgáltatta a keretet, is bekukkanthatott, az ATOMKI izgalmas, mert ebben az esetben a
a filoszlelkűek pedig elbolyonghat- jóvoltából az izotópok segítségével festék beépül a DNS-be, így jól vizstak a Nagykönyvtár legbelső terei- történő kormeghatározást demonst- gálhatók vele egyebek mellett a küben. Az olasz kultúrához ételeken, ráló programon még a „múltba” is lönféle sejtfázisok, a DNS-eloszlás.
az amerikaihoz az elnökválasztási elutazhatott.
A tudomány nyitott kapuinak
procedúra bemutatásán, a finnhez
A Debreceni Egyetem Biofizikai programjai késő éjszaka sem munyelvi leleményeken, a hollandhoz és Sejtbiológiai Intézetének Laborja tatták a fáradtság jeleit. A kutatók
pedig kvízeken keresztül lehetett is kinyitotta a kapuit. A Szabó Gá- és érdeklődők végig lelkesen vettek
közelebb kerülni. Izgalmas vitát vál- bor biológusprofesszor vezette kuta- részt a fantáziát, kreativitást és intott ki a brexit problémája, az EU tók értelemszerűen általában a sejt telligenciát egyaránt próbára tevő
és Magyarország viszonya, népszerű dolgaival foglalkoznak, az egyik programokban, bizonyítva, hogy a
volt az örökzöld önismeret, a krea- központi kutatási téma a sejtfelszíni tudományos és a hétköznapi gondoltív térszemlélet legóval és anélkül. ABC-transzporter és a multidrog- kodás közötti hídépítés egyáltalán
Előkerült a vízminőség és az építő- reziszetncia, vagyis arra kíváncsiak, nem reménytelen vállalkozás. Csak
művészet megtartó ereje átvitt és szó miért és milyen esetben nem reagál meg kell találni a módját.
szerinti értelemben, slágertéma volt kellőképpen a szervezet a gyógyDOMBI M ARGIT
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a 3D-s nyomtató, csakúgy, mint a
kriptográfia, az agy, a mesterséges
intelligencia és a lélek összefüggései.
Állandóan sokan voltak az energia
ezerféle megnyilvánulását és az alternatív hajtású járműveket bemutató helyszíneken, újra munkába
állt a testünk tartóoszlopának állapotfelmérésére hivatott gerincegér.
Betekintést nyerhetett a látogató az
agy betegségeinek genetikai hátterébe, és az is kiderült, mi köze van
az őssejtnek a tyúktojáshoz. Bemu-
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Tudomány nagykanállal
Debrecenben
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A hatodik érzék génje

A National Institutes of Health
(USA) munkatársai két, egyedülálló neurológiai rendellenességben szenvedő páciens segítségével kutatást végeztek, melynek eredménye szerint a Piezo2 gén
irányítja a hatodik érzéket, azaz az
emberi tapintást és a propriocepciót.
(A propriocepció a saját test érzete, a
test térbeli helyzetének tudatossága.)
Az eredményeket a New England
Journal of Medicine hasábjain publikálták.
Az említet gén mutációja a két betegben mozgás- és egyensúlyproblémákat okozott, valamint elveszítették az érintéssel való érzékelés egyes
lehetőségeit. Nehézségeik ellenére
mindketten megküzdöttek a kihívással úgy, hogy erőteljesen látásukra,
illetve más érzékekre támaszkodtak.
„Tanulmányunk rávilágít arra, hogy
a Piezo2 gén és az érzékek, amelyeket
irányít, rendkívül fontosak a mindennapi életünkben. A kutatás bebizonyította, hogy a Piezo2 a tapintásért és a
propriocepcióért felelős gén az emberben.
Ha megértjük azt, mi a szerepe ezekben
az érzékekben, akkor talán kulcsot kapunk több idegrendszeri rendellenesség
megoldásához is” – mondta Carsten G.
Bönnemann, a kutatás egyik vezetője.
Bönnemann csoportja a genetikai
kutatások legmodernebb technikáinak segítségével vizsgál olyan gyerekeket, akiknek nehezen felismerhető
rendellenességeik vannak a világ
minden táján. A tanulmány két
résztvevője 9, illetve 19 éves. Nehézségekkel küszködnek a járásban, csípő-, ujj- és lábdeformitásuk
van, gerincgörbületeik abnormálisak, erős gerincferdülésben szenvednek.
Az Alexander T. Chesler által vezetett laboratórium kutatói felfedezték, hogy mindkét páciens esetében a Piezo2 gén mutációt szenvedett, és ez blokkolta sejtjeikben
a Piezo2 fehérje normális termelődését vagy aktivitását. A Piezo2
fehérjét a tudósok mechanoszenzitív
proteinnek nevezik, mert a sejt
alakjában történt változásokra válaszul elektromos idegi jeleket hoz
létre, például amikor a kezünket
egy asztalhoz nyomjuk, ez történik
a bőrsejtekben és a kéz neuronjaiban. Egerekkel végzett kísérletek
arra utalnak, hogy a Piezo2 azok-
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ban a neuronokban található, amelyek az érintést és a propriocepciót
irányítják.
„Számomra, aki egerekben tanulmányoztam a Piezo2 fehérjét, megrázó volt
a két pácienssel dolgozni. Eredményeink
azt mutatják, hogy »érintés-vakok«. Az
ő Piezo2-változatuk talán nem működik, így a neuronjaik nem tudják követni az érintést és a végtagok mozgását”
– mondta Chesler.

Gerincferdülés

A NIH Clinical Centerben végzett
további vizsgálatok során kiderült,
hogy a két páciensnek hiányzik a
testtudatossága. A bekötött szemmel való járás különösen nehéz volt
számukra, tántorogtak, botladoztak, és csak az asszisztensek segítségével tudták elkerülni az elesést. A
kutatók egészséges önkéntesekkel
hasonlították össze a két pácienst:
bekötött szemmel nehezebbnek bizonyult számukra, hogy az arcuk
elé helyezett tárgyakat elérjék, mint
az egészséges kontrollcsoportnak.
Látásuk segítsége nélkül a két fiatal páciens nem tudta megmondani,
merre mozdulnak ízületeik, míg a
kontrollcsoport tagjai erre képesek
voltak.
A páciensek kevésbé voltak érzékenyek bizonyos fajta érintésekre.
Nem érzékelték egy rezgő hangvilla vibrációit, míg a kontrollcsoport
tagjai képesek voltak erre. Ha egy
tolómérőt határozottan a kezükhöz
nyomtak, nem voltak képesek a két
végpont közötti távolságot érzékel-

2016/44

ni. Amikor az egyik páciens tenyerét kefével megérintették, az agyáról
közben készült felvételek nem mutattak agyi aktivitást.
Másféle érintéseket azonban érzékeltek a páciensek. A legtöbb emberben, ha megpaskolja vagy keféli a
szőrrel borított bőrt, normál esetben
kellemes érzés támad. A két vizsgált
személy azonban másképp élték meg
mindezt. Egyikük arról számolt be,
hogy tüskéket érzékelt a – kontrollcsoport szerint – kellemes érzés
helyett. Az agyról készült felvételek különbséget mutattak azokban
az aktivitási mintákban, amelyek a
kefélés hatására kialakultak, a két
vizsgált páciens és az egészséges önkéntesek között.
A különbségek ellenére a páciensek
idegrendszere normálisan fejlődött.
Képesek voltak normálisan érzékelni a fájdalmat, viszketést, hőmérsékletet. Végtagjaikban az idegek
gyorsan vezették az elektromos jeleket. Agyuk és kognitív képességeik hasonlók voltak a velük majdnem
egykorú kontrollszemélyekéhez. „Figyelemreméltó ezekben a páciensekben,
hogy az idegrendszerük milyen nagymértékben kompenzálta a tapintás mint
érzékelés és a testtudat hiányát. Ez azt
sugallja, hogy az idegrendszernek számos alternatív útvonala van, melyre
rácsatlakozhatunk, amikor új terápiát
tervezünk” – mondta Bönnemann.
Korábbi kutatások kiderítették, hogy
a Piezo2 gén mutációja különböző
hatásokkal járhat a Piezo2 fehérjére
nézve, ami olyan genetikai csont- és
izomrendszeri
rendellenességeket
okozhat, mint például az 5-ös típusú
distalis arthrogryposis, a Gordon-szindróma és a Marden–Walker-szindróma.
Bönnemann és Chesler arra a következtetésre jutott, hogy a páciensek
gerincferdülése és ízületi problémáik
a jelen tanulmány összefüggéseiben
azt sugallják, hogy a Piezo2 vagy
közvetlenül szükséges a csontrendszer
normál növekedéséhez és szerkezetéhez, vagy a tapintás és propriocepció
közvetetten irányítja a csontrendszer
fejlődését. „Az alap laboratóriumi kutatások szempontjai vezették a gyerekekkel
végzett vizsgálatunkat. Ezt a tudást most
visszavihetjük a laboratóriumba és új kísérleteket tervezhetünk, melyek a Piezo2
gén szerepét vizsgálják az idegrendszerben
és az izom- és csontrendszer fejlődésében”
– összegezte a kutató.
Forrás: National Institutes of Health
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RÉGÉSZET

A hatalmas épületet a III. században előtt, és azok a régészeti leletek, meismeretlen okokból lebontották, helyé- lyek erre az időszakra esnek, főképp
re egy újabb közösségi házat emeltek, arról híresek, hogy hiányzik a tármely az elődjénél is nagyobb volt. Az gyakról a figuratív ábrázolás – mind
előző épület építőanyagát – köveket és az ember, mind az állatok. A város
a részben színes vakolatát – elásták az építkezése az I. század végén és a
új, azonos helyen emelt római épület II. században jól jelzi, hogy megválpadlója alá. A vakolattöredékek százai, tozott a galileai zsidók hozzáállása
melyeket az idei ásatáson találtak meg, a rómaiakhoz és kultúrájukhoz. A
A jeruzsálemi Hebrew Egyetem egyetlen területen sűrűsödtek, és úgy település elnyerte a polisz rangot,
kutatói római kori freskótöredéke- tűnik, hogy az előző épület egy vagy annak köszönhetően, hogy hűséges
ket fedeztek fel az izraeli Zippori több szobájához tartoznak.
volt Rómához a lázadás során, és
Nemzeti Parkban. A figuratív képeA vakolattöredékeken található monumentális közösségi épületek
ket, virágmintákat és geometrikus minták sokfélék, és sok
emelkedtek benne, polisz rangjához
motívumokat tartalmazó töredékek szín felhasználásával
méltóan. A városi környeújabb részleteket világítanak meg készültek. Megtazetből ezek kimagaslottak,
Zipporiról (Sepphoris), amely a galile- lálható közöttük
mint például az idén feltárt
ai zsidók fontos központi városa volt geometrikus minta
freskótöredékes épület is.
a római és bizánci korban. Az ásatást és élénk színnel kiA most feltárt leletek
az egyetem Régészeti Intézetének festett falkazetták,
nagyban hozzájárulnak
professzora, Zeev Weiss vezette.
vannak töredékek,
Izrael római kori művéA freskók egy monumentális épületet melyeket virágmoszetének megismeréséhez.
díszítettek, amely a korai II. században tívumok díszítenek.
A régészek számos közösépült, a dekumánustól északra. Az Különösen fontosak
ségi és magánház falait felutóbbi – egy oszlopokkal szegélyezett azok a darabok, meszínre hozták a római kori
főutca – keletről nyugatra haladva lyek alakokat ábrázolZipporiban. Az idei lelet
szelte keresztül a várost. Az épület, nak – oroszlánfejet,
azonban az első és legkorábBikafej Zipporiból,
melynek szerepe az ásatás jelenlegi sza- egy állatot tülökkel
bi példája a falfestményeken
II. század eleje
kaszában még nem tisztázódott, nagy (talán bikát), madavaló alakos ábrázolásnak
kiterjedésű, a felfedezett műtárgyrész- rat, egy tigris hátsó testrészét és így ezen a területen. A lelet a II. század
letek pedig azt jelzik, hogy fontos kö- tovább –, általában fekete háttér előtt. elejéről származik. Ehhez hasonló
zösségi tér lehetett. Közepén kővel bur- Egy töredéken emberábrázolás is ta- lelet más izraeli ásatásról sem került
elő ebből az időszakból. Zippori eddig főleg egyedi, Kr. u. 200 körül
keletkezett mozaikjairól volt híres, az idén előkerült falfestmények
azonban 100 évvel megelőzik a mozaikokat.
A leletek arra utalnak, hogy
Zippori a római uralom alatt sok
zsidó lakosnak adott otthont, de a
városnak jelentős pogány közössége is volt, s tagjai számára épült az
idén felfedezett templom.
A területen 1990 óta folyó ásatások egy jól tervezett várost tártak
föl, lenyűgöző utcahálózattal. A
közösségi épületek között szerepel két templom és egy zsinagóga,
egy színház és fürdőházak. Több
mint 60, a III–V. századból származó mozaikot tártak fel, mind
magán, mind közösségi házakban.
Zippori látképe
kolt udvar helyezkedett el,
lálható, egy férfialak bot- A mozaikok gazdag ikonografikus
s oldalt stukkóval díszített
tal. A kutatás még korai ábrázolásokat tartalmaznak, melyeoszlopcsarnok szegélyezte. Az ud- stádiumban van, de az már bizonyos, ket a legfontosabb római és bizánci
var nyugati és északi részén számos hogy legalább az épület egy szobáját leleteknek tartják a keleti világból.
boltozatos föld alatti üreget fedez- figuratív festményekkel díszítették, Úgy tűnik, hogy az időszámítás
tek fel. Ezek közül néhányat víz- madarakkal és különböző egzotikus szerinti első századokban Zippori
gyűjtő ciszternának használtak, és állatokkal, különböző pozícióban.
élénk városi centrum volt, ahol több
magas szintű építészeti megoldásZippori lakossága nem volt nagy kultúra képviselői laktak együtt.
sal készítették.
létszámú a rómaiak elleni felkelés
SZ-N. I.

