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A SzerkeSztőSég

Kedves Olvasónk!
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Vinkó József csillagász a program 
tudományos céljaival kapcsolatban el-
mondta, hogy főként extragalaktikus 
folyamatokban keletkező objektu-
mokra fókuszálnak. Ezek fényválto-
zását követik, a kapott fénygörbéből 
ugyanis nagyon sok fontos információ 
kiolvasható a több 10 vagy 100 millió 
fényévre lejátszódó fizikai folyamatok-
ról. A tesztidőszak első eredményeiről is 
beszámolt, köztük a 2018oh jelű termo-
nukleáris szupernóva, vagyis egy fel-
robbanó fehér törpe fényváltozásának 
követéséről. Erre világméretű kampány 
indult, s ebben már a 80 cm-es távcső is 
részt vett. Kiderült, hogy a robbanás 
után egy-két napig többletfényt is 
sugárzott a 2018oh, aminek eredeté-
ről megoszlott a szakma véleménye. 
A magyar kutatók szerint az okozhatta 
a váratlan fénylést, hogy a társcsillagot 
is elsöpörte a robbanás lökéshulláma. 

Érdekesnek bizonyult a 2018cow jelű 
objektum is. Erről az derült ki, hogy 
különleges faj az „égi állatkertben”. 
Nem tehén – noha a kód alapján csak 
így emlegetik a csillagászok  –, de a 
világ különböző obszervatóriumai-
nak mérései alapján nem lehet szuper-
nóva sem. Azt feltételezik, hogy egy 
szupermasszív fekete lyuk terében 
széteső csillagnak a fekete lyukba hul-
ló anyagától származó felfényesedést 
láttak. Bár kb. 50 ilyet ismernek, de 
ritkaság, hogy nem centrális ez az ob-
jektum a galaxisában, mint általában a 
szupernagy tömegű fekete lyukak. 

A műszaki fejlesztésekről Pál And-
rás fizikus beszélt. A robotizált csil-
lagászati mérőrendszer előfutára a 

Szupernóvák, 
gammakitörések, 
fekete lyukak

A legizgalmasabb asztrofizi-
kai kérdésekre a legmodernebb 
eszközökkel és módszerekkel 
kereshetik a választ immár ha-
zánkból is a magyar kutatók. 
Szupernóvák, gammakitörések, 
összeolvadó csillagok és más gyors 

lefolyású jelenségek vizsgálatáról van szó 
a Tranziens asztrofizikai objektumok 
című projektben, egy GINOP pályázat 
keretében, amit az MTA Csillagászati és 
Földtudományi Kutatóközpont (CSFK) 
és a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) 
által alkotott konzorcium nyert el. 
A négyéves futamidejű program ép-
pen háromnegyedénél tart. Az eddigi 
eredményekről számoltak be nemré-
giben a CSFK Konkoly Thege Mik-
lós Csillagászati Intézet munkatársai.

Rózsavölgyi Márton projekt-
menedszer elmondta, hogy sikeresen 
telepítették és üzembe helyezték a ku-
tatóintézet új, 80 cm tükörátmérőjű 
robottávcsövét Piszkéstetőn, a CSFK 
mátrai obszervatóriumában. Ez az esz-
köz az ország második legnagyobb táv-
csöve. Tavaszra várható, hogy munkába 
állítanak az SZTE Bajai Obszervató-
riumában egy ugyanilyen berende-
zést.  Amikor három évvel ezelőtt 
elkezdték ezt a programot, a régió-
ban ilyen eszköz nem volt. 

Légyszem projekt volt, mely az MTA 
Lendület programja keretében való-
sult meg néhány évvel ezelőtt. Ezt a 
vonalat terjesztették ki. A kupolave-
zérlés meg az elektronikák lényegé-
ben ugyanazok. A 80 centis távcsövet 
és a kupolát az irodai számítógépről, 
vagy akár telefonról, tabletről lehet 
vezérelni illetve ellenőrizni, sőt más-
hogy nem is lehet. A rendszer az idő-
járást is figyeli egy külső allsky kame-
rán keresztül, így a kupola szükség 
esetén magától bezáródik és a távcső 
is leáll a mérésekkel. A feldolgozás, 
az eredmények, a fénygörbék is auto-
matikusan jönnek létre. 

Kiemelt érdeklődés kíséri a gam-
mafelvillanásokat (GRB) a projek-
ten belül is. Eddig nagy és komplex 
műholdak figyelték, illetve figyelik 
ezeket, de a technika fejlődésével a 
detektorokat és a hozzájuk kapcso-
lódó elektronikákat egy cubesatba 
is bele lehet tenni. (Emlékeztető-
ül: a Masat-1 volt ilyen kisméretű 
műhold.) Ezért kezdeményezték 
a projekten belül a CAMELOT 
(CubeSats Applied for MEasuring 
and LOcalising Transients) projektet. 
Háromegységes cubesat-modulokból 
felépülő hálózatot szeretnének kiépí-
teni a Föld köré. Házon belüli folyik 
a detektorrendszer, a hozzá kapcso-
lódó elektronika, illetve az azon futó 
szoftver fejlesztése. A végcél az, hogy 
a műholdak érzékelik a GRB-t, el-
küldik a jelet és a 80 cm-es távcső 
néhányszor 10 mp-en belül rááll, 
és már mér is. 

Trupka ZolTán
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Fantáziarajz az AT2018cow árapály-katasztrófáról
(FORRÁS: NASA/CXC/M.WEISS)

Az új 80 centiméteres távcső Piszkéstetőn
(FOTÓ: CSFK)
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középpontjában az ún. hiperarousal-
szint állt, azaz az idegrendszer olyan 
fokú aktivitása, mely meggátolja a 
pácienst abban, hogy nyugalmi ál-
lapotba kerüljön, amikor aludni tér. 
Azt gondolták, hogy ez egy bizonyos 
fokig meg is védi őket, és azt felté-
telezték, hogy teljesítményük egy 
teljes éjszakányi alvásmegvonás után 
jobb lesz, mint a normál, egészséges 
alvóké. Ehelyett pontosan az ellenke-
zőjét tapasztalták.

Hansen, aki korábban egy alváskli-
nikán dolgozott terapeutaként hoz-
zátette, hogy eredményeik hitelessé 
teszik az álmatlanságban szenvedő 
páciensek személyes tapasztalatáról 
szóló beszámolókat és figyelmezte-
tésül szolgálnak a rossz alvóknak is, 
hogy meg kellene próbálniuk rend-
szeres alvásritmust fenntartani, és el 
kellene kerülniük határaik feszege-
tését az éjszakázásokkal.

A kutatócsoport 14 önként jelent-
kezőt vizsgált. A csoport fele olyan 
egyénekből állt, akiknek krónikus, 
több mint három hónapja fennálló, 
alvási nehézséggel járó panasza volt, 
azaz képtelenek voltak lefekvés után 
30 percen belül elaludni hetente leg-
alább három éjszaka. A csoport másik 
fele egészséges, normál alvókból állt, 
akik kontrollcsoportként vettek részt 
a kísérletben. A két csoport életkorban 
azonos volt, minden résztvevő 22 és 40 
év közötti, és mindkét csoport átlagos 
életkorát 29 évben határozták meg.

A résztvevők az alváslaboratóri-
umban töltöttek öt napot, és négy 
éjszakát. Az első két éjszaka hagy-
ták őket normálisan aludni. Követ-
kező éjjel és nappal ébren tartották 
őket – ez összesen 38 órányi teljes 

Halmozódó kialvatlanság

A Washingtoni Egyetem kóros 
álmatlanságot vizsgáló új kuta-
tásából kiderült, hogy a króniku-
san alvásképtelenségben szenve-
dőkre az éjszakázás kétszer olyan 
rossz hatással bír, mint az egész-
séges alvásmintával élő kontroll-
csoport tagjaira. Az eredmény 
meglepetés, mivel eddig azt fel-

tételezték, hogy az álmatlanságban 
szenvedőkre jellemző, az idegrendszer 
készenléti állapotának állandó magas 
szintje megóvja őket a nappali gyenge 
teljesítménytől. A kutatás eredménye-
it a Nature and Science of Sleep szakfo-
lyóiratban jelentették meg.

„Az álmatlanságban szenvedők kö-
rében gyakori panasz, hogy napközben 
rosszul teljesítenek” – mondta a ta-
nulmány első számú szerzője, Devon 
Hansen, a Washingtoni Egyetem 
Alvás és Teljesítmény Kutatóköz-
pontjának munkatársa. Korábbi vizs-
gálatok azt mutatták, hogy az alvás-
zavarban szenvedők nappali kognitív 
teljesítménye nem csökken jelentő-
sen, így ezt a problémát látszólag ár-
talmatlannak minősítették. Az új ku-
tatás azonban, mely az elalvási nehéz-
ségekkel küzdő betegeket vizsgálta ki-
mutatta, hogy a teljesítménycsökkenés 
valós. Egy átlag napot tekintve ugyan 
rejtve maradhat, ám az átvirrasztott 
éjszaka után már felszínre kerül, ami 
az elalvási nehézséggel küzdőket sok-
kal súlyosabban érinti, mint az azonos 
életkorú kontrollcsoport tagjait.

Az eredmény meglepte a kuta-
tócsoportot, hiszen korábban már 
megalkottak egy elméletet arról, mi 
állandósítja az álmatlanságot. Ennek 

alvásmegvonás –, majd egy éjszaka 
regeneráló alvás következett.

Az ébrenlétük alatt a résztvevők 
három óránként teljesítményt mérő 
feladatokat oldottak meg. Szere-
pelt köztük egy széles körben ismert 
éberségteszt, a PVT (pszichomotoros 
éberségteszt), mely a résztvevő egy 
képernyőn bizonyos időközönként 
megjelenő vizuális ingerekre adott 
válaszidejét vizsgálta. A kutatók a 
PVT adatait elemezték a figyelem 
kihagyása (lassú reakcióidő) és a 
helytelen kezdés (olyan válaszreak-
ciók, melyek azelőtt jelentkeznek, 
mielőtt az inger a képernyőn megér-
kezik) szempontjából, majd összeha-
sonlították a két csoport alvásmeg-
vonás előtti és közbeni eredményét.