A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI ELS

Római kori
freskótöredék –
Izraelben

A KÖZEL-KELET 1956-BAN

A SZUEZI VÁLSÁG ÉS
A MAGYAR FORRADALOM
Az els világháborút követ en bomlásnak induló gyarmati rendszer helyét a mandátumterületek
vették át. Ennek megfelel en például Egyiptom, Irak és Palesztina brit, Libanon és Szíria pedig
francia ellen rzés alá került a Közel-Keleten. A mandátumjogokat gyakorló londoni kormánynak
azonban nem volt megfelel elgondolása a zsidó bevándorlás tekintetében, amelyet az 1939-es
Fehér Könyv er sen korlátozott. Az 1945-ben felállított közös angol–amerikai vizsgálóbizottság
(Grady–Morrison Bizottság) azt javasolta, hogy a brit hatóságok adjanak ki 100 ezer bevándorlási
engedélyt a holocaust borzalmait túlélt európai áldozatoknak.
ondon a terület jövőjéről való
L
döntést 1947-ben az Egyesült
Nemzetek Szervezetére (ENSZ) ru-

házta, melynek egy különbizottsága
két javaslatot terjesztett az ENSZ
Közgyűlésének őszi ülése elé. A Közgyűlés 1947. november 29-én elfogadott 181. számú határozatában a bibliai terület felosztására irányuló előterjesztést szavazta meg a föderatív palesztin állam elképzelésével szemben.
A határozat a 28 ezer négyzetkilométernyi területet 8 részre osztotta (3-3
zsidó és arab, Jaffa mint arab enklávé,
valamint a 10 évre az ENSZ védnökség alá vont Jeruzsálem). A határozat
ellentmondásos voltát mutatja, hogy
a zsidó államnak juttatták a mandátumterület 56 százalékát, de az itt élő
egymillió lakos körülbelül 50 százalékát arabok és beduinok tették ki.

május 15-én egyiptomi, szíriai,
transzjordániai, iraki és libanoni reAz els arab–izraeli háború
guláris erők lépték át a volt mandáAz arab államok már 1947 decembe- tumterület határát, és ezzel kezdetét
rében hivatalos nyilatkozatban utasí- vette az első arab–izraeli háború. A
tották el a döntést, a két fél fegyveres harcok első szakaszát júniusig arab
csoportjai között pedig már a határo- fölény jellemezte, de a megszakítázat másnapján megkezdődtek az sokkal 1949 januárjáig tartó második
összetűzések. 1948. május
fázisban az izraeliek dé14-én Tel-Avivban kikilen behatoltak a NegevA cikk megjelenését
áltották Izrael állam
sivatagba és a Sínai-félszitámogatta:
megalakulását, miután a
getre, valamint elfoglalMenáhém Begín vezette
ták a Gázai-övezet nagy
izraeli katonai szervezet
részét is. Jeruzsálemben
(Irgun) által végrehajtott
patthelyzet alakult ki, kevéres akciók után az arab
leten pedig a jordánok
lakosság nagy számban kezdett me- szilárdan tartották magukat. Az
nekülni a zsidó fennhatóság alá tar- ENSZ különmegbízottját, Folke
tozó területekről. Válaszlépésként Bernadotte svéd grófot az izraeli szél-

1382



ÉLET

ÉS

TUDOMÁNY



2016/44

A Szuezi-csatorna

sőségesek meggyilkolták, az ENSZ
194. számú határozata pedig hiába állított fel egy békéltető bizottságot és
szorgalmazta Jeruzsálem nemzetközi
ellenőrzését, illetve a menekültkérdés
rendezését, a harctéri erőviszonyok
döntöttek. Végül 1949 februárjában
fegyverszünetet kötöttek a felek. A
háború győztese Izrael volt, amely
majdnem 21 ezer négyzetkilométerre
növelte méretét, azonban területeket
szerzett a Transzjordániai Hasemita
Királyság is.
Nasszer hatalomra kerülése
Egyiptomban

A háború egyik következményeként
Egyiptomban egyre labilisabbá vált a
belpolitikai helyzet. A két legfonto-

A Szuezi-csatorna mellett található Port Saíd 1956-ban

sabb erő, a Vafd Párt és a Faruk király körül szerveződő politikai erők
egymással rivalizáltak, ugyanakkor
az alkotmányos struktúra átalakítását követelő csoportok is egyre nagyobb szerephez jutottak, különösen
a Muzulmán Testvériség befolyása
növekedett. Közben gyorsan haladt a
Szabad Tisztek Mozgalmának még a
negyvenes években kezdődött szervezkedése is. A Gamal Abdel Nasszer
vezette csoport 1952. július 23-án katonai államcsínyt hajtott végre. Programjukban szerepelt többek között az
agrárreform, a demokratizálás és a
korrupcióellenes harc. 1952 szeptemberében átfogó földreformot hirdettek, 1953 júniusában pedig proklamálták a köztársaságot. A Muzulmán Testvériség kivételével közben
betiltottak minden politikai szervezetet. Külpolitikailag Nasszer ekkor
Washington felé orientálódott, de a
jó viszony hamar megromlott. Legnagyobb külpolitikai sikere a
brit erők szakaszos kivonásáról szóló 1954. évi októberi
egyezmény volt.

Brit tankok Port Saídban

Gamal Abdel Nasszer

külügyminiszter a térségbe utazott,
hogy szorgalmazza egy regionális
katonai paktum tervét, amely beleillett az USA háború utáni

„paktomániájába”, amellyel a világ
minden részén szövetségeseket keresett. A bagdadi paktumhoz Törökország, Irak, Irán, Pakisztán és az
örök szövetséges Nagy-Britannia is
csatlakozott. Egyiptom azonban elutasította a részvételt, és ez közrejátszott abban, hogy a többi arab állam
is hasonlóan cselekedett.
Nasszer ugyanakkor kulcsszerepet
játszott 1955 áprilisában az afroázsiai államok bandungi (Indonézia) csúcskonferenciáján. A pozitív
semlegesség programja közben felkeltette a szovjetek érdeklődését, az
asszuáni gát megépítése pedig később konkrét segítségnyújtásra
adott lehetőséget a Szovjetuniónak.
Korábban Kairó sikertelenül fordult
segítségért az USA-hoz, Nagy-Britanniához és a Világbankhoz egyaránt. Az amerikaiak ugyan kezdetben támogatták Nasszert, de azt
egy sor feltételhez kötötték, így
Sérült tank

Paktumok és
érdekellentétek

Az 1945 után kialakuló új
nemzetközi rend két vezető
hatalmának, a Szovjetuniónak és az Egyesült Államoknak az érdekellentétei a Közelés Közép-Keleten is megjelentek. Már az 1947-es Trumandoktrína is távol akarta tartani
a szovjeteket a térségtől, 1953
után pedig a republikánusok
hatalomra kerülésével még inkább felértékelődött a régió.
John Foster Dulles amerikai
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csapással fenyegette a beavatkozókat, de ez inkább politikai blöff
volt. Ugyanakkor az Egyiptomnak nyújtott diplomáciai támogatás kedvező helyzetet teremtett befolyása növeléséhez, Nasszer katonai meggyengülése pedig fokozta
Egyiptomnak a szovjetektől való
függését.
Nasszer bejelenti az államosítást

például hogy Egyiptom ne vásároljon fegyvert a szovjet blokktól és ismerje el Izraelt. Végül az elnökválasztás évében felfüggesztették a támogatást, mire Nasszer 1956. július
26-i beszédében bejelentette a Szuezi-csatorna Társaság államosítását,
hogy a hajóforgalom bevételéből
fedezze a vízi erőmű felépítését. A
Szuezi-csatorna fontosságát mutatja, hogy a Közel-Keleten termelt
kőolaj mintegy felét a csatornán át
szállították, és az 1955-ben áthaladó
15 ezer hajó háromnegyede valamely NATO-tagállam, egyharmada pedig brit tulajdonban volt. London és Párizs nyitott volt a kérdés
békés rendezésére, de az idő a háborúnak dolgozott, ami Izraelnek
nem volt ellenére. Tel-Aviv kívánságlistáján elsősorban Dél-Libanon,
Ciszjordánia és az Akabai-öböl szerepelt.
Fegyveres konfliktus

1956. október 29-én izraeli erők hatoltak a Sínai-félszigetre, majd két
nap múlva megindult az angolfrancia légierő is az egyiptomi célpontok bombázására. A három ország beavatkozását az ENSZ Közgyűlése elítélte, és az USA is a leállítást követelte. Végül decemberben
kivonták az európai erőket, Izrael
viszont csak 1957 márciusában
hagyta el a Sínai-félszigetet. A
Tirán-szoros bejáratánál lévő Sarmes-Sejkbe, a Gázai-övezetbe és több
más pontra ENSZ-erőket telepítettek, Egyiptom pedig garantálta a
hajózás szabadságát a Tirán-szoros
mellett a Szuezi-csatornán is.
A három támadó állam úgy számolt, hogy a lengyelországi és magyarországi események miatt a
Szovjetunió nem tudja a figyelmét
a térségre koncentrálni. Moszkva
november 5-én intézett figyelmeztetésében ugyan termonukleáris
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Párhuzamos események

Világpolitikai szempontból kulcsfontosságú volt, hogy az Egyesült
Államok a magyar és a szuezi eseményeket is gyakorlatilag kívülről
figyelte. Washingtonban tisztában
voltak azzal, hogy ha a háború
Nasszer elmozdításával és a csatorna államosításának átértékelődésével is végződne, akkor sem biztos a
térség stabilitása, viszont garantált
a Moszkvával és az Egyiptommal
való rossz kapcsolat. Ennek fényében érthető meg az amerikai tiltakozás az invázió ellen. Ami a magyar forradalmat illeti, kissé sarkítva azt lehet mondani, hogy az
amerikai kormány morális alapon
állt, amíg nem kellett cselekedni,
amikor pedig tettekre lett volna
szükség, a hagyományos hatalmi
politikához folyamodott. Egyes
vélemények szerint 1956 a hidegháború gyakorlati kipróbálását jelentette, amely szerint az USA nem
avatkozott a szovjet érdekszféra
ügyeibe. Egy biztos: geostratégiailag
a közép-európai régió igen hátul
állt az amerikaiak listáján, és az
adott körülmények között nem lett
volna realitása annak, hogy beavatkozzanak a magyar forradalomba. Erre a szuezi válság nélkül
sem került volna sor, ám a szuezi
konfliktus még a „magyarázkodást” is megtakarította az Egyesült
Államoknak.
A két konfliktus egyébként gyakorlatilag egymástól teljesen függetlenül zajlott, mert az sem valószínű, hogy a szovjetek a magyarországi események nélkül csapatokat
küldtek volna Egyiptom megsegítésére, hiszen az érdekszférák látens
felosztásához ők is tartották magukat. Ebből a szempontból az egyetlen kivételt a harmadik világháborúval fenyegető kubai rakétaválság
jelentette 1962-ben.
M ACZÁK M ÁRTON
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Nyelv és Élet
Szerkeszti:
GRÉTSY LÁSZLÓ
Olimpiai fejek
Én magam én nem sportoltam. Ámbár
már gyerekkoromban apámmal a Cserfő-hegyen szőlőmunkákat végeztem,
kisgyerekkoromtól kerékpároztam, később nemegyszer kerekeztünk vele is,
meg barátaimmal is a Balatonhoz, megkerültük a tavat is. Nyáron eveztünk,
úsztunk, erdőt jártunk, asztaliteniszt játszottunk. Máig kaszálok, ások a kertben, fát vágok et cetera.
Mindezekhez eleinte nemegyszer, később szinte mindig tartozott valamilyen
cél: fattyaznom kellett a 720 négyszögöl
szőlőmet hétvégén a Szent György-hegyen, majd vissza kellett eveznem Balatonfenyvesre a túlsó partról este. Időmérő eszköz nem hajszolt, tán nem sértő e
hétköznapi helyzetre alkalmaznom a
költőt: „Az én vezérem bensőmből vezérel!”
– sok mindenki volt és van így.
Több olimpiai közvetítést is meghallgatva, arra figyeltem fel, hogy remekül
szereplő sportolóink a riporterek faggatására emberfeletti erőfeszítéseikről szerényen hallgatva, leginkább a szellemi
összpontosításról beszélnek. Egyfelől
ezeket hallom: „a csapatnak fejben kell
rendben lennie” – „agyban koncentrálunk a
meccsre” – „rákészültem fejben a mérkőzésre” – „sikerült fejben nagyon odatenni magamat” – „minden fejben dőlt el”. Másfelől:
„még vannak mentális gondok” – „a lányok
mentális állapota jó” – „a csapat mentálisan
egyben van” – „jól fel tudtam készülni mentálisan”. Utóbbiak a latin mens ’gondolkodás, ész, értelem’ szóra vezethetők
vissza. A sportban általában cél valamilyen túljárás a versenytársak teljesítményén, ami többnyire valamilyen fizikai
mennyiséggel mérhető (futók, úszók,
öttusázók és így tovább). A kiemelkedő
eredmény megfelelő fizikai állapot (állóképesség, erőnlét) nélkül aligha érhető el.
Erről azonban alig-alig esett szó a riportokban. Igaz is, minek beszéltek volna
róla, hiszen mindennek ez az alapja. Persze a cél elérésére összpontosító figyelem
– vagyis megfelelő idegrendszeri és pszichikai állapot – éppúgy szükséges. Ám
gondoljuk meg, hogy e nélkül mit lehet
egyáltalán tenni.
BÜKY LÁSZLÓ

Z E M P L É N I Á S V Á N YO K N YO M Á B A N

AZ EZERARCÚ BÉKASÓ
Hazánk ásványkincsekben szegény, azonban a perlit – az „Év nyersanyaga 2016” címet elnyert vulkanikus eredet k zet – tekintetében nagyhatalomnak számít! A pálházi perlitbánya a nemzetközi
perlittermelésnek mintegy 7 százalékát adja és ezzel az 5–6. helyet foglalja el, Európában pedig a
világels Görögország mellett a második legnagyobb perlittermel .

A

z ókori rómaiak ismertek egy
szürke színű kőzetet, amelyet
ha izzó parázsra vetettek, pattogva könnyű, fehér gyönggyé vált. Érdekesnek találták, ám hasznosítani nem
tudták, erre 2000 évet kellett még várni.
Hazánkban a perlit ipari felhasználása
a XV. századig nyúlik vissza, a zempléni hajdani üveghuták alapanyaga volt.
Nagymértékű felhasználása Rákóczi
fejedelem idejére tehető: a fejedelem
egyik udvarmestere, Thomas Hutnik
1698-ban perlit felhasználásával üveg
bortárolókat, butéliákat gyártott. A
Tokaj–Zempléni-hegyvidék perlites
völgyeiben ma is fellelhetők az 1916-ig
működő perlites üveggyártás nyomai.
A hazai perlitkutatás 1798-tól a mai
napig tart. Mérföldkőnek számít, hogy
Liffa Aurél 1950-ben feltérképezte ezt a
vulkáni üvegnek is nevezett kőzet
észak-magyarországi lelőhelyeit, és ezzel letette az alapját a hazai bányászatának és feldolgozó iparának. A zempléni előfordulások három különálló területen oszlanak meg: Gönc környékén
többrétegű lávakiömlések, Telkibánya
mellett perlitkibúvások, Pálháza határában pedig horzsás és gyöngyköves
perlittestek formájában. A Tokaj–
Zempléni-hegyvidék ipari hasznosításra alkalmas perlittípusai a következők:
szürkésfekete gyöngyköves perlit,
lávaártípusú szurokkő-perlit, horzsás
perlit, zöld perlit és a magasabb víztartalmú obszidián. A gyöngyköves perlitet a helyiek „békasónak” nevezik.

Észak-Amerikában találtak olyan
perlittesteket, amelyek lehűlése legalább 300 évig tartott. A Tokaj–Zempléni-hegyvidék perlitje a miocén földtörténeti korban (23–5,3 millió évvel
ezelőtt) keletkezett. A miocénben három szakaszban erősödött fel a vulkáni
tevékenység; a hazai perlittelepek a
harmadik nagy riolittufa-szórás idején,
11–12 millió évvel ezelőtt, a szarmatá-

ban keletkeztek. Ekkorra az egykori
Bádeni-tenger visszahúzódott, lagúnarendszerre szakadozott és elkezdődött a Pannon-tenger (igazából beltó)
kialakulása, amelynek fokozatosan kiédesedő vize fontos szerepet töltött be a
perlit képződésében.
Cikkünk nyersanyaga a viszkózus riolitlávából megszilárdult, nagy víztartalmú obszidiános üvegásványi kőzet.