A kísérlet előtt az alvászavaros 
csoport PVT kérdőíven nyújtott 
teljesítménye hasonlított a kontroll-
csoportéhoz. Amint elkezdődött az 
alvásmegvonás, a kutatók drámai nö-
vekedést láttak a figyelem kihagyásá-
ban és a helytelen kezdésben az alvás-
képtelen csoport esetében. Az éjszaka 
egy pontján teljesítményük kétszer 
olyan gyenge lett, mint a normál 
alvó kontrollcsoporté.

„Kutatásunkból látszik, hogy még né-
hány órányi alvásmegvonás is – amit az 
emberek gyakran megtapasztalnak, ami-
kor munka vagy családi ok miatt virrasz-
tanak – sokkal súlyosabban érinti azokat, 
akik elalvási nehézségekkel járó álmatlan-
sággal küzdenek, mint azokat, akik általá-
ban jól alszanak éjszakánként. Ez növeli 
annak kockázatát, hogy hibákat követnek 
el, vagy balesetet szenvednek olyan terüle-
teken, ahol időhöz kötött teljesítményt kell 
nyújtani, például vezetés közben, vagy 
olyan feladat közben, melyben fontos a 
biztonság” – mondta Hansen.

A kutató felhívta a figyelmet arra, 
hogy mivel kutatásuk leginkább az 
olyan alvászavarral küzdőkre irá-
nyult, akik elalvási nehézséggel néz-
nek szembe, az eredmények nem 
biztos, hogy hasonlóak lesznek más 
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alvászavar-altípusok esetében, mint 
például azoknál, akik többszöri éjsza-
kai, vagy túl korai ébredéssel küzde-
nek. A kutatás következő szakaszában 
ezt a két alcsoportot fogják vizsgálni.

(Washington State University)

A SARS réme sejlik fel 
Kínában

Az utóbbi években Kína 
rengeteg pénzt fektetett saját 
genomikai és molekuláris bio-
lógiai tudományos infrastruk-
túrájának fejlesztésébe. Ahogy 

egy évtizeddel ezelőtt Dél-Korea, 
úgy most Kína tekinti nemzeti ügy-
nek, hogy hamarosan egyenrangú fél-
ként vehesse fel a versenyt a genetika 
és a biotechnológia terén is az Egyesült 
Államokkal. E törekvés eredménye-
it mutatják az utóbbi hónapok-évek 
hírei a különféle klónozott, genetika-
ilag módosított állatoktól a legutóbb 
nemzetközi felháborodást kiváltott 
génszerkesztéssel megváltoztatott 
örökítőanyagú babákig.

Noha a kínai géntechnológia vív-
mányai (legalábbis a nemzetközi saj-
tót elérő hírek szerint) többségükben 
inkább felfedező, vagy inkább erőfi-
togtató jellegűek, a napokban olyan 
egészségügyi vészhelyzet kezdett ki-
alakulni az ázsiai országban, amely a 
molekuláris biológiai arzenál éles és 
azonnali bevetését tette szükségessé. 
És az egyelőre jól vizsgázott.

Történt, hogy rejtélyes vírus kez-
dett terjedni az országban, amely 
nagyon hasonló, tüdőt érintő sú-
lyos tüneteket okozott, mint 2002-
2003-ban a már-már pánikká fajuló 
riadalmat kiváltó súlyos akut légzési 
szindróma, vagyis a SARS.

A kínai kutatók azonban egészen 
gyorsan képesek voltak azonosítani 
a kórokozót, amelynek a genomját is 
megszekvenálták, így megnyílt az út 
a hatékony terápia kidolgozása felé 
– számol be a történtekről a Nature. 
A kórokozó a koronavírusok egy új 
típusa. Ezzel természetesen csak a 
járvány megfékezésének és a követ-
kező megbetegedések hatékony ke-
zelésének első lépcsőfokára léptek 
fel, a betegség továbbra is rendkí-
vül veszélyes. 

Azt a közegészségügyi hatósá-
gok már korábban kizárták, hogy 
a több mint 60 közép-kínai embert 
bizonyítottan megfertőző betegség 
maga a SARS lenne. Ez jó hír volt, 

hiszen az utóbbi járvány, noha sze-
rencsére nem tudott globálisan elter-
jedni, lokálisan rendkívül halálos-
nak bizonyult, és több száz fertőzött 
hunyt el a következtében.

A legutóbbi hírek szerint legkevesebb 
59 embert fertőzött meg a tüdőgyulla-
dást okozó vírus, amely eddig egy em-
ber halálát okozta igazoltan. A 61 éves 
wuhani férfi mellett még negyvenen 
kapták el a betegséget a városban. 
Szerencsére éppen Wuhanban találha-
tó Kína egyik vezető géntudományi 
laborja, így sikerült viszonylag gyorsan 
meghatározni a kórokozó genomját. 
Az örökítőanyag kódját azonnal pub-
likálták is egy nyílt hozzáférésű viro-
lógiai honlapon, a virological.org-on.

Kínán kívül a publikációt megelőző-
en sok kutató, illetve közegészségügyi 
szakember aggódott amiatt, hogy 
majd a kínai kollégák milyen mérték-
ben osztják meg a világgal felfedezé-
seiket. Ezek az információk ugyanis 
életbe vágóan fontosak az esetlegesen 
egyéb országokban is megjelenő kór-
okozó azonosítása, illetve az ellene 
való küzdelem és a megelőző lépések 
megtétele szempontjából. Csakhogy 
éppen a SARS-járvány idején fordul-
tak elő olyan ellentmondásos lépések 
a kínai fél részéről, amelyek megkér-
dőjelezték az ottani közegészségügyi 
vizsgálatok átláthatóságát.

Itt azonban ilyesmiről a vírusgenom 
gyors publikációja után valószínűleg 
nem lesz szó. A globális járványel-
lenes küzdelemben fontos szerepet 
játszó, londoni székhelyű Wellcome 
Trust illetékesei így ünnepelték a 
vírusgenom nyílt és gyors nyilvá-
nosságra hozatalát: „Ez vélhetően egy 
nagyon fontos pillanat a globális közegés-
zségügy szempontjából. Mindenkit elis-
merés illet, aki részt vett a kutatómun-
kában Wuhanban, Kínában, illetve más 

országokban” – idézi Jeremy Farrart, a 
Wellcome Trust igazgatóját a Science. – 
„Az adatok megosztása jó a közegészség-
ügynek, remek a munkát végző kutatók-
nak, és pont ilyen ösztönző gesztusokra, 
illetve bizalomra van szükség.”

A vírusgenom publikálásával egy 
napon jelentették be az első halál-
eset megtörténtét is. A férfi ugyan-
azon a piacon volt gyakori vásárló, 
amelyhez a megbetegedések többsé-
ge is köthető. A betegnek több sú-
lyos betegsége, így hasüregi dagana-
ta és krónikus májbetegsége is volt. 
A megjelentetett genomszekvencia 
még csak vázlat, és későbbi ponto-
sításra szorul – hívta fel a figyelmet 
Edward Holmes, a Sydney-i Egyetem 
virológusa és evolúcióbiológusa, aki 
elsőként tudósított az örökítőanyag 
bázissorendjének elérhetőségéről. 

Holmes tagja annak a nemzetközi 
kutatói konzorciumnak, amelyet a 
sanghaji Közegészségügyi Klinikai 
Központ vezet, és amelynek fősze-
repe volt az új koronavírus genomjá-
nak megszekvenálásában. A kutatók 
a GenBank nevű genetikai adatbá-
zisban is elhelyezték a génszekvenci-
át. Mint írták, minden kutató szaba-
don hozzáférhet és elemezheti, csak 
arra kérik őket, hogy konzultáljanak 
velük, mielőtt megjelentik azt (nyil-
ván azért, hogy ne maradhassanak 
ki a felfedezések utáni dicsőségből).

Az elemzés máris megkezdődött. 
Az Edinburgh-i Egyetem evolúcióbi-
ológusa, Andrew Rambaut azt jelentet-
te, hogy a vírus genomja 89 százalék-
ban azonos a SARS-szal kapcsolatban 
álló Sarbecovírussal, egy másik kutató 
pedig már meg is jelentette a vírus ge-
netikai törzsfáját, amelyről leolvasha-
tó, hogy a kórokozó egyértelműen a 
SARS vírusának klaszterébe tartozik. 

kovács Márk

Koronavirus elektronmikroszkópos képe (nem a most felfedezett új típus) (FOTÓ: CDC)
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A sztánai „pályaudvarnak” – 
amint az egykori képeslapon 
is olvasható – közösségfor-

máló és -megtartó ereje volt mindig, 
még a vészidőkben is.  
– A vasútállomás mellett gazdálkodó 
nagyapám, De Martin Lajos észre-
vette 1944. október közepén, hogy a 
vasúti épület pincéjéből néhány né-
met utász vonul ki sietve, majd egy 
teherautón eltűnnek. Erre fel az öreg 
De Martin lement a pincébe és meg-
látta, hogy az tömve van dinamittal, 
ráadásul a gyújtózsinór már javában 
ég! Mivel bányatulajdonos volt, jól 
ismerte a robbantásokhoz használt 
eszközöket, ezért hidegvérrel és ha-
mar eloltotta a kanócot, majd hatás-
talanította az egymáshoz erősített 
dinamittömböket. Úgy mesélik, 
hogy ezután sokáig volt dinamitja, 
amit a bányában használt... Egyéb-
ként, ha az épület felrobban, nem-
csak az állomást radírozta volna le a 
föld színéről, hanem a sztánai üdülő-
telep környező házai is biztosan el-
tűnnek – meséli az unoka, De Martin 
Lajos állatorvos-gazdálkodó.

A németeket a 2. Ukrán Front ka-
tonái, majd őket a román fegyveres 
alakulatok követték.
– 1944. október végén aztán a többi 
villával együtt a mi házunkat is telje-
sen kirabolták a fegyveres Maniu-
gárdistáknak nevezett martalócok s 
nyomukban mások, például néhány 
nádasi román paraszt. Az ajtókat, ab-
lakokat is elvitték, a cserépkályhákat 
szétszedték, de még a padlót is föl-
szedték, mert azt hitték, hogy nagy-
apám gazdag ember, hiszen nagy 
várban él, biztosan rengeteg kincse 
lehet. Nagyszüleim minden előzetes 

EGY SAJÁTOS ÜDÜLŐTELEP

A SZTÁNAI BARBIZON 
ÖRÖKSÉGE

hír és figyelmeztetés ellenére az utol-
só pillanatig otthon maradtak, csak a 
lövöldözést hallva menekültek az erdőn 
át szénakazalról szénakazalra éppen 
Nádasra, a román kommenciós cseléd 
szalmapadlására – mondja Kós Béla, 
az építész Kós Károly unokája, mi-
közben Sztána falu sarát dagasztjuk.

Sztánán a Szentimrei családból csak az 
ágyban fekvő nagybeteg idős nagyma-
ma, Medgyes Erzsébet maradt a ház-
ban, de a Maniu-gárdisták kihúzták 
alóla a szalmazsákot, amelyben pénzt, 
kincset sejtettek. Ezt követően az öz-
vegyasszony rövidesen meghalt, itt lett 
eltemetve – meséli Boros Ica néni, a 
Szentimrei-ház egykori gondnoka…

A trianoni békediktátumot követő 
román uralom kezdte elsorvasztani, 
majd a második világháború, végül 
a kommunista hatalom megszilár-
dulása tüntette el szinte teljesen az 
egykor sajátos magyar értelmiségi pi-
henőnek, szellemet frissítő és alkotó 
helynek indult sztánai üdülőtelepet. 

De miért vásároltak telkeket, épí-
tettek nyaralókat az erdélyi értel-
miségiek éppen a sztánai vasútállo-
más mellet, hiszen itt sem folyó, 
sem tó, sem más természeti érdekes-
ség nem várta őket, de még fürdő 
sem volt. Az alapító Éjszaki Károly 
vasúti mérnök és író azonban meg-
látta a szépet ebben a világban: az ide-
ális helyszínt, hiszen a jellegzetesen 
szép erdélyi hegyes-völgyes-erdős 
környezet, amely mindenkire üdítő-
en hat, s így igen alkalmas pihenő-
helye, zavartalan szellemi alkotói 
munkahelye az értelmiségieknek. 
Fontosnak találta a falvaktól való 
messzeséget, amely a nyugalom 
záloga, a gyors vasutat, amely a 

külvilággal kapcsolja össze az itt élő-
ket, a szép kilátást a Faggyas völgyé-
re, a Riszeg-hegyre és a távoli 
Meszes-hegység felé, amely olyan 
érzést nyújt, mintha Erdély ölében 
pihenne az ember. Fürödni pedig a 
később felépülő medencékben lehetett.
– Négy család is építtetett a sztánai 
patak árkában fürdőmedencét 
Éjszakiéknak, Kós Károlyéknak, 
Szentimreiéknek és Ghibuéknak is 
volt ilyen öltözővel ellátott alkalma-
tosságuk a  csermely mellett – mondta 
nekem még Kolozsvárt  a néprajztu-
dós ifj. Kós Károly. 
– Borisz barátommal, a helyi iskola 
orosz nyelvtanárának fiával sok-
szor beszöktünk a Szentimreiék 
bazinjába, és amikor hallottuk, hogy 
jön a tulajdonos, akkor, uzsgyi! – me-
séli gyermekkori csínytevéseiket 
Ágoston-Császár István „Kukukk”, 
Sztána elkötelezett festőművésze.

V alójában minden Éjszaki Károly-
lyal kezdődött, aki 1866-ban 

nagy szelet földet szerzett meg itt. 
„A Keleti Vasút építésekor ennek vezér-
igazgatója Éjszaki Károly mérnök a nyom-
jelzés kijelölés idején megkedvelte Sztána 
ama határrészét, ahol az állomást is kijelöl-
ték. Ennek közelében, a Szénafű dűlőből 
potom áron nagydarab területet vásárolt, 

Parázslanak még szellemi zsarátnokok a Varjúvár körül, ám egyre 
nehezebben rekonstruálható a sztánai üdülőtelep hajdani pezs-
gő hangulata, szellemi élete, amely már csak nyomokban érezhető. 
Kalotaszeg magyar szellemi fészke azonban valamikor egész 
Erdélyre, sőt általában a magyarság kultúrájára nagy hatással 

volt, ezért tanulságos megidéznünk.

Éjszaki Károly portréja
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„Anyám gyakran csak akkor érkezett 
az állomásra, amikor már bent volt a vo-
nat. Ilyenkor aztán Benkő József bácsi 
visszatartotta a vonatot, a forgalmista pe-
dig anyám kezébe hozta a jegyet. Ha pedig 
anyám vagy apám lekésték a személy- 
vagy gyorsvonatot, Benkő bácsi leállított 
egy tehervonatot és a fékezőfülkében utaz-
tak Hunyadra vagy akár Kolozsvárra” – 
tudjuk meg ifj. Kós dolgozatából.

A helyi járatú szerelvényen négy osz-
tály közül lehetett választani. A negye-
dik fedett marhakocsi volt, benne kör-
ben levő falócákon vagy a lépcsőkön 
ültek a bocskoros mokányok, a kecs-
két madzagon vezető, majorságát ko-
sárban cipelő zsákos parasztok, vagyis 
ezen bumlizott a kalotaszegi népség.

A sztánai értelmiségiek igencsak 
hasznos munkával töltötték nap-

jaikat. Itt született meg Kós Károly 
számtalan templomának és más épüle-
tének tervrajza. Ki ne ismerné például 
a budapesti Állat- és Növénykert ele-
fántos főkapuját, a Wekerle Munkás 
és Tisztviselőtelep központját vagy a 
Székely Nemzeti Múzeumot? Kós itt 
álmodta meg az erdélyi magyarság 

politikai jövőjét is, Varjúvárában írta 
könyveit, cikkeit. Élete során több 
közéleti szerepet vállalt: 1912 telén 
újraindította a Kalotaszeg lapot, hét 
évvel később pedig megalakította 
a Kalotaszegi Köztársaságot. Vasár-
nap címmel képes politikai újságot in-
dított és szerkesztett, néhány évre rá 
alapító tagja lett az Erdélyi Néppártnak. 

– Mivel 1920 után az erdélyi magyar-
ság tevékeny politikai vezető nélkül 
maradt, ő lett az erdélyi magyarság 
egyik fő képviselője. Paál Árpáddal, 
Zágon Istvánnal hárman írták meg a 
Kiáltó szó röpiratot, amely lényegében 
egyfajta programja a Trianon után 
szervezkedő, a túlélési stratégiákat 
megfogalmazó radikális polgári ér-
telmiségnek – magyarázta az új hely-
zetet Szabó Zsolt publicista.  

Politikai ténykedése mellett a Varjú-
vár az erdélyi magyar szépirodalmi 
alkotómunka fontos fészkévé vált, 
az Erdélyi Szépmíves Céh egyik bölcsője 
volt. Kós is alapító tagja lett az 1926-ban 
alakult Helikon írói közösségnek, 
amelynek folyóiratát, az Erdélyi Helikont 
1931-től ő szerkesztette a sztánai 

amelynek egy pontján felépítette a maga 
svájcias villáját, egyes telekrészeket pedig 
átengedte kolozsvári sógorának és más 
kolozsvári ismerős értelmiségieknek vil-
lák építésére. Így a 19. század végéig már 
egész kis üdülőtelep keletkezett e helyen” 
– olvashatjuk ifj. Kós tollából.

Végül mintegy két tucatnyi épületet 
húzott fel a vasúttársaság és a tulajdono-
sok. A helyszín kiválasztásában megha-
tározó szerepe volt a gyors és pontos vas-
útnak, amelynek gyorsvonatjai is meg-
álltak ezen az apró állomáson. Ennek az 
a magyarázata, hogy az üdülőtelepnek 
1944-ig posta- és távíróhivatala is volt! 
Innen egyszerűen lehetett eljutni Buda-
pesten át Párizsig vagy az ellenkező 
irányban egészen Konstantinápolyba! 
Budapest mindössze öt, Kolozsvár pedig 
háromnegyed órányi vonatozásra volt a 
teleptől. Ma többet zötyög az ember… 
– A vonat indulására a forgalmista síppal 
adott jelet, a füttyszóra a kalauz kis trom-
bitával válaszolt, a mozdonyvezető pe-
dig a gőzsíp kinyitása után indított. 
Ekkor már nem volt szabad felszállni, 
persze mindig akadtak kivételek – 
mesélte egykor az ifj. Kós Károly.

Az egykori vasútállomás… … és napjainkban 
Kós Károly és felesége, Balázs Ida

(FORRÁS: TERMÉSZET VILÁGA)

A Varjúvár – a tervező rajza A felújított Varjúvár



költő és újságíró lett. A házuk melletti diófa 
alatt összegyűlt nagy társaság számára Jenő 
bácsi vállalta a rostélyos sütését, amely olyan 
gyors kelendőségnek örvendett, hogy meg 
is jegyezte a maga ironikus modorában: 
»a verseimnek nincs szárnyuk, de a 
flekkenjeim repülnek«” – olvashatjuk 
ifj. Kós Károly visszaemlékezéseiben.

Z enéjükkel, dalaikkal mások is 
szórakoztatták a telep lakóit: 

Bene István, Domahidy Amália és Kós 
Zsófia zongora mellett felváltva éne-
kelték végig az újabb sanzonokat, a 
Fényes Szabolcs-féle dalokat vagy a 
Reinitz Béla megzenésítette Ady-
verseket: Egyedül a tengerrel, Kató a 
misén, Az Értől az óceánig stb. vagy a 
népszerű slágereket, mint például a 
La Paloma, Sorrentói emlék és egye-
beket. Hagyomány volt, hogy Éjszaki 
Sári néni zongorakoncerteket adott. 
Nagy népszerűségnek örvendtek a te-
lep szokásos összejövetelei, az esti sé-
ták, a lampionos vacsorák, a csendes 
társalgások, a közös dalolás, a társasjáté-
kok, a kártyapartik, a felolvasások, hogy 
az íróasztali munkákról ne is szóljunk.

Az évtizedek alatt felsorolhatatlanul 
sok értelmiségi magyart vonzott a 
telep. Jogászok, tanárok, festőmű-
vészek, kereskedők, hivatalno-
kok, nemesek és polgárok. Példá-
ul 1933-ban Bene István három-
széki dzsentri vásárolt itt házat és 
telket a megszöktetett feleségével, 
Domahidy Amáliával. Évekkel ké-
sőbb felesége hozományából panziót 
épített, ahol a neje főzött, a cselédlány 

házában. Erre a gigászi munkálkodás-
ra így emlékezett vissza Bobos Leontina, 
Kósék kommenciós cselédjének lánya:
– Este édesanyám hozta a Kós úr vacso-
ráját, amely mellé egy piros babos 
kannába egy liter feketekávét készí-
tett. Nagyon sokat dolgozott, éjjel 
két-három óráig is lámpavilág szűrő-
dött ki a szobája ablakán – mondta 
Leontina évtizedekkel később.