Amikor a t z és a víz összecsap

A perlit mint kőzet képződése máig vitatott téma. A korábbi vélekedés, miszerint az üvegesedés a tengervízbe
ömlő riolitos láva hirtelen lehűlése miatt következik be, megdőlt, hiszen
Oszlopos perlittestek a pálházai
Gyöngyk -hegyen (A SZERZ FELVÉTELE)
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A Gyöngyk -hegy szelvénye. A fekü bádeni andezitre (zöld A) alsó-szarmata faunás riolittufit (sárga TU) települt. A kitörési kürt t el ször nagytömeg
hialoklasztit breccsa (szürke VB) töltötte ki, ebbe nyomultak utólag az ép gyöngyköves perlittestek (piros ÉP). Mellettük és alattuk horzsás perlit
(narancs HP), míg oldalukon és fölöttük breccsás perlit (peperit) található. (ZELENKA TIBOR NYOMÁN)

Optimális előfordulási területei a fiatalabb földtömegekben létrejövő, a
magmaképződés szempontjából aktív vonalakat követi, mint amilyen
az Eurázsiai-hegységrendszer és a
Cirkumpacifikus-övezet. A perlit
kőzetté alakulásának feltétele a legalább
70 százalékos SiO2-tartalom és hogy az
olvadékanyag hosszú utat tegyen meg a
földkéregben, így kellő idő áll rendelkezésre a láva alkotórészeinek súly szerinti differenciálódására. Ez a pacifikus
magmaprovinciákra jellemző.
A perlit voltaképpen egy másodlagos
eredetű kovasavas kőzet hidrotermális

változata, ahol a megdermedt vulkáni
üveg megrepedezett a hűlése közben,
majd ezekbe a mikrorepedésekbe nagy
nyomáson víz préselődött be. A láva
vízbe ömléssel, víz alatti lávaárak formájában és víz alatti magmakitörés során érintkezett közvetlenül tengervízzel és nedves üledékkel. A
perlitgömbök közepén mindig
található obszidián, ami bizonyító
erővel bír a kőzet keletkezésére vonatkozóan. A vulkáni csatornában uralkodó nyomás, hőmérséklet és víztartalom egyensúlyi rendszerének folyamatos alakulása sokféle változatát hozta

A telkibányai Cser-hegy egykori perlitbányája védelem alatt áll (A SZERZ FELVÉTELE)

létre a perlitkőzetnek. A magmakitörés
folyamán kialakult perlit szép példája a
pálházai Gyöngykő-hegy jellegzetes szelvénye és a telkibányai Cser-hegy. A legjobb minőségű, ipari felhasználásra alkalmas perlitet ezek a sötétszürke tömegű, oszloposan elváló, majdnem homogén perlittestek adják. A lávaár
típusú, vörös-fekete sávos, riolitos perlitek az egykori vulkánok vízzel érintkező lábazata mentén alakultak ki, példa rá a Gönci-szoros. A horzsaköves
perlitek a gőz- és gáznyomás által felfújt és freatikusan (vizes üledékkel
érintkezve) felrobbant vulkáni benyomulás helyein találhatók, mint például
a kovácsvágási Kopcsa-tetőn.
rlik, hevítik, majd duzzasztják

A perlit bányászata viszonylag egyszerű,
eleinte a kibúvásokat keresték, azokat
kézi erővel termelték ki, válogatták, porították és szállították az üveghutákhoz. A Zemplénben összesen három
perlitbánya nyílt: Telkibányán 1954-ben,
Pálházán 1959-ben és Bózsván 2007ben. Jelenleg ez utóbbi kettő működik.
A külfejtéssel bányászott perlit kőzete
az előkészítőműbe kerül. A válogatás és
előtörés után az 50–80 milliméteres zúzalékot hengeres zúzógépeken többszörös töréssel aprítják a végleges
0,125–2,8 milliméteres szemnagyságra.
A 2 százaléknál nagyobb bányanedvességet dobszárítóban távolítják el. A különböző őrleménytípusok szemszerke1386
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zetét pontosan kell beállítani, ezt célszerűen támolygó szitákkal és mágneses
rezgőfejes osztályozókkal lehet megoldani. A szárított és frakcionált kőzetőrlemény azután a duzzasztó művekbe
kerül.
A 3–6 százalék vizet tartalmazó perlitre a hagymahéjszerűen egymásra
boruló, levelesen elváló szövetszerkezet
jellemző. A víz a szilikátrácsokban kötött vízként és szabad molekuláris vízként van jelen. Az erősen kötött vizet
hatásos víznek nevezzük, mert a duzzasztásban csak ez a víz vesz részt.

Penész- és szag z

Első tömeges építőipari alkalmazása mint hőszigetelő beton, habarcs és
vakolat volt. Újabban egyre jobban
terjednek a szárazépítészeti megoldások: a padló, a födém, a magastető
ömlesztett perlittel való szigetelése.
A vázkerámiás falazóelemek üregeinek perlittel való kitöltése (falazáskor soronként öntve) szükségtelenné
teszi az utólagos külső falszigetelést.
Rendkívül pórusos anyag, fajlagos
felülete 10–12 négyzetméter grammonként (!), ennek köszönhető ki-

posságuknak köszönhetően – lehetetlenné teszik a penészgombák
megtelepedését!
Egy magyar találmány szerint szervetlen szilikátbázisú kötőanyaggal, egyedi
gyártástechnológiával kisszériában készülnek perlitlapok, formázott termékek. Az ipari méretű, alacsony hőmérsékletű (kriogenikus) rendszerek hő-, azaz hidegszigetelése kizárólag duzzasztott
perlittel valósítható meg. Ugyanakkor a
kohászatban a lassabb kihűlés érdekében
az öntőformába (kokillába) töltött folyékony acél felületére perlitet szórnak.

A pálházi bánya és rl különböz finomságú rleményei közül az „M” jel

Duzzasztott perlitszemcse elektronmikroszkópos felvétele

perlitk zet (balra) és duzzasztmánya (jobbra) (A SZERZ FELVÉTELE)

nyolcvanszoros nagyításban (A SZERZ FELVÉTELE)

A 2016. esztendő nyersanyaga csodálatos tulajdonságait a duzzasztás
során szerzi, ehhez 800–1150 Celsiusfokos hőmérsékletű kemencébe kell
juttatni. A perlitszemcsék hevülése
során 200 Celsius-foktól kezdődik a
gyengén kötött víz távozása. Tovább
hevítve, a szemcsék anyaga olvadékot képez, így a pórusok eltömődnek. A kitágulás pillanatában az egész
anyag piroplasztikus állapotba kerül,
viszkozitása minden irányban azonos
lesz és a már említett hatásos víz gőzzé válva felfújja a szemcséket. A duzzadás mindössze 0,6–2,5 másodperc
alatt megy végbe. (Ez a háromdimenziós térfogatnövekedés a perlites expanzió). A kőzetszemcse a
térfogatának 6–20-szorosára képes
felfúvódni, így az 1050–1200 gramm/
liter halomsűrűségű őrleményből
30–130 gramm/literes duzzasztmány
készíthető. A duzzasztási paraméterek (felfűtési idő, lágyulási idő, expandálási hőmérséklet stb.) változtatásával különböző minőségű perlitek
hozhatók létre, mint például a zárt
vagy nyitott cellás perlit. A duzzasztott perlit színe hófehértől a rózsaszínesig változhat.

váló folyadékfelvevő és hőszigetelő képessége is. A gyártás során nem érintkezik vegyi anyagokkal, abszolút természetes és a magas duzzasztási
hőmérséklet jóvoltából sterilnek tekinthető. Mind az ömlesztett, mind
pedig a kötőanyagos perlitszigetelés az
épület majdani bontása során visszanyerhető és valóban újra felhasználható anyagot kapunk. Az épület életciklusát alapul véve, a perlittel 108-szor
több energiát takarítunk meg, mint
amennyi a gyártáshoz, beépítéshez,
szállításhoz, újrafeldolgozáshoz szükséges. Ez alatt a szén-dioxid-kibocsátás jócskán mérséklődik, ezzel is csökkentve az ökológiai lábnyomot.
A perlit alapú hőszigetelés nem
gyúlékony (nem éghető, A1 osztályú
anyagnak számít), rovarok és a rágcsálók nem kedvelik, így nem is károsítják, jó páraáteresztő képességű
(μ=3), ugyanakkor a hőszigetelő anyagok között magas, köbméterenként
80–90 kilogrammnyi halomsűrűsége
és 1,17 Kj/(kgK) fajlagos hőkapacitása
miatt a nyári hőségben sem hevül fel
a tetőtér. Az alkáli szilikát kötőanyagokkal készített perlitszigetelések –
lúgos kémhatásuknak és higroszkóÉLET

A duzzasztott perlit természetes talajjavító anyag, ezért a virág-, zöldség- és
gyümölcskertészetekben, a csemetenevelésben, a hidrokultúrás rendszerekben
előszeretettel használják. A rendkívüli,
500–700 tömegszázalékos folyadékfelvevő képessége a környezetvédelemben
is nagyszerűen kihasználható a veszélyes
folyadékok, olajszármazékok felitatásakor. A (hidrofóbizált) perlit még a vízben emulgált olajat is képes felszívni. A
duzzasztott perlit őrlésével szűrőperlit
készíthető, amelyet az élelmiszeripar, a
borászat, a gyógyszeripar használ. Az
állati takarmányokban szintén megtalálható a duzzasztott perlit (például
sertéstelepek átható szagának csökkentése céljából), de a komplex hatású
növényvédelmi szerekben mint vivőanyag, továbbá a vadgazdálkodási
vakcinákban, a kozmetikumokban, sőt
a fogkefében és a fogkrémben is „találkozhatunk” perlittel.
A perlitet a különleges képződése,
egyedi gyártástechnológiája és a rendkívül széles felhasználási területe méltán
tette – a Magyarhoni Földtani Társulat
kezdeményezte szavazáson – a 2016-os
év nyersanyagává.
VéSztŐI zOLtÁn
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INTERJÚ F

RÉSZ GÁBORRAL

A mesében a kincs a szivárvány végén van. A csillagászok
számára is a színkép jelenti a kincset, hiszen szinte minden fontos információt az égitestek spektrumából tudnak

(TRUPKA ZOLTÁN FELVÉTELE)

a hét kutatója

KINCSVADÁSZAT ÓRIÁS
TÁVCSÖVEKKEL
kiolvasni: távolságot, sebességet, összetételt, kort. Ehhez
azonban olyan eszközökre van szükség, amelyek a leghalványabb objektumok fényét is színeire tudják bontani.
Ilyen m szereket készít F rész Gábor csillagász, a
Massachusetts Institute of Technology munkatársa, aki a
világ legnagyobb jelenlegi és készül földi, illetve rteleszkópjaira épít berendezéseket.

– Amikor csillagászattal kezdett foglalkozni, többnyire még bele kellett
nézni a távcsőbe, ha valaki észlelni
akart. Mára nagyon megváltozott a
helyezet. Ön hogy élte meg ezt az átalakulást?
– Én asztrofotózással kezdtem, úgyhogy számomra kevésbé volt feltűnő,
mint annak, aki vizuális észleléssel foglalkozott. Nekem nem furcsa, sőt természetes fejlődésnek tartom.
– Amihez Magyarországon hozzá is
járult.
– A hazai digitális CCD-kamerák közül az egyik elsőt mi építettük a ’90-es
évek első felében, a székesfehérvári
Terkán Lajos Csillagvizsgáló segítségével. Bár az MTA Csillagászati Kutatóintézetben volt egy ilyen eszköz, ahhoz
nem nagyon lehetett hozzáférni. Ma
viszont már mindenki digitálisan fényképez.
– Látványosan indult itthoni pályája,
mégis Amerikába ment. Miért?
– Akkoriban, a ’90-es évek végén a
magyarországi csillagászat elsősorban a
változócsillagok kutatásáról szólt. Ehhez nem feltétlenül kellettek nagy távcsövek, inkább folyamatos, hosszú távú észleléseket igényelt. Akadt néhány
más téma is, de egyik sem volt igazán
1388



ÉLET

ÉS

TUDOMÁNY



költségigényes. Műszerépítés viszont,
amely engem igazán érdekelt, gyakorlatilag nem létezett – anyagi okokból.
Manapság a Lendület programnak,
valamint uniós forrásoknak köszönhetően nagyon más a helyzet, szerencsére, de én anno azért mentem ki, mert
itthon nem igazán lehetett műszerépítéssel foglalkozni.
– Tehát nem a kutatás vonzotta, hanem a műszerépítés?
– A kettő együttesen. Nem könnyű
napjainkban új dolgot felfedezni, de ha
valaki ezt szeretné, legegyszerűbb, ha
épít egy olyan műszert, amilyet addig
senki más nem készített. Az új eszköz
nagy valószínűséggel adhat addig ismeretlen információkat. Az első
műszer, amelyet kint segítettem
megépíteni, egy spektrográf volt a
6,5 méteres MMT-távcsőre, Arizonában. Először az Orion-ködöt néztük meg, amelyet rengetegen vizsgáltak már. Mégis sikerült föltárnunk olyan dinamikai sajátosságokat a csillagok mozgásában,
amelyekről addig nem tudtunk.
Tizenkét éven át a Harvard–
Smithsonian Asztrofizikai Intézetében dolgoztam, majd onnan az
MIT-re kerültem. Végig spektro-
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szkópiával foglalkoztam, nagy felbontású, pontos radiális sebességmérést lehetővé tevő színképelemzéssel.
A Harvardon ennek kapcsán 8–10
műszer készült a közreműködésemmel. Volt olyan, amelyet szinte teljes
egészében saját magam terveztem,
míg mások készítésében különböző
mértékig vettem részt, például a kalibrációs rendszert vagy az adatfeldolgozó szoftvercsomagot bízták
rám. A PhD-tézisem gyanánt egy
spektrográfot terveztem és építettem, amellyel a Kepler-űrtávcső több
száz exobolygó-jelöltjét követtük
nyomon. Így tudtuk eldönteni, hogy
valóban bolygók okozták-e a Kepler
által megfigyelt periodikus fényességcsökkenéseket.
– A többes szám azt jelenti, hogy Ön
is részt vett ezekben a kutatásokban?
– Igen. A műszerépítéshez bizonyos
mértékig hozzátartozik az észlelés és
az adatfeldolgozás is. Minden műszernek megvan a „bejáratási” ideje,
amikor még egy kicsit lehet – és kell
is – rajta alakítani. A Kepler kapcsán
a spektrográf érzékenységi határán
kellett dolgoznunk, ezért volt fontos,
hogy a maximális teljesítményt szorítsuk ki a műszerből.