A Ghibu-, a Ferenczy- és a Szentimrei-
villákban is komoly szellemi alkotómun-
ka folyt. Szentimrei Jenő villájában Zsizsi 
néni Bartókot énekelt, festmény- és 
textilkiállítást rendeztek. Liviu Drăgănescu 
román állomásfőnök járta a környéket és 
mindenféle őstárgyakat gyűjtött. 
Ősállatcsontokat és nagyon régi szerszá-
mokat, de népművészeti holmikat is ösz-
szeszedett és az állomás egyik szobájába 
kiállításszerűen helyezte el azokat.

„Szentimrei Jenő ny. százados 1917-ben 
súlyos sebesülése után szakított hivatásos 
katonai pályájával s ezután avantgardista 

fityulás felszolgálóvá lépett előtt, a 
szolgájuk pedig libériát öltve az inas 
szerepébe bújt.  

A ’70-es, ’80-as éveben még volt 
valamennyi vonzása a telepnek: itt épí-
tett nyaralót Vartic Constantin kolozs-
vári egyetemi gazdasági igazgató és 
Rigó János belügyminisztériumi al-
kalmazott. A kor modernizmusát 
tükröző épületük kilóg a sorból.  
Itt állt az Asztalos István író és családja 
háza, rendszeres látogató volt Magyari 
Csilla geológus és sok más értelmisé-
gi. A telep leggyakoribb vendége 
Aurel Ciupe festőművész professzor 
volt, aki Mária nevű, szintén festő-
művész feleségével temérdek tájképet 
festett a környéken. Többször nyaralt 
családjával és festett itt Teodor Harşia 
és Glück Gábor festőművész is.

B ár a telep értelmiségi lakosai 
csodálták a kalotaszegi népmű-

vészetet, a parasztsággal távolságot 

Szabó Zsolt az egykori Szentimrei-ház előtt
A Kós família – egy része – 

Kós Károly szobra előtt Sztánán

A testvér Kós Szidónia egykori villája a 
sztánai új állomás mellettA falu legszebb háza a mára már lebontott 

Méhecskeház volt
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tartottak. A gyermekeik azonban el-
választhatatlan cimborák lettek és 
velük új korszak kezdett kialakulni. 
– Én és Ioan bátyám együtt játszot-
tunk a Kós gyerekekkel, fogócs-
káztunk, hintáztunk, mászkál-
tunk, vadgyümölcsöt gyűjtöttünk 
a sztánai és a nádasi erdőben. Kós úr 
mindennap déli tizenkét órakor 
ment a Varjúvárba ebédelni, este pe-
dig mi vittük a frissen fejt tejet a 
nagyságos asszonynak – emlékezett 
Bobos Leontina.

Az ifjúságnak különféle mókás 
versenyeket rendeztek. A lepényevő 
verseny például abban állott, hogy 
sütöttek egy hatalmas, szilvalekvár-
ral töltött lepényt, amelynek töltelé-
kében arany tízkoronás volt elrejt-
ve, s a körben felálló versenyzők 
mindegyike azon igyekezett, hogy 
olyan gyorsan egyék a lepényből, 
hogy ő találja meg az aranypénzt. 
Amíg a gyermeki barátság nem 
nőtt felnőtté, addig a legények 
táncaikkal szórakoztatták az ura-
ságokat, a leányok pedig kiszol-
gálták a vendégeket.
– Abban az időben még a nagy-
gazdák leányainak is kötelező 
volt a látogatókat alkalomadtán 
kiszolgálni, a legényeknek pedig 
megtiszteltetés volt fel lépni az 
úri közönség előtt. Szinte ver-
sengtek egymással, hogy kit vá-
lasztanak ki a táncok bemutatá-
sára – meséli Bódis Borbála gaz-
dálkodó. – Lánykoromban én is 
többször segédkeztem a tiszteletes 

úrnál, amikor Kós Károlyt látta ven-
dégül, de mi annyira tartottunk a szi-
gorú nagyságos úrtól, hogy jószerivel 
rá sem mertünk nézni – teszi hozzá az 
idős parasztasszony, aki e sorok író-
jának keresztanyja és a falu talán 
legeszesebb asszonysága.

N apjainkban Sztána titkos von-
zása abban rejlik, hogy egy-

szerre több személy és csoport is őr-
zi, támogatja szellemiségét. Itt van 
például a Kós család, amely a Varjú-
várat és a szellemi múltat őrzi 
vagy Szabó Zsolt, a Szentimrei 
Alapítvány elnöke, aki Szentimrei 
Jenő költő, prózaíró és publicista 
házát-kertjét gondozza, de „Sztána 
dolgaiba is bele-beleüti az orrát” 
vagy a dr. Kós Károly Alapítvány és 
persze a budapesti és tengerentúli tá-
mogató szervezetek és egyének. 
No, meg az erdélyi Tokos népi ze-

nekar, amelyet szinte 
sztánainak érzünk már. 

Rendszeres vendége e vi-
déknek Hercz Vilmos, a Debre-
ceni Népi Együttes művészeti 
vezetője, aki csapatával 
évről-évre nagy sikert arat, 
sőt alkalmi táncházat alapí-
tott Sztánán. A falu legna-
gyobb ünnepségén, a far-
sangon elengedhetetlen lát-
ványosság a történelmi ma-
gyar zászlókat vivő lovasok 
felvonulása – magyarázza 
De Martin Lajos, akié az 
egész hucul lovakból álló 
ménes. De Martin a tele-
pen él és kis csapatával 

különböző történelmi korok ruhái-
ban tartanak csatabemutatókat. Meg 
kell említeni természetesen a falu 
állandó és elvándorolt, de visszajáró 
lakóit, akik szintén oszlopokat jelen-
tenek a falu közössége számára.

Itt érdemes megjegyezni, hogy az 
első farsangi ünnepséget maga Kós 
Károly rendezte meg 1914-ben és 
díszvendége, Móricz Zsigmond az itt 
szerzett élményei nyomán írta meg 
híres regényét, a Nem élhetek muzsi-
kaszó nélkült. (A felelevenített far-
sangi mulatságról néhány hét múlva 
bővebben is írunk – A szerk.)

A pangás hosszú éveit követően az 
első aktív fiatalember Papp Hunor 
tiszteletes volt, aki miután visszatele-
pült Erdélybe, elvégezte a teológiát 
és ezt a falut választotta magának, 
mert látta a feladatot, érezte a kihí-
vást. Összerázta a közösséget, ren-
dezte a falu képét, évről-évre rendez-
vényeket szervez, amelyek közül a 
húsz éve felélesztett farsangi ünnep-
ség a legnépszerűbb. Nemcsak a táját 
alakítottuk, hanem a közösségi élet-
be is belefolytunk – vette át a szót 
Szakács Barnabás tájépítész, ötvös-
művész, Sztána egyik budapesti mo-
torja, aki mesebeli emléktáblát készí-
tett az első, Kós-féle farsangnak.

A sztánai telep közösségi élete mára 
megszűnt, de a kulturális hagyomá-
nya áttevődött a faluba. Kiállítások, 
ünnepségek, színielőadások, tánc-
ház, filmfesztiválok és egyéb ren-
dezvények tanúskodnak arról, hogy 
a gyökerek erősek, a múlt kötelez.

Erdélyi Eszkimó PétEr

Bódis Borbála, Sztána krónikása (A SZERZŐ FELVÉTELEI)

Az 1944-ben lerombolt szomszédos 
Varjútanya a Csigadombon, ahova 

Kós Károly naponta elvonult alkotni 
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A z év kezdetekor mivel is 
kezdhetnénk egész évi tú-
ránkat az állatok (és az em-

berek) csodálatos világában, mint a 
szerencsehozó újévi malaccal. A ma-
lac kitúrja magának a szerencsét (a 
tyúk meg elkaparja!) – tartották ré-
gen. Malaca van – mondjuk ma! 
Nem egyedül tőle várjuk, hogy az új 
év szerencsét, gazdagságot hozzon. 
Ennek elősegítésére szolgál a szilvesz-
terkor egymásnak ajándékozott négy-
levelű lóhere (ami nálunk a tél közepén 
nemigen található a legelőn, ezért cso-
koládéból, szerencsepénz formájában 
alumíniumból, műanyagból van).

ÁLLATI  KALENDÁRIUM

ÚJÉVI MALAC ÉS TÁRSAI

 Jó a lópatkó vagy a kéményseprő 
figura is, hiszen az utóbbival ta-
lálkozni, különösen újévkor, 
nagy szerencsét jelentett, legfő-
képp annak, aki azt skandálta, 
hogy „Kéményseprőt látok, szeren-
csét találok”. Erre fel születhetett 
az az újévi vers is, a pécsi 
Kaltnecker kéményseprőmester 
legényeitől, amelynek részletét 
idézzük: „…Minden tűzi veszede-
lem / Távozon el tölletek / Égi oltalom 
kegyelem / Legyen mindég veletek. / 
Örvendezés, és vidámság / Száljon házi 
vendégnek / Lakástokba, és boldogság / 
Társa a’ Sziveségnek…”

Egész évi szerencsénket segíti a ha-
gyományos lencseleves is, hiszen a 
lencse pénz alakú és sok lencse sok 
pénzt jelent. S ha a malac szájába 
négylevelű lóherét tesznek, az állítólag 
megsokszorozza a szerencse esélyét.

Ne mosolyogjunk (nagyon) ezeken 
a babonásnak gondolt szokásokon, 
hiedelmeken, hiszen szinte minden-
kinek van valamilyen szokása, amely 
valamilyen felsőbb hatalom (beleért-
ve a Sorsot is) támogatásának elnye-
résére szolgál. Legalább egy fohász 
belül megfogalmazódik: óh bárcsak 
sikerülne! – de kihez is fohászkodunk 
ilyenkor? (Így van a szerző is: druk-
kol, fohászkodik, hogy bárcsak sike-
rülne a Kedves Olvasó egész évét el-
varázsolni az állatvilág segítségével.)

Ha malac kerül az asztalra, az már 
önmagában is szerencse. Legalábbis 
korábbi korokban, amikor az emberi-
ség nagy része lényegesen kisebb gaz-
dagságban élt, mint ma, jobb módú-
nak számított az, aki malacot tudott 
tartani, hízlalni és egyet-egyet levágni 
nagyobb ünnep alkalmával vagy a téli 
élelem biztosítására. Ökológiai szem-
léletmóddal gondolkodva könnyű be-
látni, hogy akinek volt téli élelme, ka-
lória- és fehérjedús ráadásul, az előny-
ben volt azzal szemben, aki csak alkal-
milag tudott kellően táplálkozni.

A sertéshús megítélése nagyon sze-
szélyesen változik manapság. Még az 
orvostudomány kritikus véleményé-
re sem lehet mindig támaszkodni, 

Ezzel a cikkel egy sorozatot indítunk el. Azt vizsgáljuk, hogy kerek 
egy esztendő leforgása alatt milyen aktualitások jönnek elő az 
állatvilágban vagy az állattan legszélesebb értelemben vett tudo-
mányában,  amelybe már a kulturális állattan is beletartozik, azaz 
az állatok megjelenése, hatása az emberi kultúrában. A szerző 
minden hónapban a Mindennapi állattan címmel gyűjtés alatt álló 
anyagából válogat. A mindennapi azonban nemcsak naptárilag 
értendő, hanem úgy is, hogy a legközönségesebb, legismertebb, 
legtöbbször a szemünk elé kerülő, a hírekben legtöbbet szereplő, 

azaz jószerével a legfontosabb állatokról lesz szó.

Ezüstös ősrovar. Közelről másnak látszik… (FOTÓ: NÉMETH TAMÁS)
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Ma pedig – költőien jellemezve a 
helyzetet – elszabadult a pokol. 
Újabb és újabb rendszereket tesznek 
közzé a nagyon komoly eszközökkel 
dolgozó, többek között a genetikai 
anyag szerkezetét vizsgáló, a külön-
böző élőlények DNS-ét összehason-
lító kutatócsoportok. A rendszertani 
egységek sokaságában az állatok alig 
észrevehetők, miközben még min-
dig ez a csoport adja a Földön élő kö-
zel két millió ismert faj zömét. 

Az állatok többsejtű, legtöbbször sok-
sejtű élőlények, amelyek csak szerves 
anyag fogyasztásából képesek felépíte-
ni saját testüket (tudományosan: 
heterotrófok), életük nagy részében két 
sorozat kromoszómájuk van (diploidok), 
csak az ivarsejtjeikben van egyetlen so-
rozat, és működnek bennük bizonyos 
gének (HOX-gének), amelyek a hosz-
szanti irányú differenciálódást előidé-
zik (azaz feji és farki végük van).

Hogy ennek így se füle, se farka? 
Az állaton látszik, hogy állat, és 
kész? A tudomány, ha úgy tetszik, 
szükségszerűen ilyen kacifántos de-
finíciókhoz viszi el az emberiséget.

Tél van
Hiába hosszabbodnak a nappalok 
karácsony óta, sok ember számára 
január jelenti a tél közepét. Ilyenkor 
van általában a leghidegebb, a január 
az a hónap, amikor a havi átlaghő-
mérséklet nulla foknál kevesebb (az 
éves középhőmérséklet 11 Celsius-
fok körül van). Az emberi szervezet 
valamennyire követi az évszakok 
változását, legalábbis a téli zsírfel-
halmozódás és aluszékonyság alap-
ján erre következtethetünk.

A mackó, a híres téli alvó ősszel tele-
zabálja magát gyümölcsökkel, méz-
zel, kisebb állatokkal is, és alaposan 

felhízik. Így tesz a „hétalvó” pele, és 
minden vad, amelyik felkészül arra, 
hogy télen kevesebb, nehezebben elér-
hető eleséghez jut. A távolra költöző 
madarak azért gyűjtenek erőt, hogy 
bírják a néha sokezer kilométert a le-
vegőben. Vannak, amelyek csak kissé 
délebbre húzódnak, ahol kevesebb a 
hó, hosszabbak a nappalok, több az 
élőlény a téli hónapokban is. És bár-
milyen meglepő, a tőlünk északabbra 
élő madarak egy része számára ná-
lunk van kevesebb hó, itt hosszabbak a 
nappalok, itt találnak több eleségre, 
tehát ide költöznek a téli hónapokra. 
Aztán ahogy melegszik majd lassan az 
idő, mindegyik vonuló madár elin-
dul, tőlünk észak felé az, amelyik ott 
költ, ide dél felől pedig az, amelyik 
nálunk költi ki és gondozza fiókáit. 

És mit csinálnak a változó testhő-
mérsékletű állatok, a giliszták, csigák, 
bogarak, halak, hüllők? Van köztük, 
amelyik ősztől tavaszig teljes nyuga-
lomban próbálja átvészelni a telet, 
amikor testhőmérséklete a környeze-
tével együtt lesüllyed. Mások, példá-
ul különféle rovarok, a melegebb téli 
napokon még röpködnek is.

Lakótársaink
A leghidegebb télben a legnehezebb 
állatokkal találkozni a természetben. 
Mindenkinek a lakásában élnek azon-
ban állatok. Van, aki maga szerez be 

mert olykor piaci szereplők manipu-
lációit fedezhetjük fel a háttérben. 
Marad egy megoldás: mértékkel 
együnk Újévkor sült malacot, de ne-
hogy rántva legyen! Mint szerencseho-
zó állat, állítólag úgy nem ér semmit.

Mi az állat?
Elöljáróban tisztáznunk kell, hogy mi 
állat és mi nem. Lehet, hogy ez meg-
lepőnek tűnik, hiszen mindenki tud-
ja, hogy mi az állat, mi a növény. 
Ez így igaz is a legtöbb nagyobb, sze-
münk elé kerülő élőlényre nézve. 
Az is igaz, hogy sokkal többféle nö-
vény kerül a szemünk elé, mint állat. 
Az állatokat nehezebb észrevenni. 
Nincsenek mindig ugyanott, ahol 
megszokhatjuk a látványukat. Ráadá-
sul legtöbbjük kicsi, akár szabad szem-
mel nem is igen észrevehetően kicsiny, 
vagy beleolvad környezetébe. A mara-
dék jó része pedig a sötétség vagy a kü-
lönböző rejtőzködőhelyek segítségét 
használja ki, hogy láthatatlan marad-
jon, mert ez a túlélés stratégiája.

Az elmúlt évtizedekben nagyon meg-
változott az élővilágról alkotott képze-
tünk. Régen növényről, állatról és a se-
hová sem sorolható vírusokról beszél-
tünk. A nyolcvanas években már az 
élővilág öt nagy csoportját tanították az 
iskolában: növények, állatok, gombák 
(nem növények, bár úgy néznek ki) és 
azután az egysejtűek (meglepetésre a ko-
rábbi, eltérő módon táplálkozó növényi 
és állati egysejtűekről találták úgy, hogy 
összekapcsolja azokat az egyetlen, min-
den életműködést elvégző sejtes szerke-
zet), végül ott volt a sejtmag nélküli élőlé-
nyek még egyszerűbb világa. Aztán in-
nen kiváltak az Archeák, az extrém 
élőhelyeken (például forró víz, oxigén-
hiány, magas sókoncentrátum jelenlété-
ben) élő lények.

A virágföld egyik leggyakoribb ugróvillása, 
 a Folsomia candida (FOTÓ: ANDY MURRAY)

Aszalványmoly (Plodia interpunctella) kifejlett állapotban, a kárt okozó lárvája és az inaktív bábja (FOTÓ: DONALD HOBER)
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faja vonulhat katonás sorban a kony-
haasztalon, a szalonna-, sajt-, kenyér-
darabkákat cipelve rejtett, talán a laká-
son kívül lévő fészkük felé. A müzli-
ben, pirospaprikában finom szálak 
végén himbálózó ételdarabkák árul-
kodhatnak arról, hogy aszalványmoly 
hernyója kelt ki a korábban, talán 
gyártáskor, csomagoláskor lerakott 
petékből, és az fogyasztja a mi ételün-
ket. Az ősszel elővett, lyukasra rágott 
gyapjúpulóver pedig a ruhánkat 
csócsáló ruhamolylárvák szorgalmas 
táplálkozásáról árulkodik. 

És ezzel korántsem merítettük ki a 
mi környezeti körülményeinket sze-
rető, a nekik „felkínált” tápláléko-
kat fogyasztó állatok sorát. Legjobb 
elfogadni a tényt, hogy a lakásunk-
ban is egy kis életközösség él.

A madáretető téli vendégei
Jobb lett volna hamarabb elkezdeni a 
madarak etetését, de még most sincs 
későn. Ha viszont elkezdjük, ne fejez-
zük be a fagyok elmúltáig! A madarak 
etetése ősrégi szokás; kihagyhatatlan 
nyári szórakozás, hogy parkokban, 
strandokon vagy Velence főterén 
kenyérdarabokat dobáljunk nekik. 
Legtöbben szeretjük a madarakat, 
szeretjük, ha jót tehetünk valakivel, 
és mi tagadás, szeretjük azt is, ha a 
megajándékozott kifejezi nekünk a 
háláját. Kénytelen vagyok kiábrándí-
tó lenni. Egyrészt, a könnyen meg-
savanyodó kenyérfalatokkal nagy 
bajt okozhatunk. Másrészt az, hogy a 
lábunk elé vagy akár a vállunkra repül-
nek csipegetni, az nem hála, szeretet, 
hanem a fajon belüli versengés 

kutyát, macskát, akváriumi halakat, 
terráriumi állatokat. Van, aki el 
nem tudná képzelni, hogy megosz-
sza lakóhelyét ilyen piszkoló, mász-
káló, folyamatos törődést igénylő, 
alacsonyabbrendű lényekkel. Köztük 
azért sokan vannak, akik cserepek-
ben növényeket tartanak (bár azok 
is piszkoló, folyamatos törődést 
igénylő, alacsonyabbrendű élőlé-
nyek). És itt kezdődik a baj.