– Ebben az esetben az észleléTávcső partnerei közé kesek hogy néznek ki?
rülhessen. A 25 méter át– Kis időeltéréssel több nagy
mérőjű távcső építése már
felbontású spektrumot rögzíelkezdődött, de még nintünk egy adott csillagról, és
csenek véglegesítve a műezekben mérjük az elnyelési
szerek. Mi olyan spektroszínképvonalak pozícióját. A
gráfot tervezünk, amely az
csillag körül keringő bolygó
infravörös tartományban,
gravitációs hatására a csillag
viszonylag nagy felbontásmaga is elmozdul a bolygó keban képes nagyon távoli
ringése során, nagyon kis mérgalaxisokat vizsgálni.
– Napjaink csillagászatátékben ugyan, de ez a Dopplerban, fizikájában azt lehet
effektus miatt kimutatható a
látni, hogy milliárdokba kecsillag színképvonalainak eltoAz Andok-hegység Las Campanas hegycsúcsán,
rülő, kellően érzékeny és bolódásában.
a készül 25 méteres Óriás Magellán Távcs alapzatának leend
nyolult eszközök hozzák az
Ma már azonban sokszor oda
helyén állva professzor Rob Simcoe-val (jobbra)
eredményeket. Van-e még
sem engedik a megfigyelőt a
Jelenleg időm nagy részében a Magel- szerepe a kutatói kreativitásnak?
nagyobb távcsövekhez. A csillagászok
beküldik az objektumoknak a listáját, lán-távcsőre tervezünk egy multiob- – Mindenképpen van. A műszereket
aztán megkapják a kért adatokat. Ez jektum-spektrográfot. Mintegy 8000 nem robotok vagy mesterséges intelliegyre inkább így lesz, biztonsági okok- üvegszálat kötegbe összefogva helye- gencia tervezi, hanem ötletdús embeból, ahogy a jövő távcsöveinek, műsze- zünk a távcső végére, így nem kell beál- rek. A kreativitásnak egyre nagyobb
reinek költsége eléri a milliárd dolláros lítanunk egyesével a célpontokat, ha- szerepe van már csak azért is, mert
kategóriát. Persze, aki a műszert építi, nem akár egy teljes galaxishalmaz tag- megdöbbentő pontosságú mérésekre
azt azért mindig odaengedik majd, hi- jainak spektrumát is rögzíthetjük egy- van szükség, hogy továbblépjünk. A
szerre. 8000 színkép felvételét azonban gravitációs hullámok méréséhez
szen ő szereli fel a műszert a távcsőre.
olyan precizitás elérésére
A legszebb dolog ebben elvolt szükség, mintha a
utazni oda, ahol ezek a távNaphoz legközelebbi csilcsövek vannak. Nagyon tálag, a Proxima Centauri
voli, egzotikus helyeken,
4,2 fényéves távolságát
magas hegyek tetején, a ciegy hajszál vastagságának
vilizációtól távol, megdöbpontosságával tudnánk
bentően szép környezetben.
meghatározni. A fény egy
A Tejút végig látható, látómásodperc alatt hétszer
határtól látóhatárig. Chilékerüli meg a Földet – ehben például az Andok csúhez talán tudjuk viszonyícsain, ahol a legközelebbi
tani a hajszálat és azt a tálakott település 500 kilomévolságot, amelyet a fény
terre van, nincs semmi
4,2 év alatt tesz meg... Vifényszennyezés, teljesen sötathatatlan, hogy hataltét az égbolt. Még sincs
mas kreativitást igényelt
vaksötét, sőt! A Tejútnak
egy ilyen műszer készítése
meg a csillagoknak a fénye
és egy ilyen mérési eljárás
elég ahhoz, hogy szinte
kidolgozása. Annyira bominden tereptárgyat lásnyolultak ezek a mérések
sunk, a Jupiter pedig árnyéés műszerek, annyira sok
kot vet.
kreativitást és munkát
– Milyen programokban
igényelnek, amit egyetlen
vesz részt a közeljövőben?
– Az MIT-n az exoboly- A Tejút látványa a 6,5 méteres Magellán- távcsövek mell l, az Andokból ember képtelen nyújtani.
A mai élvonalbeli kutatágóktól a gravitációs hullámokon keresztül a galaxis- nem lehet egyetlen spektrográffal meg- sok tudósok, mérnökök, technikufejlődésig sok-sok témával foglal- oldani. Ez viszonylag új megközelítése sok, szakemberek százainak, ezreinek
koznak. Talán a legizgalmasabb, a problémának, amikor egyetlen nagy összefogását igényli. Egyértelműen
amiben én is részt veszek, az a Kep- műszer kifejlesztése helyett kisebb mű- szükség van kreativitásra, nincs más,
ler-űrtávcső utódjának tekinthető szerek sorozatgyártásával próbáljuk a ami ezt pótolja – és persze azt se felejtsük el, hogy e rengeteg éles elme
TESS. Ebben a programban négy költségeket csökkenteni.
Mindemellett szeretnénk elérni, összehangolása sem kis feladat.
kicsi, de igen nagy látómezejű távcső
hogy az MIT az Óriás Magellán
TRUPKA ZOLTÁN
optikai teszteléséért vagyok felelős.
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A mirtuszfélékre jellemz sokporzós virága

JABUTICABEIRA,
A TÖRZSÖN VIRÁGZÓ

Az Élet és Tudomány rendszeres olvasói több ízben
is találkozhattak a hetilapban olyan írásokkal, amelyek távoli világok kevéssé
ismert gyümölcseir l tudósítanak. Most ismét egy ilyen,
ezúttal Dél-Amerikából
származó ritkaságot mutatunk be.

kissé cafrangos nevű jabuticabeira, a tudományos nomenklatúrában Myrciaria cauliflora
(Mart.) O. Berg. Brazília bennszülött növénye, ott is a fajgazdagságával az Amazonas erdőrengetegét
„lepipáló” atlanti-parti – helyenként 300 kilométer széles sávban
húzódó – esőerdők őshonos faja. A
botanikusok egy része azonban
megkérdőjelezi ezt az eredetet, mivel a növény mára szinte az egész
országban elterjedt, így nem tart-

A
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ják bizonyítottnak, hogy éppen az
említett régió volna a szőlőfa őshazája. Mindenesetre ez a 10 méteresnél magasabbra ritkán növő örökzöld fa sokszorosan megérdemelte,
hogy széles körben elterjesszék
mindenütt, ahol megtalálja életfeltételeit. Ez pedig a meleg, csapadékos trópusi éghajlat, laza szerkezetű
humuszban gazdag talajtakaróval –
így a kifejezetten száraz területeken kívül Brazíliában szinte mindenhol megél.
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Az angol Brazilian Grape Tree alapján
a magyar szőlőfa elnevezés részben találó, mert gyümölcse bógyó, s az valóban a szőlőre emlékeztet, ráadásul
ugyancsak készítenek belőle bort meg
más italokat is. S ezzel be is fejeződik
hasonlósága a szőlőhöz. A jabuticabeira
ugyanis a mirtuszfélék családjának
(Myrtaceae) tagja, tehát még csak távoli rokonságban sem áll a szőlővel.
Azután míg a szőlő fürtökben terem,
ennek bogyói egyesével állnak, pontosabban ülnek. Már a virágok is közvetlenül az ágakon, sőt, a vastag fatörzsön fakadnak. Ez utóbbi különleges
tulajdonság a növény tudományos nevében is benne van, a kauliflória jelentése szó szerint ‘törzsön virágzás’. (E sajátos növénytani jelenség elsősorban a
kutyatejfélék trópusi fajaira jellemző.)
A bogyótermések – amelyeket portugálul jabuticabanak neveznek –
kezdetben pirosak, azután megzöldülnek, végül feketés-sötétibolyaszínre váltanak. Kisebbek is a szőlőnél, eleinte néhány miliméteresek,
majd 3-4 centiméter nagyságúak,
amikor megérnek. Sűrűn, szinte teljesen beborítják az ágakat és a teljes
törzset, egészen a talajszintig. Lenyűgözően szép egy ilyen gyümölcscsel borított szőlőfa, ennél csak virágzáskor szebb, amikor az ötszir-

készítésére, emellett gyógynövényként szintén ismert. Gazdag C- és
B-vitaminban, valamint a szervezet
számára hasznosítható vasban és
foszforban. Antioxidáns hatása miatt a hagyományos természetgyógyászat mellett a modern gyógyszertudomány is felhasználja szívbetegségek kezelésében. Stabilizálja a vércukorszintet, ezért a cukorbetegek
gyógyszereinek hatékony kiegészítője. Az évek során nemesítéssel több
fajtáját is létrehozták a kertészek. A
’Jabuticaba paulista’ gyümölcse nagyobbra nő, mint az eredeti fajé. A
’Jabuticaba ponhema’ fajta pedig nagyon bőtermő, ezért különösen a
bortermelők körében népszerű.
M AJOR ISTVÁN
ELISEU M ARLONIO PEREIRA
DE LUCENA
Az éretlenül még zöld bogyók

mú, sok porzós, hófehér apró virágok
borítják el a törzset és a vastagabb ágakat. Ha csak ennyit nyújtana ez a fa az
embereknek, már ez is elég volna ahhoz,
hogy dísznövényként mindenhová ültessék (mint mifelénk a hasonló, törzsén
lilásan virágzó júdásfát). Ám ennek a
szép fának az igazi értéke a termése.
Ökológiai szempontból azért van
nagy jelentősége a jabuticabeirának,
mert táplálékul szolgál nemcsak a
gyümölcsevő madaraknak, hanem –
mivel a bogyók egészen a törzs aljáig
teremnek a fán –, a talajszinten
élő kisemlősök számára is fontos
élelemforrás. Maga az ember
sok mindenre felhasználja a
gyümölcsét, amely egy-egy fa
életében 40–50 éven keresztül
szüretelhető október–novemberben. Nyersen is fogyasztható,
de főként feldolgozva kerül forgalomba. Mindenekelőtt bor és
ecet készül belőle, főként Brazília középső területein. Itt olyan
népszerű, hogy minden évben
jabuticaba borfesztivált is rendeznek. Mindez az olasz bevándorlóknak köszönhető, akik a
XIX. század közepén kezdtek el
bort érlelni belőle. A gyümölcsöt
használják lekvár, szörp és likőr
Ér félben
Szüretelésre váró érett bogyók
(MAJOR ISTVÁN FELVÉTELEI)
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ISMERETLEN ISMER

S: BARÓTI DEZS

REKTOR
A FORRADALOMBAN
Régóta mondogatják, olykor bizonygatják is, hogy az 1956-os forradalom
nem október 23-án és nem Budapesten született, hanem Szegeden, vagy
tíz nappal a történelmi jelent ség f városi események el tt. A tétova
ismeretek köréb l azonban sem a szemtanúk, sem a történészek nem
tudták – talán nem is igyekeztek – kiemelni a szegediek ötvenhatját.

M

ost, hogy Bálint Lászlónak a szegedi ’56-ról írt legújabb könyve, a szabadságharc hatvanadik évfordulójára létrehozott Emlékbizottság Mansfeld Péter Alapítványa által támogatott Rektor a forradalomban és a
megtorlásban című munkája megjelent, immár bizonyosan
tudható: a szegedi egyetemi ifjúság már október 13-án az
orosz nyelv tanításának fakultatívvá tételét, a marxizmusleninizmus tantárgy óraszámának csökkentését és a honvédelmi oktatás megszüntetését követelte. Nyilvános fórumon, külföldi diákok, valamint az egyetem rektorának, Baróti Dezsőnek a jelenlétében.
Amat r felvétel az ötágú csillagról, miel tt azt a Tiszába lökték.
A kép szélén látható, tányérsapkás fiú a tizenhat esztend s Bálint László

A sokatmondó, de még a mai magyar felsőoktatásról is sokat sejtető kiadvány szerzője, Bálint László 1956-ban a szegedi Ságvári Endre Gimnázium tizenhat esztendős tanulója,
életre szóló élményeket szerzett a hatvan évvel ezelőtti szép
őszi napokban. Az egyikről – új művének központi alakját,
Baróti Dezsőt idézvén – saját nevének elhallgatásával Bálint
László tudósítja is az olvasót.
A „népi demokratikus államrend ellen folytatólagosan elkövetett
gyűlöletre való izgatással” gyanúsított rektor 1957 májusában,
első írásos vallomásában arra hivatkozott, hogy október 23.
után „minden erővel” arra törekedett, hogy az egyetemi
hallgatókat a csoportos megmozdulásoktól visszatartsa.
Azon az estén például, amikor az egyetem Dugonics téri
épületének a homlokzatáról a vörös csillag azonnali eltávolí1392
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tását a szegedi nagyüzemek népével együtt
„egyre fenyegetőbben”
követelték, és tartani lehetett tőle, hogy az
egyetemi könyvtár pótolhatatlan gyűjteményeit (is) rejtő épületbe
behatolnak, Baróti Dezsőnek sikerült megnyugtatnia, majd szétoszlatnia a csillag leverését a következő napra halasztó tömeget. Másnap
reggel, amikor a szakemberek leszerelték a „Központi
Egyetem” homlokzatáról az ötágú politikai jelképet, fotográfia is tanúskodik róla, amint középiskolás diákok – köztük könyvünk szerzője, Bálint László – a Tisza-hídra cipelték a csillagot és a folyóba dobták.
Hogy ennek a látványos akciónak vagy más 56-os szerepvállalásának volt-e a következménye, nem tudni, de Bálint
László előtt valamennyi felsőoktatási tanintézet kapuját bezárták. Ifjúkori emlékeit azonban így sem tudták feledtetni
vele. A hatvan évvel ezelőtti események tevékeny tanújaként, történeti kutatóként, állambiztonsági szakértőként
elemzi páratlan szorgalommal és nagy-nagy szerencsével
összegyűjtött forrásait. A kép, amelyet felismerései alapján a
Dél-Alföld legnagyobb városáról összeállít, olyan árnyalt,
teljes és olyan életteli, mintha régtől fogva pontos tudásunk
volna róla, hogy mi történt 1956 őszén a Tisza és a Maros találkozásánál álló, hírös városban. Személyekről szólván:
mintha a szegediek forradalmának hősei és közreműködői
ismeretlen ismerőseink volnának.
Mindenekelőtt a Szegedi Tudományegyetem rektora volt
Baróti Dezső (1911–1994), akire úgy tekintettek a városban
– írja Bálint László –, mint a felkelés vezéralakjára, noha
semmiféle forradalmi vezető tisztséget nem töltött be.
Kor- és pályatársai, barátai és ellenségei, tanítványai és a
minden egyes léptét őrző állambiztonsági megbízottak is
egybehangzóan állították: „Baróti Dezső jó diplomáciai érzékkel rendelkezik, minden irányba megtalálja a megfelelő magatartást”. A szegedi fiatalok falukutató programjának lelkes hirdetőjét és „közmunkását”, az 1947 és 1950 közötti vallás- és
közoktatásügyi miniszter, Ortutay Gyula ifjúkori cimboráját a fordulat éve után is olyan „haladó demokratának” te-