A virágföldben temérdek állat él. 
Néha szabad szemmel is észrevesszük, 
hogy kicsi, fehéres állatkák szökdécsel-
nek a cserépben: ezek ugróvillás rova-
rok, amelyek szinte minden talajféle-
ségben előfordulhatnak. Kicsit köze-
lebbről nézve a feltúrt virágföldet, 
apró, fehéres vagy átlátszó, gilisztasze-
rű férgeket látunk. Senki se ijedjen 
meg, ezek nélkül a fonálférgek nélkül 
nem létezhet talaj, végtelenül fontos 
munkát végeznek a szerves anyag ap-
rításával, forgatásával, mint végzik 
nagyban a földigiliszták. Hagyjuk a 
virágföldet, amiben még sok mindent 
lelhetnénk egy egyszerű nagyítólen-
csével, és nézzünk körül a lakásban! 

A nedves helyiségekben éjszaka vil-
lanyt gyújtva alig centiméteres, kí-
gyózva futó kis állatkákat találhatunk 
(legtöbbször akkor, ha a mosdókagyló, 
a kád vagy a mosogató csapdába ejtet-
te példányaikat) – ezek az ezüstös ős-
rovarok. Annyira igénylik a nedvessé-
get, hogy néha a virágcserepek alá is 
behúzódnak a száraz szobában. Aki-
nek nincs szerencséje, annak a konyhá-
jában, kamrájában csótányok laknak. 
Többféle fajuk is előfordul a környeze-
tünkben, ahogy a hangyáknak is több 

eredménye: a bátrabbak nagyobb esély-
lyel juthatnak eleséghez. Másként kell 
gondolnunk a téli madáretetésre. Az ap-
ró, 10-20-50 grammos, magas testhő-
mérsékletű madárkáknak állandóan 
meg kell szerezniük az életben mara-
dáshoz szükséges mennyiségű élelmet. 

Hol etessünk? Szinte bárhol, ahol a hó 
nem lepi el az ételt, ahol a macska nem 
fér hozzájuk. Ha kiteszünk élelmet 
(akár ételmaradékot, akár magkeveré-
ket, madárkalácsot vagy madárlabda-
csot), azt a madarak meg fogják talál-
ni. Az olajos magvak, például a kuka-
cos vagy ép dió, az ipari napraforgó-
mag kitűnő, kalóriadús tápanyagot 
jelentenek, de ezt szabad kiegészíteni 
más magvakkal is. Szalonnabőrke 
vagy szalonna, állati zsiradék, puha 
sajt, ételmaradék – mind megfelelő le-
het nekik (kivéve a kenyérmorzsát és 
hasonló termékeket). Az almát is szere-
tik, kivágják belőle a maguk részét fi-
nom csőrükkel, ami az éhségtől sar-
kallva meglepő teljesítményekre képes.

Amikor huzamosan fagy van, a 
madarak nem jutnak vízhez, így, 
ha lehet, friss vizet is tegyünk ki, 
rendszeresen cserélve (mert az is be-
fagyhat). Ha mindez megvan, már 
csak három dolgunk maradt.

Érdemes figyelni azt a kedves sür-
gés-forgást, ami a téli madáretető kö-
rül kialalkul. Ha kicsit jobban odafi-
gyelünk, észrevehetjük, melyek azok, 
amelyek egyáltalán nem kedvesen el-
marják a többi madarat az eleségtől, 
amíg jól nem laktak. Ez az élet…

A madáretető alatti terület feltaka-
rításával nem árt megvárni a tavaszt 
(ha az kerti út, ablakpárkány, er-
kély), mert a folyamatos etetés során 
újra és újra telehullatják héjakkal 
meg egyebekkel, és sok eleség is oda 
kerül, amit majd még felkutatnak és 
felcsipegetnek.

Tavasszal érdemes figyelni, hogy 
mennyiféle madárdallal viszonozza 
a természet a kitartó és önzetlen ete-
tők gondoskodását. Ez igazi öröm – 
nekünk. És az is öröm lehet, ha a ha-
szonnövényeinkre e kétlábúak is 
gondot fordítanak majd, a növény-
faló rovarvilág gyérítésével. Mi em-
berek tudunk hálát érezni, hát nyu-
godtan engedjük át magunkat ennek a 
nemes érzésnek!

Vásárhelyi Tamás
biológus

Magyar Természettudományi Múzeum

Három madárfaj egyszerre az etetőn (FOTÓ: DIMITǍR BOEVSKI)



A botsáskák sokak által ked-
velt, így terráriumokban és 
inszektáriumokban is szíve-

sen tartott rovarok. Nem csoda, hi-
szen megannyi formában, méretben 
és színben jelennek meg. Az eddigi 
feljegyzések szerint eddig több mint 
550 leírt fajukat vonták tenyésztés-
be, emellett pedig közel 300 gyűjtés-
ből származó, nemzetségszinten 
azonosított egyedek utódai kerültek 
hobbi állattartókhoz vagy épp szak-
emberekhez. A rovarrend fajszámát 
figyelembe véve az említett adatok 
igen jelentősnek tekinthetők, épp 
úgy, ahogyan ezeket kezelték. 

Az 1980-ban megalakult, botsás-
kák tenyésztésével és kutatásával 
foglalkozó társaság, a Phasmid Study 
Group tagjai ugyanis létrehoztak 
egy listát, melyben minden addigi 
fogságban tartott fajhoz, illetve 
nemzetségre határozott tenyészet-
hez rendeltek egy számot a szervezet 
nevének kezdőbetűiből álló „PSG” 
rövidítés mellé. Feljegyezték továb-
bá a gyűjtési helyét, évét és a gyűjtő 
nevét. Az adatbázis folyamatosan 
bővült az újabb és újabb befogásból 
származó fajokkal, épp úgy, ahogy a 
társaság létszáma a hozzá csatlakozó 
entomológusokkal és hobbi rovar-
tartókkal. Később az internet széles-
körű elterjedése tovább segítette az 
információk áramlását, a „PSG-” és 
az ehhez hasonló „CLP-lista”, illetve 
a szakmai publikációk elérhetőségét.

Színpompás rovarok és az 
aposzematizmus

A jelenleg ismert tizenkét Achrioptera 
faj Madagaszkáron endemikus, 
pontosabban egyiküket csak a szi-
getországtól északnyugatra fekvő 

Comore-szigeteken találták meg. 
Nevüket, mely a görög „achrios” és 
„pteron” szavakból képezve „haszta-
lan szárny” jelentéssel bír, egy 
röpképtelen fajuk után kapták. 

A PSG-listára 2007-ben került fel 
az első két fajuk, majd két évvel ké-
sőbb a harmadik, melyet sikerült 
fogságban tenyészteni. A kriptikus, 
faágra hasonlító, tüskékkel borított 
nőstények imágóként, vagyis kifej-
lettként általában 20 centimétert meg-
haladó testhosszal bírnak. Az ivarérett 
hímek kisebbek, viszont annál látvá-
nyosabbak. A körülbelül 14 centimé-
ter hosszú testük fajtól függően 
élénk kék, zöld vagy narancssárga 
színekben pompázik, hosszabb-rövi-
debb szárnyaik pirosak vagy akár fe-
kete alapon világos foltokkal tarkí-
tottak is lehetnek. Ezzel gyorsan 
magukra vonzzák az ember tekinte-
tét, nem meglepő hát, hogy a genus 
fajainak kétharmadát hím egyedről 
írták le. Ám nem csak mi, hanem a 
természetes élőhelyükön előforduló 
ragadozók is felfigyelnek ezekre a 
példányokra.

Miért éri meg a hímeknek mégis 
feltűnőnek lenniük? Ezt a jelenséget, 
vagyis, hogy egyes állatok élénk, ri-
asztó színeket és kontrasztos mintá-
kat mutatnak a környezetük felé, 
aposzematizmusnak nevezzük. 
A kifejezés görög eredetű, az „apo” 
(el, messze) és a „sema” ( jelzés) sza-
vakból képezve. Ez tehát egyfajta 
szignál a ragadozók felé, hogy a fel-
tűnő egyedek valamilyen módon kel-
lemetlenséget tudnak okozni a 
predátornak, rendszerint rossz ízű 
vagy szagú szekrétum elválasztásával, 
ami irritáló, de akár igen mérgező is 
lehet, így jobb távol maradni tőlük. 

Ezzel szemben a nőstények zöldes-
barnás testükkel megpróbálnak minél 
jobban beleolvadni az ágak sűrűjébe, 
azonban megriasztva őket, színes há-
tulsó szárnyaikat kitárva képesek az 
aposzematizmus egy, a másik nem-
hez képest kevésbé kifejezett formáját 
prezentálni. Belátható, hogy a genus 
nevével ellentétben igenis van funk-
ciója ezeknek a képleteknek. A fenti-
ekben taglalt jelenség önmagában 
nem magyarázza a két nem közötti 

Ú J A B B  FA J O K  S Z Í N E S Í T I K  A  B O T S Á S K Á K  V I L Á G Á T

A TUDOMÁNY ÉS A 
HOBBI TALÁLKOZÁSA

A botsáskák (Phasmida) rendje egy közel 3300 leírt fajt magában foglaló taxon, mely a rovarok 
(Insecta) több mint egymillió fajt számláló osztályának egy kisebb, viszont annál változatosabb cso-
portjaként említendő. Ehhez a diverzitáshoz járulnak hozzá a feltűnő színbeli ivari dimorfizmust muta-

tó Achrioptera fajok, melyek közül kettőt a közelmúltban írtak le.

Achrioptera manga pár 
(FOTÓ: IGOR SIWANOWICZ)
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Más elgondolások szerint ezek a 
fajok a természetben mérgező növé-
nyek leveleit fogyasztják, és képesek 
toxikus vegyületeket felhalmozni a 
szervezetükben. Emellett előtoruk 
mindkét oldalán egy-egy külső elvá-
lasztású mirigy nyílása figyelhető meg, 
melyeken át a támadóikra nézve kelle-
metlen folyadékot képesek kispriccelni. 
Ez már választ ad arra, hogy hogyan 
lehetnek az kifejlett hímek feltűnőek 
anélkül, hogy ragadozók áldozataivá 
esnének, de a nőstények, illetve a lár-
vák kriptikus megjelenésére, máskép-
pen kifejezve a színpompás test hiányá-
ra nem nyújt magyarázatot. 