kintették, akire a köz- és felsőoktatás fórumain bízvást
lehetett számítani.
A Szegedi Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi
tanárára 1948-ban csak a Magyar Dolgozók Pártjának,
az MDP-nek a helyi szervezete nézett ferde szemmel, s
1952-ben, dékáni kinevezése ellen hevesen tiltakoztak is.
Amikor pedig 1955-ben Baróti Dezső lett a neves intézmény rektora, az „egyetemi kommunisták” a megdöbbenéstől szinte szóhoz sem jutottak. Amint az az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárából Bálint
László által felkutatott forrás alapján is nyilvánvaló, attól
tartottak, hogy magas pozícióját elérvén, az új rektor
„kijátssza az egyetemi pártszervezetet”.
Mint a XX. század legszebb forradalmának a hatvanadik évfordulójára szánt összeállításból kiviláglik, aggályuk nem is volt teljesen megalapozatlan. Baróti Dezső 1956. október 13-tól 1957. április 6-ig (e napon érvénytelenítették rektori hatáskörét, és utalták a Csongrád megyei rendőr-főkapitányság politikai nyomozó
osztályának ellenőrzése alá) egyfolytában azon munkálkodott, hogy a gondjaira bízott intézményben a tudomány művelésének, tanításának feltételeit – a gondolat szabadságát, felkészült oktatók alkalmazását,
hallgatóinak háborítatlan nyugalmát stb. – biztosítsa.
Talán, mert a híres kegyesrendi szerzetestanár, Sík
Sándor tanítványaként, majd tanársegédeként is azt tanulta s tapasztalta, miszerint a tudományos kutatómunka alapfeltétele, hogy „mindenki számára a maguk
teljességében biztosítsák az emberi szabadságjogokat”, így a
szellemi függetlenséget is. Baróti Dezső 1956. október
23. előtt is meghallgatta, sőt helyeselte is a diákok posztulátumait. Azt is, amelyik az orosz nyelv oktatásának
fakultatívvá tételét követelte, s azt is, amelyik a marxizmus-leninizmus tantárgy óraszámának a csökkentését, a honvédelmi oktatás megszűntetését sürgette.
(Az egyetemi vezetője ellen tanúskodni kénytelen joghallgató, az államtitoknak minősülő államvédelmi
adatokról másolatokat készítő s emiatt letartóztatott,
majd hat év és hat hónapi börtönbüntetésre ítélt Tóth
Imre szerint a rektor „volt a legkönnyebben befolyásolható személy” az egyetemen.)
Fontosnak vélt fővárosi kapcsolataival való egyeztetések
után Baróti Dezső támogatni
akarta a szegedi egyetemisták
követeléseit. Annak az ifjúsági
szervezetnek a létrehozását is
pártfogolta, amely MEFESZ –
Magyar Egyetemisták és Főiskolások Egységes Szervezete – néven a
szovjet mintájú ifjúsági tömegszervezet, a DISZ helyett az
egyetemisták tényleges problémáinak megoldására vállalkozott volna. Mivel egy új ifjúsági
szervezet engedélyezése a rekBaróti Dezs (balszélen) barátai és diáktársai,
tor hatáskörét meghaladta, Baköztük Hont Ferenc, Bálint Sándor, Buday György,
róti Dezső Budapestre utazott,
Radnóti Miklós (jobbszélen) társaságában
ahol egyébként is tárgyalni ké-

szült az oktatási reformokról hajdanvolt szegedi diák- és tanártársával, Sőtér István oktatásügyi miniszterhelyettessel. Távollétében
azonban – október 17-én! – a lelkes egyetemi ifjúság megalapította azt a forradalminak nevezhető egyesülést, amelyhez – a
MEFESZ világrajöttének hírére sebbel-lobbal Szegedre utazó – oktatásügyi miniszter
is a hozzájárulását adta.
A fővárosból Szegedre visszatérő rektor –
amiként az Bálint László könyvében olvasható – a József Attila Kör vitaestjén már forradalmi jelentőségű terveiről is szót ejtett.
Például arról, kijelentő módban, a rektori
határozatok stílusában, hogy a szektás politika következtében az egyetemről eltávolított tanárok ismét elfoglalhatják méltó helyüket a szegedi felsőoktatási intézményekben. Bálint Sándor a bölcsészkaron, Vajda
László a főiskolai irodalmi tanszéken.
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Néhány nappal később, a forradalom győzelme után,
Schultheisz Emil dékán kezdeményezésére az 1950–1951-ben
eltávolított Sövényházi Ferencnek, Bibó Istvánnak és Szabó Józsefnek az egyetemre való visszavételét is elrendelte Baróti
Dezső. Viszont az egyetemi tanács egyetértésével az oktatói
kar azon tagjait, akik a tudományos etika ellen súlyosan vétettek, és sem oktatói magatartásuk, sem pedig a felkészültségük nem volt megfelelő – munkaviszonyuk érintetlenül
hagyásával –, felmentette a tanszéki munka végzése alól.
A megtorlás idején, amikor egy 1953-ban leváltott vérbíróra bízták a perbe fogott szegedi ötvenhatosok ügyét, a sztálinista egyetemi tanárok félreállítása lett a legsúlyosabb vádpont Baróti Dezsővel szemben. Ez az intézkedése – vádiratának megfogalmazói szerint – „mindenben kimerítette
a népi demokratikus államrend elleni izgatás tényálladék
elemeit”. Ehhez képest még
azt is másodrendű vádpontnak tekintették, hogy
1957. március 15-én „olyan
szavakat intézett az ifjúsághoz, amelyek biztatást nyújtanak a még ellenforradalmi ideológiában élő ifjúság felé… A
védelemnek az az érvelése,
hogy Petőfi és Ady idézetekkel izgatni nem lehet, teljesen
téves ténybeállítás…”
De még azt sem hozták
1978 és 1981 között
fel különös hévvel Baróti
a Sorbone-on tanított
Dezső ellen, hogy november 3-án, a Magyarországot elözönlő szovjet katonai alakulatok hírére, egyetemi
kollégáival egyetértésben táviratot küldött Szent-Györgyi
Albertnek és a világ számos más neves tudósának, kutatói
körének. Arra kérték őket, hogy emeljék fel szavukat a várható szovjet beavatkozás ellen: „erkölcsi tekintélyükkel álljanak
mellénk abban a törekvésünkben, hogy hazánk függetlensége és ezzel a béke helyreállítása… mielőbb biztosítassék”.
Baróti Dezsőt többen is megpróbálták Kis Dezső vérbíró
kezei közül kimenekíteni. (Persze, közel sem annyian, mint
ahányan tanúskodtak ellene: Rákosi ösztöndíjas tanársegédje, Gulya Károly; Székely Lajos, sztálinista tanártársa; Szabolcsi Gábor, akinek Baróti Dezső intézte el, hogy az egyetemen tanársegéd lehetett; Bárdos Pál, a diákja, amúgy 1972
és 1996 között a Magyar Rádió főmunkatársa…)
Az öccsével, Baróti Lajossal, aki 1956-ban és 1957-ben
klubjával, a Budapesti Vasassal Közép-európai Kupát
nyert, Biszku Béla – ügynöki jelentés tanúskodik róla –
szóba sem állt. Ortutay Gyulának, aki a Népfronton keresztül próbálkozott, nagyobb szerencséje volt, ügynöki jelentés számol be erről is.
A jogerős másodfokú bírósági ítéletet Baróti Dezső perében a Legfelsőbb Bíróság 1958-ban hozta meg. Ennek következtében a Szegedi Tudományegyetem 1955 és 1957 közötti rektora összesen hét hónapot raboskodott. Ám Magyarországon soha többé nem taníthatott. Csak a Sorbonne-on 1978 és 1981 között.
LŐCSEI GABRIELLA
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KÖNYVSAROK
Majd megnövök…

Ki a feln tt? Aki elmúlt már… mennyi is? Tizennyolc vagy huszonegy
éves? Vajon automatikusan feln tté válunk bizonyos életkor után? És
mik a feln ttség kritériumai?
Abban egyetértünk, hogy mit nevezünk gyermeteg viselkedésnek. Az
érzelmek, az indulatok kezelése és a felel sségvállalás módja és mértéke határozza meg, hogy mennyire tekintünk valakit érett személyiségnek. A bels tartás és az erkölcs min sége, az agresszív késztetések
kordában tartása mind a feln ttek feladata. De hogyan váljunk tényleg
feln tté? És vajon megéri-e?
A jelenkori társadalom nem húz olyan markáns vonalat a feln tté
válás meghatározásában, mint például egyes természeti népek vagy
si társadalmak, ahol az ifjak komoly beavatási szertartásokon, sokszor embert próbáló nehézségeken keresztül válhattak közösségük
feln tt tagjává.
Talán nincs is olyan ember, aki ne ismerné a néhány éve elhunyt Popper Péter nevét. Többtucatnyi könyv szerz je, pszichológus, vallástörténész, egyetemi tanár, törvényszéki szakért és lebilincsel el adó, akinek kötetét kezében tarthatja most az olvasó. A könyvhöz az el adások
hangfelvételét is mellékelte a kiadó.
Könyvünk egyik er ssége épp ebben rejlik: a szerz el adásait jegyezte le a szerkeszt , meghagyva a beszélt nyelv fordulatait, az él
kommunikáció semmihez nem hasonlítható személyessége magával
ragadja az olvasót. Egészen súlyos témákról ilyen élvezetes humorral
beszélni – ez is Popper Péter sajátja. Történetek az életéb l, praxisából, Köves Tamás kiváló illusztrációival igazi csemegét jelentenek. Tömegközlekedési járm veken csak akkor olvassuk, ha nem szégyelljük a
hangosan nyerít nevetést, amely óhatatlanul el tör az emberb l egy-egy
szellemes fordulat kapcsán.
„Ha ilyen témát kapok: szeretet, szerelem, érett személyiséggé válás,
konﬂiktusok kezelése, az másfél év,
három szemeszter, hogy elmondjam,
ahogy elmondani érdemes. Ugyanis
én nagyon félek a felszínességt l és
ugye, le vagyok rövidítve két órára” –
így kezdi egyik el adását a szerz .
Hogyan is lehetne akkor néhány
mondatban méltatni e könyvét. Az
imént felsorolt témák mind érintettek a különböz fejezetek során és
még sok minden más, ami a lelki
egészséggel kapcsolatos.
Popper Péter egyáltalán nem az az el adó, aki kész válaszokkal szokott el állni, inkább gondolkodásra késztet és segít megtalálni a saját
álláspontunkat. Gondolat-magvakat hint, melyek lelkünk megfelel táptalajába hullva szökkennek szárba, már saját gondolataink és véleményünk formájában. Álljon itt a végén mégis egy idézet, amellyel mintegy
megfelel az írásom elején feltett kérdésre: „Az a feln tt ember érzelmileg, aki el tudja viselni saját ambivalenciáit és polivalenciáit, tehát azt,
hogy sokféle érzelem van a lelkében és ett l nem rémül meg, hanem el
tudja fogadni, hogy ilyen vagyok. És nem kell magát er vel egyértelm vé törni és minden ambivalens vagy attól eltér érzelmet elhazudni vagy
elfojtani magában.” (Popper Péter: Érteni és elengedni; Saxum Kiadó
Kft., 2015, 194 oldal, 2950 forint)

KOVÁCS GABRIELLA

TÁRGYAK
ORVOSTUDOMÁNYI
– TÖRTÉNETTEL
TÖRTÉNETEK

ELFELEDETT
GYÓGYMÓDOK

A

z ókori Hellászban a tudományos gyógyítás kezdetei – más kultúrákhoz hasonlóan – a valláshoz, szentélyekhez, templomokhoz köt dtek, majd fokozatosan kibontakozott a természettudományos gondolkodáson alapuló orvostudomány. A természetr l alkotott
nézeteik – mely szerint a világ él lényei a négy alapelem: a víz, a t z, a föld
és a leveg keveredéséb l jönnek létre – hatottak az antik nedvkórtan kialakulására. Fokozatosan teret hódított az az elképzelés, amely a test betegségeit a szervezeten belüli egyensúlyi állapot zavaraként határozta
meg. Ez a korábbiakhoz képest fontos változást jelentett a betegségfelfogás terén, hiszen a testi állapot romlását, a betegségeket ez id t l kezdve
már nem a különböz istenek büntetésének tulajdonították. Az orvosi
gyakorlat ezt követ en
Érvágó készlet
a négy testnedv elméletén alapult, és a betegségek kialakulását azok
egyensúlyának
felbomlásával magyarázták. Feltételezték, hogy az emberi
testet négy alapnedv
alkotja: a vér, a nyálka,
a sárga epe és a fekete
epe. Az els hármat napjainkban is e néven ismerjük,
a negyedikr l a szakirodalom
azt feltételezi, hogy az nem lehetett más, mint a lépben felhalmozódó sötétvörös szín anyag.
A nedvkórtan vagy humorálpatológiai elmélet kialakulása – akárcsak az orvosi eskü szövege – Hippokratész nevéhez f z dik. Követ i úgy gondolták, hogy
a legtöbb bels betegség a fenti alapnedvek elhelyezkedési és keveredési zavaraiból származik. Ha ez a zavar eljut arra a fokra,
hogy betegségtünetekben nyilvánul meg, akkor a szervezetben
megindul az öngyógyító tevékenység. A
Köpölypohár,
szervezetnek ezt a reakcióját az erjed
XIX.
század eleje
anyagok kiforrásához hasonlóan képzelték
el: a kórossá vált anyag el ször elkezd f ni,
ez okozza a lázat. A lázas állapot legmagasabb pontja a krízis, amikor a „f zési” folyamat befejez dik. Ezután a felf tt rossz nedvek izzadság formájában – vagy más módon – kiürülnek a szervezetb l. Amenynyiben ez a tisztulási folyamat valamilyen okból elakad, akkor a betegség elhúzódhat, esetleg életveszélyessé is válhat.
Napjainkban már ismert, hogy a betegségek nem úgy következnek be,
ahogy azt korábban a hippokratészi nedvkórtan leírta, az orvostörténelemben mégis el relépést jelentett ez az elgondolás, hiszen kiszorította a betegséget okozó démonokat, és a bántalom kialakulását

Csappantyús
köpölykés,
XIX. század eleje
(BLAHÁK ESZTER
FELVÉTELEI,
SEMMELWEIS ORVOSTÖRTÉNETI MÚZEUM)

Érvágó kés

testi elváltozásokra vezette vissza. Ez az elképzelés,
vagyis a testnedveken alapuló betegségfelfogás uralta a medicinát egészen a XVI. századig, de bizonyos elemei fennmaradtak
az orvoslás tudományos alapjainak megteremtéséig.
Ennek a téves elméletnek megfelel en alakultak a különböz
betegségek gyógymódjai is. Annak érdekében, hogy a páciens szervezetében a nedvek kórossá vált arányát a kívánatos szintre visszaállítsák, a betegb l vért „bocsátottak le”. Úgy vélték, hogy a felesleges nedvek eltávolításával megsz nik a kóros állapot. Ezt leginkább
érvágással és köpölyözéssel igyekeztek elérni.
Hasonló célt szolgált a hánytatás, a különböz
hashajtó szerek és a beöntések alkalmazása
is. Az érvágást nagy körültekintéssel végezték:
külön meghatározták, hogy az egyes kórformáknál milyen testtájékon kell eret vágni. Érvágó kalendáriumokat szerkesztettek, amelyek az égitestek állása
alapján határozták meg, hogy mely napok alkalmasak az érvágásra. Mivel egyetemet végzett orvostudor ilyen beavatkozásokat nem végzett – magához méltatlannak tartotta ezt a m veletet –, azt az
utasításai alapján a mellette segédkez sebész
hajtotta végre. Az érvágás vagy venasectio, vagyis a
vérlebocsátás az évszázadok során általános gyógymóddá vált. Borbélyok, valamint a fürd ben tevékenyked fürd sök végezték. Ugyanezt a célt szolgálta a köpölyözés, annak is a véres változata. Utóbbi esetében a fájós testfelületet arra kialakított
eszközzel: köpölykéssel vagy csappantyús köpölyöz vel felsértették, majd a köpölypoharakkal vákuumot képezve intenzív
vérzést idéztek el . A gennyképz dést is kedvez jelenségnek tekintették, ugyanis a kóros nedv, a ﬂegma kiürülésének tartották.
A négy testnedvbe, a genny hasznos megítélésébe, a vérlebocsátás
eredményeibe vetett hit mintegy kétezer évig fennmaradt, mindaddig,
amíg a betegségek okozói, a különböz fert zések terjedésének lényege ismertté nem vált az orvostudomány számára.