Lárvaállapotban a kisebb testméret 
okán, a kifejlett nőstények esetén pedig 
a peték védelme érdekében a környe-
zetbe való beleolvadás tűnik előnyös-
nek. Ez az ivarérett Achrioptera hímek-
re is igaz lenne, azonban mikor párzás 
céljából elkezdik a nőstényeket felku-
tatni, mozgásukkal elvesztik álcázó 
képességüket, így ha megtartanák 

jelentős különbségeket, sőt, több kér-
dést is felvet, melyekre nem is olyan 
egyszerű megtalálni a választ.

Kérdések és elméletek
A nemek közötti eltérések megérté-
séhez szükséges megismerni az 
Achrioptera fajok egyedfejlődését, 
legalábbis annak főbb, számunkra 
releváns jellemzőit. A kikelő lárvák 
a kifejlett kor eléréséig mindkét nem 
esetén gallyakra hasonlítanak mind 
testtartásukban, mind színezetük-
ben, ebből is látható, hogy leginkább 
rejtőzködő életmódot folytatnak. 
Imágóként a nőstények megtartják 
kriptikus jellegeiket, a hímek vi-
szont felveszik élénk színeiket. 
Hogyan magyarázható ez a szembe-
tűnő ivari dimorfizmus? 

Mivel csak az ivarérett hímek feltű-
nő színűek, elgondolkodtató, hogy va-
jon lehet-e ennek bármiféle szerepe a 
szexuális szelekcióban – mint ahogy 
sok állat esetében igen –, vagyis bizo-
nyított-e, hogy a nőstények párzáshoz 
közeledve bármiféle preferenciát mu-
tatnának a színesebb hímek felé? A rö-
vid válasz az, hogy nem. Eddigi isme-
reteink szerint nem részesítik előny-
ben a feltűnőbb egyedeket, és elutasító 
magatartást sem mutatnak a kevésbé 
élénk színűekkel szemben, így ez az 
elképzelés valószínűtlennek tűnik.

a lárvális barna mintázatukat, na-
gyobb eséllyel válnának egy-egy ra-
gadozó zsákmányává. Riasztó színe-
ikkel ezt kiküszöbölve nagyobb há-
nyaduk életben tud maradni, melyek 
végül párra találhatnak. Mivel a nős-
tények relatíve keveset mozognak, 
rejtőszíneik tökéletes védelmet nyúj-
tanak egész életük során.

A zöld- és a kékhátú
A terráriumi tenyésztésben többek 
között a 2007-ben befogott, PSG 
314-ként azonosított, Achrioptera 
fallaxnak hitt faj szerepel. Az első pél-
dányt Coquerel, francia biológus 
gyűjtötte 1861-ben, az észak-mada-
gaszkári Port Levenben. Az akkori 
tudomány számára új fajt erről a hím 
egyedről írta le a kutató. A kipreparált 
típuspéldány Párizsi Nemzeti Termé-
szettudományi Múzeumába került.

Ezt a holotípust, vagyis azon típus-
példányt, mely jól reprezentálja a faj-
ra jellemző jellegeket, 2004-ben a 
genus revíziója során ugyan nem ta-
lálták meg a kutatók a múzeumban 
– hiszen a preparátum valószínűleg 
eltűnt –, viszont Coquerel részletes, 
a faj hímjének határozására alkalmas 
rajzot készített róla. Az 1861-es pub-
likációjában egy háti oldalán, tehát 
dorzálisan zöld színű egyed látható 
mint az A. fallax holotípusa.

A PSG 314 szám alatt tenyésztett 
egyedek felmenői azonban nem Port 
Levenből, hanem az északabbra fekvő 

Az Achrioptera fallax holotípusa 
(FORRÁS: COQUEREL 1861) 

Achrioptera maroloko hím példánya 
(FORRÁS: GLAW F. ÉS MTSAI. 2019)

A három botsáskafaj eddig ismert előfordulásai Észak-Madagaszkáron



Montagne des Français területről 
származnak egy 2007. évi befogás-
ból. Ezek hímjei dorzálisan kék szí-
nűek. Fényképes adatok és gyűjtések 
is bizonyítják, hogy Észak-Mada-
gaszkárnak a már említett Montagne 
des Français és Orangea száraz erdei-
ben háti oldalukon kék, míg ezen 
helységektől kb. 60-90 km-rel délre 
fekvő Port Leven, Ankarana, 
Andrafiamena és Daraina települése-
ken olyan zöldes színű hímek találha-
tók, melyekre pontosan illik Coquerel 
XIX. században készült rajza.

E jelentős különbség miatt, illetve 
az északi és délebbi régiókat egymás-
tól izoláló tényezők okán jogosan me-
rült fel a gondolat a kutatókban, 
hogy jó eséllyel két eltérő fajról lehet 
szó. A begyűjtött egyedek sejtmagi és 
mitokondriális DNS-ének vizsgála-
tai is bizonyították azt a feltevést, 
hogy nem egyazon faj két színválto-
zatáról, hanem két külön fajról van 
szó. A kék színű hímek az újonnan 
leírt A. manga nevű fajhoz tartoznak, 
melynek neve a Madagaszkár benn-
szülött lakossága által beszélt malgas 
nyelven kéket jelent. Ezzel szem-
ben a zöld hímek az 1861-ben fel-
fedezett A. fallaxba sorolandók. 
Mindez magában foglalja, hogy az 
eddig A. fallax néven tenyésztett 
egyedek valójában a 2019-ben leírt 
A. mangát képviselik. 

A két faj nőstényei között már csak 
kevésbé jelentős különbségeket talá-
lunk, és ezek sem biztos, hogy helyt-
állóak. A korábban leírt fajból mind-
összesen egy nőstényre bukkantak, 
arra is csupán 2008-ban. A begyűjtött 

példány többek között a különböző 
testtájain lévő tüskék számában, illet-
ve ezek színében mutatott eltérést a 
később felfedezettől. A tojásaiból ki-
kelő utódokat felnevelték, a kifejlett 
hímek a rájuk jellemző zöldes színt 
mutatták, a nőstények között azon-
ban akadt olyan, ami a felmenőjétől 
eltérően nem viselt tüskét egy adott 
testtájon, így megkérdőjelezhető, 
hogy a többi, ivarérett nőstényre felírt 
bélyeget szigorúan csak genetikai 
komponensek határozzák-e meg, to-
vábbá az sem ismert pontosan, hogy 
ezek a jellegek egyedenként és popu-
lációnként mennyire variálhatnak. 

Egy másik, tudományra új faj
A 2000-es évek elején Montagne des 
Français-ban egy eddig ismeretlen 
fajt találtak. A mindössze két vadon 

befogott nőstény utódaiból három 
egyed érte meg a kifejlett kort, közü-
lük az egyik hím volt. A kutatók 
ugyan felismerték, hogy a nőstények 
némileg különböznek az akkor már 
leírt A. spinosissimától, ám több ha-
sonlóság miatt mégis annak egy vál-
tozataként határozták meg. A hím 
példánynak a határozásban ekkor 
még nem volt szerepe, hiszen ilyen 
nemű egyed az A. spinosissima esetén 
ez időpontig nem került a szakértők 
szeme elé.

2019-ben jött a fordulópont, mikor 
is az addigra már ismert hímek kö-
zött igen jelentős színbeli eltérést fi-
gyeltek meg. A 2000-es évek eleji 
gyűjtésből származó példány hím 
utódának teste narancssárgás, míg a 
másik fajé kék színű volt, piros tüs-
kékkel borítva. Habitusuk és szár-
nyaik megjelenése is láthatóan kü-
lönbözött. Szembetűnő színbeli és 
morfológiai eltéréseik, valamint a 
mitokondriális DNS-ük vizsgálatá-
nak eredményei okán külön fajként 
közölték őket: előbbit a malgas 
nyelvben használt „maroloko” ( jelen-
tése: színes) jelzővel illetve mint 
Achrioptera maroloko.

Belátható, hogy a botsáskák ezen kis 
csoportja részben a kevés felfedezett 
példány miatt ugyan még kevéssé is-
mert, de a további terepi kutatások és 
a szakértők munkája fényt deríthet e 
látványos rovarok eddig ismeretlen 
előfordulásaira és életmódjára.

LászLó Márk
Magyar Rovartani Társaság

Terráriumi Rovarok Szakosztály

Fotó az Ankarana Nemzeti Parkból (FORRÁS: FLICKR.COM)

Achrioptera 
spinosissima hímje 

(FOTÓ: BRUNO KNEUBÜHLER)
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Az egyetemen minden héten 
számos órát tartanak. A fel-
mérések szerint egy hallgató-

nak egy héten nagyjából 15-20 órája 
van. Egy átlagos lány az órák mintegy 
77%-ára, míg egy fiú az órák kb. 
70%-ára jár be. Mind a két nem eseté-
ben nagyjából 20% azok aránya, akik 
minden órára bemennek. Akik vi-
szont nem vesznek részt rajtuk, a leg-
különfélébb okokat hozzák fel arra 
vonatkozóan, miért is nem látogatják 
az egyetemi órákat. A leggyakrabban 
elhangzó érv szerint feleslegesnek 
tartják az órára járást. Mind a fiúknál, 
mind a lányoknál több mint 20% 
mondta azt, hogy számára az órakerü-
lés egyik legjellemzőbb oka az, hogy 
nem látja értelmét az előadásokat láto-
gatni. A felmérés rámutatott arra is, 
hogy akik így vélekednek, minden bi-
zonnyal kevesebbet járnak be az egye-
temre, mint a többiek, vagyis számuk-
ra nem csak 1-1 óra unalmas. A lányok 
ezen felül leginkább a munkára hi-
vatkoznak, míg a fiúk azért nem 

HALLGATÓI SZOKÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

FÉRFI-NŐI KÜLÖNBSÉGEK 
A XXI. SZÁZAD EGYETEMÉN

mennek be az órákra, mert azok kez-
dési időpontja nem megfelelő. Mind-
azonáltal hiába megy be valaki az órá-
ra, az még nem ad garanciát arra, 
hogy aktívan részt vesz azon. A ko-
rábbi kutatások bebizonyították (lásd 
Élet és Tudomány 2019/10), hogy a fi-
atalok szeretnek egyéb tevékenységet 
végezni az órákon és ez nem volt más-
képp 2019-ben sem. A lányok az órák 
60%-án, míg a fiúk 45%-án foglal-
koznak mással. Mindkét nemre legin-
kább az okostelefonozás, laptopozás 
jellemző. A megkérdezettek mintegy 
fele az órák legalább 50%-án használ 
valamilyen digitális eszközt. Mind-
ezek tükrében az is kiderült, hogy a 
lányok átlagosan az órák 28,3%-án, 
míg a fiúk a 41,7%-án figyelnek. 