KÓTYUK ERZSÉBET
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NOVEMBER

November folyamán a Nap az állatöv csillagképei közül a Mérleg csillagképb l a
Skorpióba, majd a Kígyótartóba lép.
Nézzük, milyennek látjuk az eget
november 15-én 21 órakor, a kora
esti szürkületben!

D

éli irányból nyugat felé haladva a látóhatárhoz közel sorra a Szobrász, Vízönt , Sas,
Hattyú, Lant, Herkules, Sárkány, valamint a Nagy
Medve csillagait láthatjuk pislákolni. A Nagy Nyári
Háromszög csillagai már elt n ben vannak a nyugati látóhatár felett; a Deneb a Hattyúban, az Altair a
Sasban, valamint a Vega a Lant csillagképben. Északi
irányban a Kis Medve és a Sárkány csillagait kereshetjük. A Kis Medvét mint a legtöbb csillagképet, minden
bizonnyal Thalész vette át az egyiptomi csillagászatból a
görög csillagképek közé. Számos nép körében szekérként
ismerték: négy csillaga a kocsit, három csillaga a rudat alkotja. A Nagy Göncöl hét csillagával szemben a Kis Göncöl hét csillaga meglehet sen halovány. A rúd utolsó csillaga az Ursae Minoris,
vagyis a Kis Medve legfényesebb csillaga a Sarkcsillag (Polaris),
amely mintegy 0,8 fok távolságra van a valódi Északi Égi Pólustól.
Arab elnevezése Alrukaba (Térd). Az Északi Pólushoz 2100-ban
lesz a legközelebb. Sárgásfehér szín óriás, mintegy 431 fényév
távolságra van a Földt l, tömege a Napénak a hatszorosa. A szabad
szemmel magányos csillagnak t n Sarkcsillag valójában hármas
rendszer, halványabb kísér inek megpillantásához azonban már
távcsövekre van szükség.
Déli irányból ezúttal kelet felé fürkészve alacsonyan láthatjuk a
Cet, a Halak, az Eridánusz, az Orion, az Ikrek, a Szekeres és a Hiúz
csillagképeket. Felettük a Halak, a Bika, valamint a jellegzetes alakú

TUDTA-E?

A csillagok a hideg és s r csillagközi felh k gravitációs összeomlása következtében keletkeznek. Ezek a felh k f ként molekuláris
hidrogénb l állnak. A nagyobb felh k összehúzódásuk közben
feldarabolódnak (fragmentálódnak), így kezdetben egymás közelében tartózkodó, egymás testvéreinek tekinthet protocsillagok
alakulnak ki. Némelyek olyan közel vannak egymáshoz, hogy a
gravitáció egymáshoz köti ket. Az összehúzódás hatására az
anyag felmelegszik, egyes felh kben olyannyira, hogy végül a
középpontban elegend en magas lesz a h mérséklet és a nyomás
az atommagok egyesülésének beindulásához, vagyis megszületik
egy új csillag. A csillagközi anyag felh iben általában valamilyen
küls kiváltó ok hatására indul meg az összehúzódás, mert egyébként a felh ket saját nyomásuk és a belsejükben lév mágneses
tér nyomása egyensúlyi állapotban tartja. Ilyen kiváltó zavar lehet
például egy közeli szupernóva-robbanás.
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A csillagos
ég november 15-én
21 órakor

Pegazus és Androméda található. Egészen kicsike és jelentéktelen
csillagkép a Kos és az Androméda között a Háromszög. Kiterjedését
tekintve csak a 78-ik a ma használatos 88 csillagkép sorában. Jó
id esetén szabad szemmel 8-9 csillag is megtalálható ebben a
piciny csillagképben, alapvet en azonban három fényesebb rajzolja

ki azt a keskeny, egyenl szárú háromszöget,
amelyr l a nevét is kapta.
A bolygók közül a Merkúr a hónap nagyobb
részében a Nap közelsége miatt nem figyelhet meg. 20-a után már kereshet napnyugta után a délnyugati látóhatár közelében, de
ekkor még csak fél órával nyugszik a Nap
után. Ez az érték a hónap végére 50 percre n ,
ami javítja a bolygó megfigyelhet ségét. A
Vénusz (Esthajnalcsillag) az esti délnyugati ég felt n en ragyogó égiteste. A hónap
elején b másfél, a végén közel három
órával nyugszik a Nap után, kit n megfigyelhet séget biztosítva. Fényessége
-4,0 magnitúdóról -4,2 magnitúdóra
növekszik. A Mars el retartó mozgást végez a Nyilas, majd 8-tól a Bak
csillagképben. Kés este nyugszik,
az esti órákban látszik a délnyugati
ég alján, fényessége 0,5 magnitúdó
körüli. A Jupiter a Sz z csillagképben
végzi el retartó mozgását, kora hajnal-

A Mariner-9
rszonda
A Mariner-9 indítása
1971. május 30-án
Cape Canaveralból
A Mariner-9 felvétele
az Olympus
Mons-vulkán központi
kalderájáról (balra) és a
Prométeusz-medence
területér l (jobbra)

ban kel, a hajnali órákban felt n en látszik a délkeleti égbolton.
Fényessége -1,7 magnitúdó. A Szaturnusz szintén el retartó mozgást végez a Kígyótartó csillagképben. A hónap els felében még
kereshet napnyugta után a délnyugati ég alján, utána belevész az
alkonyati fénybe. Fényessége 0,5 magnitúdó. Az Uránusz az éjszaka
nagy részében kereshet a Halak csillagképben, csak hajnalban
nyugszik. A Neptunusz az éjszaka els felében figyelhet meg a
Vízönt ben, éjfél körül nyugszik.
Az erre a hónapra jutó rkutatás-történeti megemlékezésünk egy
igazán sikeres reszközr l szól, ez a Mariner-9. Ez a szonda az amerikai Mariner-program kilencedik rszondája, az els reszköz, amely
egy másik bolygó m holdjává vált, vagyis bolygó körüli pályára sikerült állítani. A cél tehát az volt, hogy a korábbi, röpke pillantásokat
eredményez bolygó melletti elrepülések helyett tartós megfigyelést
végezhessenek az rkutatók egy bolygó körül keringve. A választás a
Marsra esett, hiszen viszonylag közel van, és a Vénusszal ellentétben
nem fedi átlátszatlan légkör. A kialakult gyakorlatnak köszönhet en a
NASA az 1971-es indítási ablakban szokás szerint 2 szondát indított a
Marsra, a Mariner-8-at és -9-et. A tervek szerint a Mariner-8 a vörös bolygó felszínének térképészeti célú fényképezését végezte volna, amely
során a Mars 70 százalékáról kellett minden korábbinál jobb felbontású
fotókat készítenie. A Mariner-9-nek pedig a Mariner-6 és -7 reszköz

légkörmegfigyeléseit kellett folytatnia. A Mariner-8 azonban nem érte el
a célját, az indítás után nem sokkal visszazuhant az Atlanti-óceánba. A
Mariner-9 azonban minden probléma nélkül szállt fel 1971. május 30-án
Cape Canaveralr l, majd 45 évvel ezel tt, november 14-én érkezett
meg a Marshoz és állt bolygó körüli pályára, els ként az rkutatás
történetében. A szonda a légkör összetételét, s r ségét, nyomását és
h mérsékletét elemezte, id soros adatokat gy jtve, ugyanúgy, ahogy a
felszín anyagösszetételére, h mérsékletére, gravitációs és domborzati
viszonyaira is születtek megfigyelések. A legnagyobb siker azonban
a teljes marstérkép megszületése volt. Nagyjából 100 méteres maximális és átlagosan 1 kilométeres felbontás mellett 7329 képb l állt
össze a Mars fotótérképe, olyan csodálatos részleteket felfedve, mint
az Olympus Mons, a pólussapkák, vízfolyások és szélerózió nyomai, a
Phobos és a Deimos közelképei vagy az a hatalmas kanyonrendszer,
amelyet éppen a szonda teljesítményének tisztelegve neveztek el
Valles Marinerisnek, azaz a Mariner Völgyeinek. Az már csak külön
tudományos bónusz volt, hogy a tervezett 70 százalékos lefedettség
helyett teljes marstérkép született. A mérések közel egy évig folytak, a
szonda man verez rendszere hajtóanyagának kifogyásáig. A m szereket hivatalosan 1972. október 27-én kapcsolták le, azonban a szonda
még ma is ott kering a vörös bolygó körül.

L. H.
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M

ás fények ezek! Fizikailag is, persze, hiszen a
laposan érkező napsugarak
hosszabb utat tesznek meg a
sokféle aeroszolos földközeli
légrétegben. Bizonyára más
már a spektrumuk. Alkalmas műszerrel akár kimutathatnánk a harmatcseppek
szivárványában. Ám még
inkább a lelkünk prizmáján
átszűrt érzelmi spektrum
változik, ami az idő változását is tartalmazza. Rövidülnek a nappalok, fogyatkozik
az év, végéhez közeledik sok
minden. A carpe diem belátó
bölcsességével védekezünk,
rezignált melankóliájához
viszont a türelmetlenség felhangját keveri a remény indukciója: hátha lesz még
egy… Ha a dér elillan, a szárnyak tán még repítenek!?
H. J.
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1. Pribelszki Regina
(regi0719@gmail.com) –

szi fények

2. Nyisztor Miklós (Debrecen,
nyisztor40@gmail.com) – Gyémánt hajnalon –
Október els napjai hideggel köszöntöttek ránk.
A képet Debrecen határában készítettem.
3. Mendei Csaba (mendeicsaba@gmail.com)
– Gyöngyfüzér – Október eleji ködös reggelen
4–5.Tardos Zoltán (zoltan.tardos@tyrolit.hu) –
Melléktermékek – A hétvégén szüreteltünk
és természetesen sok képet is készítettünk.
A prés vályújában szép hab keletkezett.
A „törkölymozaikot” a lányom fotózta.

SZABÁLYOK

3

4

Az ÉT-galériában bárki kiállíthatja felvételét, megosztva élményét olvasótársaival Kérjük, hogy a digitális képet
tif vagy jpg formátumban 300 dpi
felbontással küldje el az et-galeria@
eletestudomany.hu címre. A tárgyrovatba
írja: ét-galéria, és a kísér levélben mondja
el, amit a felvétel körülményeir l és a témáról
tud. A beküld jutalma a „kiállításban” megnyilvánuló elismerés.
A „hónap képe” 5000 Ft különdíjat kap.

5
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LogIQs
www.mensa.hu

Fejtör rovatunk feladványai Olvasóink általános
feladatmegoldó képességét teszik próbára. A
kérdések tetsz leges sorrendben oldhatók meg,
nem épülnek egymásra, mindegyik más és más
készség fejlesztésére vagy tesztelésére alkal-

Az el z számunkban megjelent fejtör k
megoldásai
1. fejtör – Károlyi Zsuzsa feladványa
Megoldás: MAKI

közöljük. Jó töprengést, briliáns ötleteket, ered-

(A bal oldali szót az állat nevének els két bet jével, valamint az
állatnév utolsó két bet jét a jobb oldali szóval összeolvasva értelmes szavakat kapunk.)

ményes gondolkodást kívánunk!

2. fejtör – Romhányi Dóra feladványa

mas. A megoldásokat jöv

heti számunkban

1. fejtör – Romhányi Dóra feladványa

Megoldás: 3

(1.: egy hétoldalú téridom, 2.: négyzet alapú gúla, 4.: háromszög
alapú hasáb, 5.: háromszög alapú gúla.)
3. fejtör – Schmiedl Gábor feladványa:
Megoldás: -3
(A jobb oldalon szerepl értékek azt jelzik, hogy mennyi a különbség az adott számnak a magyar nyelven történ leírásához szükséges karakterek száma és a szám értéke között.)

2. fejtör – Károlyi Zsuzsa feladványa

Melyik ábra illik a kérd jel helyére?

Melyik szám illik a kérd jel helyére?

1400
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3. fejtör – Mikó Hanna Laura feladványa

2016/44

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK
A zene hatalma

Mindenki tapasztalta már,
hogy a zene képes érzelmeket ébreszteni a lelkünkben – bár arról, hogy
ezt pontosan hogyan teszi,
még nem sokat tudunk.
Kevésbé nyilvánvaló azonban, hogy a zene nemcsak
érzelmeket kelthet bennünk, hanem más módon
is áthangolhatja lelkiállapotunkat: Dennis Y. Hsu és
munkatársai például azt
feltételezték, hogy bizonyos muzsikák képesek
előtérbe hozni a hatalom,
az erő gondolatkörét. Ennek a hipotézisnek az igazolására a kutatók – amint arról a Social Psychological and
Personality Science című folyóiratban beszámoltak – egész
kísérletsorozatot végeztek.
Egyik kísérletükben 69 diákot nyelvi feladványok
megoldására kértek meg. A feladatok során mindig az
előre megadott néhány betűt kellett kiegészíteni értelmes szóvá. Többféle jó megoldás is létezett, például a
„p_ _er” megoldása egyaránt lehetett „paper” (papír)
vagy „power” (erő, hatalom). Amíg a diákok dolgoztak,
a háttérben zene szólt: az egyik csoport olyan zenéket
hallgatott, amelyek a kutatók előzetes tapasztalatai szerint erőt sugároztak, a többi esetben pedig olyan számok
ismétlődtek, amelyekre ez a hatás nem volt jellemző.
Hsu és munkatársai elemezték a rejtvényekre adott
megoldásokat, és azt találták, hogy akik gondolkodás
közben az „erőteljes” zenéket hallgatták, azok sokkal
többször egészítették ki a betűket úgy, hogy a hatalommal összefüggő szó kerekedjen ki belőlük (például „hatalom”, „erő”, „parancs”, „ellenőrzés”), mint azok, akiknél az „erőtlen” zene szólt a háttérben. Vagyis bizonyos
zenék képesek voltak a hatalommal kapcsolatos fogalomkört felszínre hozni, könnyebben elérhetővé tenni a
résztvevők gondolkodásában.
Egy másik kísérlet során Hsu és munkatársai közvetettebb módon vizsgálták, hogy bizonyos zenék hallatán kialakul-e az emberben a hatalom, az erő érzete. Az erő érzésének ugyanis ismert velejárója a kontroll illúziója, ami
annyit jelent, hogy az ember úgy érzi, képes befolyásolni
a történéseket – egy kicsit még a reális mértéken túl is.

Katonadolog (SZ CS ÉDUA RAJZA)

A kísérlet 75 résztvevőjével közölték, hogy nyerhetnek
5 dollárt, ha eltalálják, hányas szám fog kijönni a dobókockán. Mindenkit megkérdeztek, ők maguk akarnak-e
dobni, vagy inkább azt szeretnék, hogy a kísérletvezető
dobjon a kockával. Az esetek egy részében a már korábban is alkalmazott, erőt sugárzó zene szólt a háttérben, a
többi esetben pedig „erőtlen” zene. Nos, az „erőteljes zenét” hallgató diákoknak 86 százaléka választotta azt,
hogy ő maga akar dobni, a többiek körében viszont ez az
arány csak 59 százaléka volt. Ez egyértelműen arra utal,
hogy akik az erőt sugárzó zenét hallgatták, erősebbnek,
sok mindenre képesnek érezték magukat, és ezért könynyebben kialakult bennük a kontroll illúziója. Ez az adott
esetben az az – egyébként nem reális – érzés volt, hogy ha
ők maguk dobnak, akkor képesek valamiképpen elősegíteni, hogy a kocka a „jó” oldalával fölfelé álljon meg.
A zene hatásmechanizmusa egyelőre nem teljesen világos. A legvalószínűbb az, hogy a zenének vannak bizonyos elemei – a kutatók egyik kísérletéből kiderült, hogy
a nagyobb hangerejű basszushangok például ilyenek –,
melyek önmagukban erőt jelenítenek meg. Az emberek
pedig képesek felismerni ezeket, és rájuk is átragad az
erő érzése, sőt az erővel, hatalommal kapcsolatos egész
lelki beállítódás, gondolkodásmód is megjelenik. Remélhetőleg ezeknek a lélektani hatásoknak a megértéséhez sok új ismerettel járulnak majd hozzá a jövőbeli
fMRI-vizsgálatok, melyeknek során az agyat működés
közben, akár zenehallgatás alatt is meg lehet figyelni.
M ANNHARDT ANDRÁS

Megrendelhet a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazgatóságánál
El fizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Postacím: 1900 Budapest El fizetésben
megrendelhet az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesít knél, www.posta.hu
webshopban (https://eshop.posta.hu/storefront/), e-mailen a hirlapelofizetes@posta.hu
címen, telefonon a 06-1-767-8262 számon, levélben a MP Zrt. 1900 Budapest címen.

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
Gondolatolvasó
emberszabásúak

i, emberek tudjuk, hogy a vaM
lóság nem mindig esik egybe
azzal, amit egyesek gondolnak
róla. Eddig azt hittük, csak a fajunkra jellemző az, hogy fölismerjük, ha valakinek az elképzelése
nem vág egybe a valósággal. A
bonobókkal, csimpánzokkal és
orangutánokkal végzett új kutatás
arra a belátásra vezetett, hogy legközelebbi rokonaink, az emberszabású majmok szintén tudják, ha valamelyik társuk csak elképzel valamit, de a valóság más.
A tévhit érzékelését kutató tanulmányban a Duke Egyetem (USA),
a Kyotói Egyetem ( Japán) és a Max
Planck Kutatóintézet (Németország)
munkatársai vettek részt, eredményeiket a Science című folyóiratban
tették közzé.
Az ember kognitív fejlődése szempontjából mérföldkőnek tartják,
hogy képes felismerni, ha valaki
tévhitet táplál. Kora gyerekkorban
fejlődik ki ez a képesség, általában
Önfeledt szórakozás
vidám zsivaja

tvenöt évvel ezelőtt, 1961-ben nyiÖ
totta meg kapuit a rövid életű, ám
építészeti érdekességként a főváros tör-

ténetében mégis színfoltot jelentő Citadella Szálló.
Az akkor 110 esztendős erőd, „amelynek komor és félelmetes bástyafalai most
nem pattogó vezényszavaktól, puskaropogástól és ágyúdörgéstől, hanem önfeledt
szórakozás vidám zsivajától voltak visszhangosak”, elérhető áron kínált csoportos és turistaszállást hazai és külföldi
vendégek számára.
A Citadella építésére Haynau adott
parancsot az 1848-49-es szabadságharc
leverése után, a „rebellis magyarok féken
tartása” céljából. Az első világháborút
követően nyomortanyaként, később a
német fasiszták parancsnokságaként
szolgált, 1945-ben pedig a szovjet haderők foglalták el az erődöt.
A modern tömegturizmus megjelenése hozta el a fordulatot a Citadella
történetében. A szállodaépítkezésekről

1402



ÉLET

ÉS

TUDOMÁNY



ötéves kor előtt, ekkortól képes a
kisgyermek arra, hogy megértse a
körülötte élők gondolatait és érzelmeit. Ez a képesség nélkülözhetetlen
ahhoz, hogy az ember elboldoguljon
a másikkal, és megjósolja, mit is fog
a másik cselekedni. Ez a képesség
biztosítja azt az emberi vonást is,
hogy el tudunk hitetni másokkal
olyan dolgokat, melyek nem igazak.
Ha valaki képtelen kikövetkeztetni,
mit gondolnak és hisznek más emberek, akkor fontolóra kell venni,
hogy az az autizmus korai jele.
„Ez a kognitív képesség sok más emberi szociális készség magja” – mondta
Christopher Krupenye, aki jelenleg a
Max Planck Kutatóintézet posztdoktor munkatársa és a kutatás vezetője a japán Fumihiro Kano öszszehasonlító-pszichológus szakemberrel együtt. Bizonyos szintig az
emberszabásúak szintén gondolatolvasók. Évek óta végzett kutatások
kimutatták, hogy az emberszabású
majmok nagyon jók abban, hogy
kipuhatolják: mit akarnak mások, és
hogy abból, amit látnak és hallanak,
leszűrjék, mit tudhatnak mások.
és az idegenforgalom átszervezéséről 1959–1960-ban döntött a Fővárosi
Tanács Végrehajtó Bizottsága. Ennek
keretében született meg a döntés arról
is, hogy a Citadellát az idegenforgalom
szolgálatába kívánják állítani. A kivitelezéssel a Budapesti Idegenforgalmi
Igazgatóságot bízták meg. A veszélyessé vált romos épületszerkezeteteket
lebontották, valamint elvégezték a
legszükségesebb állagmegóvó munkákat. A rendelkezésre álló 2,3 millió
forintból turistaszállót, sörteraszt és
körkilátót is létesítettek, az alsó udvar
kazamatáiban pedig az Idegenforgalmi Igazgatóság éttermeket, borozókat
rendezett be.
A Citadella Szálló 1961. május 1-jén
fogadta első vendégeit. Az erőd kaszárnyaépületét 8 helységes, 100 fő
befogadására alkalmas szállóvá alakították át. A 135 méterrel az utcák
felett elhelyezkedő szálloda turistaház
jellegű volt, viszonylag alacsony árakkal. Négyágyasnál nagyobb szobákban
személyenként 14 forint, ennél kisebb
szobákban 22 forint volt a napi szál-
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Bonobó

A kísérletben az emberszabású majmok két rövidfilmet néztek meg. Az
egyikben egy King Kong-jelmezes
ember elbújik egy szénakazalban,
aminek egy férfi szemtanúja. Majd
a férfi távozik egy ajtón keresztül,
és amíg senki nem látja, King Kong
elmenekül. Végül a férfi visszatér, és
keresi King Kongot. A második film
hasonló, azzal a különbséggel, hogy a
férfi visszatér a színre, hogy elvigyen
egy követ, amelyet előzőleg látott,
hogy King Kong elrejtette egy dobozban. King Kong azonban ezt ellopta a
férfi háta mögött, majd távozott.
A kutatók a ketrecekre erősített
infravörös szemkövető használatával

figyelték az állatok szemmozgását,
ennek segítségével kikövetkeztették,
mit gondolnak a majmok, amíg a
filmet nézik. „Mozinapot tartottunk
nekik. Úgy tűnt, nagyon élvezik” –
mondta Krupenye. A majmoknak
meg kellett jósolniuk, hogy amikor a
férfi visszatér, hibásan ott fogja keresni a tárgyat, ahol utoljára látta – a
filmet néző állatok már tudták, hogy
a tárgy nincs ott. Mindkét film esetében a főemlősök tekintete elsőként
és leghosszabb ideig ott időzött, ahol
a férfi utoljára látta a tárgyat, ami azt
sugallja, hogy az állatok azt várták: a
férfi azt hiszi, hogy a tárgy még mindig ugyanazon a rejtekhelyen van.
Ez az eredmény összecseng korábbi
humánkísérletek eredményével, melyeket két év alatti gyermekekkel végeztek. Az eredmények azt sugallják,
hogy a bemutatott képesség nem kizárólag az ember sajátja, hanem már
több millió évvel ezelőtt is létezett,
mielőtt az emberszabású majmok és
az ember törzsfejlődési vonala szétvált az evolúció során.
„Ha eredményeinket jövőbeni kísérletek is megerősítik, akkor a kutatók újragondolhatják, hogy az emberszabású
majmok mennyire értik meg egymást”
– mondta Krupenye.
SZ-N. I.
lásdíj. A kétágyas szobákhoz fürdőszoba, a többihez zuhanyzó tartozott. „A
hatalmas, boltíves folyosókról különböző
méretű szobák nyílnak, van köztük három
és hatszemélyes, néhány pedig tizenkettőhuszonnégyszemélyes terem. A szobák
berendezése kényelmes, korszerű, ízléses.
Hideg-meleg folyóvizes mosdóhelyiségek,
televízióval és rádióval felszerelt külön társalgó, tágas előcsarnok és muskátlivirágos
terasz tartoznak még a szállóhoz, amely
télen-nyáron egyformán nyitva tart s az
Idegenforgalmi Hivatal városi irodája útján
vesz fel egyéni vagy csoportos szobarendeléseket” – olvasható a Fővárosi Idegenforgalmi Hivatal A Citadella című
1963-as kiadványában.
Az épület további korszerűsítéséről
és fejlesztéséről 1963-ban született
döntés. A beruházás keretében a férőhelyek számát először 180–200-ra
növelték, illetve a vendéglátóipari létesítményeket 1000 személy befogadására tették alkalmassá, amit később
a felmerülő igényekhez mérten igyekeztek bővíteni.
JANCSÓ ÁGNES

Tízb l négy gyerek
kalciumhiányos

csontritkulás kialakulásában döntő
A
szerepű vitaminhiány riasztóan sokakat érint Magyarországon. Egy közelmúltban készült felmérés szerint a
felnőtt lakosság 71 százaléka D-vitamin-hiányos, az 1–3 éves korosztály
fele pedig csak havonta egyszer vagy
ennél is ritkábban kap D-vitamint. Az
élet első 1000 napjának helytelen vitaminpótlása a felnőttkori egészségre is
hatással van: a kalcium- és D-vitaminhiány nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy hazánkban jelenleg több
mint 800 000 csontritkulásos beteg él.
Az érintettek sajnos nem csak a megelőzésre, de a terápiára sem fordítanak
elég figyelmet: alig
több mint 10 százalékuk részesül megfelelő gyógyszeres
kezelésben, holott
az első csonttörés
megsokszorozza a
következő, akár
végzetes kimenetelű törés kockázatát – figyelmeztetnek a szakértők a
csontritkulás világnapján.
A csontritkulás,
más néven osteoporosis a csontok tömegének és
mésztartalmának
csökkenését jelenti, amely fokozott
törékenységet okoz. A Nemzetközi Csontritkulás Alapítvány (IOF)
adatai alapján félpercenként legalább
egy osteoporosis okozta csonttörés
történik világszerte.
„A helytelen táplálkozás és az inaktív életmódnak kulcsszerepe van a
csontritkulás kialakulásában. A megelőzésre már kisgyermekkorban is oda
kell figyelni: optimális testmozgással,
valamint meg felelő kalcium- és D-vitamin-pótlással” – hívta fel a figyelmet
a csontritkulás világnapján Takács
István, a Magyar Primer Prevenciós Orvosi Egyesület elnöke és az
Első 1000 Nap Program szakértője.
„Gyermekkorban a napi kalciumigény
800–1200 milligramm, míg serdülőkorban 1200–1500 milligramm. Felnőttként a szervezet szükséglete kicsit
mérséklődik (napi 1000 milligramm),
időskorban viszont újból 1200 milligrammra nő. Ennek ellenére hazánkban
ÉLET

egy átlagos felnőtt mindössze 400–600
milligramm kalciumot visz be szervezetébe, a kisgyermekek kalciumpótlására
pedig még kevésbé ügyelnek” – tette
hozzá a szakértő.
Az erős csontozat felépüléséhez
a kalcium mellett D-vitaminra is
szükség van: a napfényvitaminként
is ismert elem nélkülözhetetlen a
kalcium megfelelő felszívódásához,
hiánya csontvesztéshez, a csontszerkezet elváltozásához és a törések fokozott kockázatához vezet. Tél végére a magyar lakosság 94 százaléka
nem éri el az ideális D-vitamin-értéket, tízből heten pedig még a normál értéket sem.
„Sajnos, nem csak a felnőttek szenvednek vitaminhiányban: az 1–3 éves

A D-vitamin modellje

korosztály csaknem fele mindössze havonta egyszer vagy ennél is ritkábban
kap D-vitamint, és tízből négyen túl
kevés kalciumhoz jutnak hozzá. Holott
a meg felelő D-vitamin- és kalciumbevitel nemcsak a későbbi csonttöréseket,
hanem a daganatos és az influenzás
megbetegedéseket, valamint a cukorbetegséget is segít megelőzni” – fejtette ki
Takács István.
„Az élet első 1000 napjának környezeti tényezői – azonbelül is a táplálás
– meghatározó szerepet töltenek be az
egészség fejlődésében. A vitaminhiányos állapot elkerülése érdekében már
a várandósság alatt nélkülözhetetlen a
kalcium- és D-vitamin-pótlás, amelyet a
születést követően is folytatni kell. Elengedhetetlen az ásványi anyagokban és vitaminokban gazdag étrend, amelyet 1 éves kor
felett a korosztály számára kifejlesztett
gyerekitalokkal is kiegészíthetünk” –
foglalta össze a szakértő.
PÁRTOS K ITTI
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ÉT-ETOLÓGIA
Csimpánzkirályn ,
de nem mindenáron

csoportos életben a rangsor kiA
alakítása az erőforrások felosztásának egyik hatékony módja, hiszen
nem kell mindig új harc valami
megszerzéséhez. Mint a Duke Egyetem kutatói fényt derítettek rá a
Gombe rezervátumban, a csimpánzoknál is így van ez, de a hímek és a
nőstények rangsora máshogy alakul
ki. A kutatás előtt azt gondolták,
hogy nőstények esetében nincs is
rangsor, hiszen náluk, ellentétben a
sokkal harciasabb hímekkel, nagyon
ritkák az összecsapások. A nőstények hangjainak elemzése világított
rá arra, hogy az időnként hallatott
ziháló horkantás az alárendeltség
egyértelmű jelzése, vagyis a nőstéOlajfúrók veszélyeztette
korallzátony

Karib-tenger térségéből Belize
A
állam a napokban jelentette be
szándékát, miszerint tengeri terüle-

tein olajfúrásokat kezd. A WWF
szerint a mélytengeri olajtartalékok
felkutatását szolgáló szeizmikus

nyek között is van életkortól függő
rangsor. Míg a hímek aktívan küzdenek a feljebb jutásért és körülbelül
20 éves korukra a csúcsra is kerülnek, amit aztán gyors hanyatlás követ, addig a nőstények türelmesen
kivárnak. Náluk az életkorral stabilan nő a rang: ahogy a rangelső elpusztul, az alul lévők feljebb kerül-

nek. A kutatók szerint az eltérő stratégia alapja az, hogy egy hím úgy
növelheti rátermettségét, ha előbbre
kerül a rangsorban, így több nősténnyel párosodhat. A nőstények ezzel szemben azzal járnak jól, ha nem
kockáztatják a sérülést, hanem biztonságban felnevelik utódjaikat.
BILKÓ ÁGNES

leges olajszivárgás végzetes következményekkel járhat arra a
mintegy 190 000 emberre nézve
is, akik megélhetése a tengeri és a
tengerparti élővilághoz kötődik.
Továbbá veszélyeztetheti egy ilyen
katasztrófa a teljes Közép-Amerikai
Korallzátonyrendszert, amely Mexikótól, Guatemala és Honduras

hogy az ország fontolja meg a keskeny átmeneti terület biztonságos
kiterjesztésének lehetőségét.
Az UNESCO adatai szerint a
belize-i partvidéken található az
északi félteke legkiterjedtebb korallzátonya. Az országhoz tartozó
tengeri terület mintegy 1400 féle
olyan veszélyeztetett állatnak és
növénynek nyújt menedéket,
mint például a ritka tengeri
teknősfajok, ráják, cápák és
delfinek, amelyek különösen érzékenyek a mélytengeri zajokra. Tehát „Belize
egyike azon kulcsfontosságú
természeti területeinknek, amelyek egészségétől a bolygónk
természeti erőforrásainak jövője és egyben a mi jövőnk is
függ. Ahogyan saját, európai
példáink, úgy a karibi ország
esetében is azonnali cselekvésre
van szükség. Spanyolországban
a több millió vándormadár pihenőhelyéül szolgáló Donana Nemzeti Park
veszélyeztetettsége, Bulgáriában pedig
a Pirin Nemzeti Park beépítési tervei
mind azt mutatják, hogy még leg fontosabb természeti területeink védettsége
sem biztosított” – foglalta össze Antal Alexa, a WWF Magyarország
kommunikációs vezetője.
(www.greenfo.hu)

A Belize Korallzátony Rezervátum

Tengeri tekn s

(KÉP: NATUREPL.COM / BRANDAN COLE / WWF)

(KÉP: ANTONIO BUSIELLO / WWF-US)

tesztelés felbecsülhetetlen károkat
okozhat a tengeri élővilágban. Ha
valóban megkezdik a fúrásokat,
azok mindössze 1 kilométerre lesznek a sérülékeny Belize Korallzátony
Rezervátumtól, amely az UNESCO
veszélyeztetett világörökségi helyszíneinek listáján szerepel.
A természetvédelmi szervezet
arra figyelmeztet, hogy egy eset1404
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érintésével húzódik végig a karibi
térségben.
Tavaly Belize nyilvánosan vállalta,
hogy megtiltja a mélytengeri olajkitermelést a világörökségi területen, de az erről szóló törvényt a
mai napig nem fogadták el. A törvényjavaslat tartalmaz egy keskeny
pufferövezetet is, de az UNESCO
Világörökségi Bizottsága azt kérte,
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KERESZTREJT VÉNY
Eötvös József XIX. századi jogász, író, politikus, az MTA
elnöke írja: „Ha van gyönyör a világon, ...” (a folytatás rejtvényünk vízszintes 1. és függ leges 24. sorában olvasható).
Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett
négyzetet. A 34. számunkban elkezd d 14 hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek bet ib l – helyes
sorrendbe rakva – a 175 éve született jeles építész,
m egyetemi tanár, az MTA tagjának neve áll össze. A
név megfejt i között az Élet és Tudomány negyedéves
el fizetését sorsoljuk ki.
VÍZSZINTES: 10. Fullánkos rovar. 11. ... Nadi; hatszoros
olimpiai bajnok olasz vívó. 12. Nemi. 13. Állati fegyver. 14.
A héber ábécé 11. bet je. 15. Görög sziget (fehér íróeszköz
neve is!). 17. ... Haan; kétszeres vb-ezüstérmes holland
labdarúgó. 19. ... Andrić; Nobel-díjas szerb író, a Híd a
Drinán cím regény szerz je. 20. Er nyer (sportban), röv.
21. Diplomás. 24. Azonkívül. 25. Teller ...; atomfizikus
(1908–2003). 26. Elektrotechnikai márka. 28. Víz mellett
él , úszóhártyás lábú, barna sz r halev eml s. 30. ...
Basinger; USA-beli színészn . 31. Amerikai hordozórakéta-fokozat. 33. Röplabdát megcsapó. 35. Apró ólomgolyó,
népiesen. 36. Vízi átkel építmény áll rajta.
FÜGG LEGES: 1. Becézett Adél. 2. Kusza, zagyva. 3. Dohányáruda.
4. Rettegett Iván is ez volt. 5. Terméketlen talaj. 6. ... Roma; olasz sportklub. 7. ... France; Nobel-díjas francia író. 8. Teréz egyik beceneve. 9.
... Jürgens; osztrák táncdalénekes (1934–2014). 13. Gabonaköteg. 16.
Red ...; USA-beli folyó(k). 18. Kezdetben. 20. Charles-Francois Aubigny

barbizoni mester festménye. 22. Hazai rockm vek! 23. Postáz, felad.
27. Egysejt állat. 28. ... Anna alszik; Szabédi László elbeszéléskötete.
29. Vél, gondol, tájszóval. 32. Görögország NOB-jele. 34. Ritka n i
nevünk germán eredetije. 36. A hélium vegyjele.
Múlt heti rejtvényünk megfejtése: „Akárcsak a történelemben, a tudományban sincsenek csodák.” (Szentágothai János)
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ÉT-IR ÁNY T
Levélemlékezet
A szentendrei Skanzen
új, Üzenet a frontról
című kiállítása az első
világháború mindennapjait, a harcmezőkön és a hátországban élő erdélyi emberek életét kívánja megidézni
egy sajátos történeti forrás, a frontról küldött tábori levelek segítségével. A kiállításon szereplő 280 darab,
frontról hazaküldött levelet és képeslapot a haza védelme iránt elkötelezett tüzér, az erdélyi Zaboláról származó Pozsony Ferenc (1893–1978) írta.
A tudósítások sajátos nyelvezetükkel lefordítják és személyessé teszik a háború hétköznapjait és csatáit, és a
történelem részesévé teszik a levelek címzettjeit. A távol
lévő tüzér kérdései, „otthon járó gondolatai” és aggódása nyomán a családtagok életébe is bepillantást nyernek
a látogatók.
A családtörténeti adatok megmutatják, hogyan válik a
Ferenc tüzér „elszenvedőből” a nagyvilágra és a szűkebb
hazájára figyelő, hazatérve az életét alakítani kívánó
személyiséggé. Mindeközben ő maga és az otthon lévők
sok szenvedésen és megpróbáltatáson mennek keresztül.
A november 13-ig látható kiállítás „a nagy verekedésnek” a falusi földműves világrendet is végérvényesen
megváltoztató szerepét és hatását teszi kézzelfoghatóbbá
az érdeklődők számára.

Átszakadt gát
2015 novemberében
bekövetkezett Brazília történetének legsúlyosabb környezeti
katasztrófája, amely a
világ egyik legnagyobb bányászati katasztrófája volt egyben. Brazília belső vidékén, a Minas
Gerais állambeli Mariana településnél átszakadt a Fundaogát, és a Samarco bányászati cég tározójából 50 millió
köbméternyi ipari salakanyag árasztotta el a területet.
Bruno Veiga Vörös sivatag című fotósorozatában a
környezeti katasztrófa időbeli kiterjedése adja a módszertani megközelítést: „Szerettem volna feltárni a probléma valós méretét a tragédiát követő időszakban, amikor a »láva« valamennyire kihűlt”. A láva szó használata (lava) a sár
szó (lama) helyett szándékos: a művész célja párhuzamot
vonni a katasztrófa sújtotta terület és a vulkánkitörések
által elpusztított Pompei városa között.
Veiga képei nem teljességében mutatják a katasztrófát,
hanem a pusztításnak egy különleges mozzanatát jelenítik meg: amikor a folyó mentén a mérgező sár egy tökéletes vonalat húz a növényzetre. Ez a vonal jelzi az elárasztás szintjét. A képek megmutatják, hogy a növényzeten jól látható vonal az ember műve, még akkor is, ha
ez az emberi hanyagságot és a gátért felelős cégek mulasztását jelenti. A budapesti TOBE Galériában látható
tárlat november 18-ig tart nyitva.
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Bánsághy Nóra rovata

365 bejegyzés
Én voltam. Naplóm 1900–
1999-ig a címe Daniela
Comani először 2002-ben
kiállított szöveges installációjának, amely az 1956-os
forradalom 60. évfordulója
alkalmából a Goethe Intézet és az Open Society
Archives révén az OSA kiállítóterében, a Centrális Galériában látható Az én naplóm – A ti híreitek címmel. A Berlinben élő művésznő fiktív naplójában 365
bejegyzésben veszi sorra a
múlt század eseményeit, kitérve a legfontosabb történésekre. „Október 23. Magyarország. A demokráciáért és a szabadságért tartott tömegtüntetést
követően széleskörű fegyveres
ellenállás bontakozik ki a kormányzati rendszer ellen” – írja. A fotográfiával, videóval és installációkkal dolgozó
Comani nagyméretű munkáját a külföldi média magyarországi tudósításai egészítik ki a november 27-ig
látható tárlaton.

Királyi játék
Hintalovak vették át az uralmat a szegedi Móra Ferenc
Múzeum kupolacsarnoka
felett: több mint 200 hintaló,
hintalovas képeslap, fotó,
ereklye költözött a kultúrpalotába. Az 1-2 centiméteres daraboktól kezdve karácsonyfadíszeket, dísztárgyakat és festményeket is láthatnak az érdeklődők. A legrégebbi tárgy
egy 1850-ből származó papírmaséból készült karácsonyfadísz. A tárgyak a világ számos országából származnak.
Az első hintaló az 1600-as évek elején Angliában jelent
meg: I. Károly, későbbi angol uralkodó számára készült. A király ugyanis
gyermekkorában mozgásszervi problémákkal küzdött, 3 éves korában még
járni sem tudott. Így kapott
ajándékba egy hintalovat,
melynek köszönhetően 1625ös koronázására már kiváló lovassá vált. A hintalovak azóta
is óriási népszerűségnek örvendenek világszerte.
A Móra Ferenc Múzeum új, Hűségparipák című, december 31-ig megtekinthető kiállításának anyagát Ladó
Mária és Tóth Ferenc gyűjteményéből rendezték, akik immáron huszonöt éve gyűjtenek hintalovakat. Jelenleg körülbelül 2500 darabból áll a kollekciójuk, melyben a hintalovak
mellett egyéb, velük kapcsolatos tárgyak is megtalálhatók..

KÖV E T K E Z

SZ ÁMUNKBÓL

A medveállatkák
szuperer i

A parányi, hernyó és medve fura
keresztezésének tűnő állat egyedülálló képességekkel rendelkezik. A modern genetika eszköztárával pedig e képességek emberbe való átültetése ma már
egyáltalán nem tartozik a fikció
tárgykörébe.
Poloskák, mindenütt!

Idén nagyon sok telefon és e-mail
érkezik e nem túl népszerű rovarok
inváziója miatt a szerkesztőségbe is,
a Magyar Természettudományi
Múzeumba is. Mindenki azt kérdi:
milyen poloska ez, amiből idén olyan
rettentő sok van? Nehéz e kérdésre
válaszolni, holott nem sok fajról lehet szó. A két „főbűnös” a Mediterráneum újsütetű migránsa, a zöld
vándorpoloska és egy őshonos fajunk, a bencepoloska.
Torlódás az interneten

A mai internet működése azon
erőfeszítésen alapszik, hogy elkerüljük a torlódást, más szavakkal
azt a nemkívánatos állapotot,
amely akkor következik be, amikor a felhasználók sokkal több
adatot akarnak továbbítani, mint
amennyi erőforrás rendelkezésre
áll a hálózatban.
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A hátlapon

Csappantyús érvágó
Az érvágó több mint kétezer évig az
orvosok eszköztárának elmaradhatatlan kelléke volt. Az ókortól kezdődően
az uralkodó felfogás szerint a szervezetben keringő nedvek egyensúlyának
felbomlása okozza a különböző betegségeket. A vér „megcsapolásával” ezt a
belső egyensúlyt igyekeztek helyreállítani. A műveletet nagy körültekintéssel
végezték: külön meghatározták, hogy
az egyes kórformáknál milyen testtájékon kell eret vágni. Készültek érvágó
kalendáriumok, amelyekben a Hold, a
Nap és a csillagok állásától függően
meghatározták az erre alkalmas napokat. A véres beavatkozásokat általában
a doktor utasítására a mellette segédkező sebész, más esetben a borbély vagy a
fürdős végezte. A regulák szerint, a
különböző betegségek esetében másmás helyen kellett megnyitni az eret. A
műveletet kezdetben kis érvágó gerelylyel, lancettával végezték. A XVIII.
században már egyre szélesebb körben
alkalmazták azt az elmés kis szerkezetet, amely egy gomb megnyomásával
vagy egy kar elmozdításával hozta
működésbe a bemetszést végző éles és
hegyes pengét.
A humán és az állatgyógyászatban alkalmazott csappantyús érvágók formája lényegében azonos volt, kizárólag
méreteikben és anyagukban tértek el
egymástól. A gyártók ezüstből, sárgarézből, különböző fémötvözetekből
készítették az eszközt, kínálták a díszítéssel ellátott és az egyszerűbb változatát, de készletbe rendezve, lancettával
együtt, dobozban is forgalmazták.
Közismert, hogy már a középkorban
sokan kételkedtek az érvágás hasznosságában. Ennek ellenére ez a gyógymód mégis fennmaradt egészen a
XIX. század végéig, sőt a népi állatgyógyászatban egyes tájakon napjainkban is alkalmazzák.
Szöveg: KÓTYUK ERZSÉBET
Kép: BLAHÁK ESZTER
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Csappantyús érvágó