Halogató magatartás és 
életvitel

Vannak, akik az egyetemi vizsgáikra 
folyamatosan tanulnak, mások viszont 
szinte mindent az utolsó napra hagy-
nak. A fiatalok halogató tevékenysége 

leginkább abban mutatkozik meg, 
hogy a megtanulandó anyag legna-
gyobb részét az utolsó napra, esetleg 
a vizsgát megelőző éjjelre hagyják. 
A kutatások arra engednek követ-
keztetni, hogy a lányokra kicsivel 
jellemzőbb a halogató magatartás. 
Egy átlagos lány a tanulás 43,9%-át 
hagyja az utolsó napra, míg a fiúknál 
ugyanez az arány 37,1%. A lányok kö-
zel fele, míg a fiúk 40%-a a tananyag 
legalább 50%-át az utolsó napon ta-
nulja meg, így ki lehet jelenteni, hogy 
az egyetemisták nagy része halogató 
magatartást követ.

A kiegyensúlyozott életvitel sokat se-
gíthet abban, hogy megfelelően tud-
juk teljesíteni tanulmányainkat. A bio-
ritmus abban az esetben tekinthető sta-
bilnak, ha a szorgalmi időszakban, a 
szünidőben és a vizsgaidőszakban 
egyaránt ugyanabban az időben fek-
szünk le és ébredünk, vagyis ugyan-
annyit alszunk. A 2019-es adatok sze-
rint az egyetemi hallgatók döntő több-
ségének a napirendje nem felel meg 

Sokakban felmerül a kérdés, hogy a jövő generációk vonatkozásában megvannak-e a korábban 
jellemző férfi-női szerepek, vagy mára már nagyjából mind a két nem ugyanolyan jellemzőkkel 

rendelkezik? Kutatásomban erre kerestem a választ.
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egyszerre két fronton kell helyt állni-
uk; a tanulásban és a magánéletben. 
A hazai egyetemeken vannak olyanok, 
akik jelenleg is küzdenek valamilyen 
mentális betegséggel (pl. depresszió). 
A megkérdezett lányok mintegy 
10%-a állandó szorongásban, labili-
tásban, bizonytalanságban éli min-
dennapjait, míg a fiúknál ez az 
arány pár százalékponttal alacso-
nyabb. A legnagyobb különbséget a 
vizsgaalkalmak okozta feszültség 
kezelése jelenti. A lányok sokkal ne-
hezebben tudják kontroll alatt tarta-
ni a maximalizmusukat és az elvárás 
okozta szorongást. Az egyetemista 
nők több mint 20%-a vizsgaszo-
rongó, míg a fiúk kevesebb, mint 
10%-a tartozik ebbe a körbe. A leg-
szerencsésebbek azok a fiatalok, 
akik karrierjük és magánéletük so-
rán is nagy nyugodtságról tesznek 

tanúbizonyságot. A stresszorokra a 
lányok 20%-a, a fiúk 43%-a tud 
megfelelő nyugalommal válaszolni. 

A stresszt a fiatalok nehezen keze-
lik. A kutatás rámutatott arra, hogy 
függetlenül a nemüktől, az egyete-
misták nagyjából 40%-ára jellemző, 
hogy a stresszt elfojtják (ez pedig a 
szorongás és egyéb minősített álla-
pot egyik alapja). Mindkét nem ha-
sonló „stresszkezelési mixet” alakít 
ki, aminek legfőbb eleme a zene-
hallgatás. Ez a hárító mechanizmus 
nem oldja meg a problémát, csak el-
szigeteli őket a külvilágtól. Mind a 
két nemre jellemző stresszkezelési 
technika a hobbi és a sport. A lányok 
sokkal jobban szeretnek „lelkizni”, 
míg a fiúk inkább dohányoznak. 
Mindenképp kiemelendő, hogy az 
egyetemista lányok mintegy szűk 
10%-ára jellemzők a szuicid (önbán-
talmazást jelentő) gondolatok. Habár 
a társadalomban a szuiciditás tabuté-
mának számít, mindenképp fel kell 
hívni a figyelmet arra, hogy a lá-
nyok egy nem elhanyagolható része 
azon gondolkodik, hogy bántalmaz-
za magát (esetleg már meg is tette – 
falcolás, vagdosás stb.).

Összességében a két nem szokásait 
tekintve közeledik egymáshoz, de 
még mindig vannak olyan elkülö-
nülő magatartásformák, melyek in-
kább vagy kifejezetten a fiúkra, 
vagy épp a lányokra jellemzők. 
Mint látható, az egyetemisták kö-
zött is vannak olyan területek, ahol 
továbbra is fennállnak a differenci-
ák, azonban a XXI. század második 
évtizedének végére a legtöbb tekin-
tetben a két nem tagjai már hasonló-
képpen teljesítenek.

Faragó Péter

ennek a követelménynek. A lányok 
mintegy 12%-a, a fiúk 8%-a rendel-
kezik stabil életvitellel. A fiatalok leg-
többje a vizsgákat megelőző este igen 
sokáig fennmarad és tanul. Jellemző 
rájuk, hogy éjfélkor fekszenek, de so-
kan akár éj jel 2-3 óráig tanulnak. 
A kutatások rámutatnak arra is, hogy 
vannak olyanok, akik egész éjjel nem 
is alszanak, és így kialvatlanul mennek 
vizsgázni. A szélsőségesen sokáig ta-
nulás és a kevés alvás inkább a lányok-
ra jellemző, amely persze összefügghet 
más jelenségekkel is. A hosszabb távú 
hatások miatt érdemes megemlíteni, 
hogy az egyetemisták „szabadnapo-
kon” igen sokáig alszanak. Mind a 
két nemnél hasonló arányokat ta-
pasztalhatunk: akár a fiúkat, akár a 
lányokat vesszük alapul, kijelenthet-
jük, hogy viszonylag magas azon 
egyetemisták aránya, akik legalább 
délelőtt 10 óráig alszanak azokon a 
napokon, amikor nem mennek 
egyetemre (így kimarad a reggeli-
zés). Ez az alvásneurológusok szerint 
egy igen negatív folyamatot indíthat 
el, amely kihatással lehet a későbbi 
teljesítőképességükre és a stresszhez 
való viszonyulásukra is.

Stresszkezelés
A modern társadalom civilizációs be-
tegsége a stressz, a szorongás és a de-
presszió. Nemtől, kortól, társadalmi 
helyzettől függetlenül szedi áldozatait 
és ez alól az egyetemisták sem kivéte-
lek. A felsőoktatásba járó hallgatóknak 

Az órák alatt figyelmet lekötő egyéb tevékenységek
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Nem lehetetlen, ugyanis a kis-
bolygót a küldetés célpontja-
ként is részint azért választották 

ki, mert a spektruma hasonló volt az is-
mert aktív aszteroidákéhoz. A 2019. ja-
nuár 6-i első alkalmat követően még 
két esetben figyelte meg a szonda a 
nagymértékű szemcsekibocsátást, és e 
megfigyelések elemzése alapján szüle-
tett meg a tanulmány, amelyekben a 
különböző lehetséges magyarázatokat 
is végigtárgyalják a kutatók.

A legerőteljesebb esemény az első 
volt, ekkor kb. 200 szemcsét látott a 
szonda távozni a kisbolygóról, 0,07-
3,3 m/s sebességgel. Ezt észlelve a ka-
merát átprogramozták, hogy sűrűb-
ben készítsen felvételeket, hátha sike-
rül még más eseményt is megörökíte-
ni, és ez sikerrel is járt. Az események 
teljesen eltérő helyszíneken történtek, 
vagyis más-más régió bocsátotta ki a 
szemcséket a kisbolygó felszínén. 
Közös volt azonban az, hogy mind-
egyik esemény helyi késő délután sze-
rinti időben történt. A kibocsátási 
eseményeken (három nagy, és számos 
kicsi, amelyben maximum 20 szem-
cse vett részt) túl „kóbor” szemcsé-
ket is látott a szonda, ezek némelyike 
napokon át keringett a Bennu körül. 
Miután a kibocsátott szemcsék meg-
figyeléséből visszaszámolt felszíni 
helyszíneket ellenőrizték a fotókon, 

KISBOLYGÓKUTATÁS

KÜLÖNÖS KITÖRÉSEK 
A BENNU FELSZÍNÉN

ott semmi nem látszott, ugyanolya-
nok voltak, mint a Bennu felszíné-
nek bármely része. Milyen elméletek 
lehetnek a szemcsekibocsátásra?

Tengelyforgásból adódó 
kiszakadás

A kisbolygó tengelyforgásából adó-
dó centrifugális erő miatt az egyen-
lítő vidékén kiszakadhatnak szem-
csék, ezek azonban egyenlítői pá-
lyán és a forgás irányában repü l-
nének. A Bennuból kiszakadtak 
teljesen más pályákat (pl. retrográd 
vagy hiperbolikus) repültek be, így 
ez a mechanizmus elvethető.

Elektrosztatikus hatás
A napszél plazmája felszínre érkezé-
sével töltötté válnak a felszíni ré-
szecskék és elektromos erőtér alakul 
ki közvetlen a felszín felett, ami az 
egészen apró szemcséket 1 m/s sebes-
séggel kiemeli. A Bennu szemcséi 
viszont jóval nagyobbak és gyorsab-
bak voltak, így ez az ötlet is elvethető.

Jég szublimációja
Ahogyan az üstökösök esetében ez a 
módozat szabadítja ki a jég közt lévő 
port, úgy akár egy kisbolygónál is fel-
léphet hasonló esemény. Ahhoz, hogy 
ilyesmi történjen, a felszín közelében 
jégnek kell lennie. A Bennu esetében 

a kibocsátások helyszínei viszont olyan 
hőmérsékletűek, hogy ott nem lenné-
nek stabilak azok a jegek, amelyek az 
üstökösöknél e feladatot ellátják. Víz-
jégre utaló spektrális jeleket nem láttak 
a Bennu felszínén, ha pedig egy mé-
ternél mélyebben van vízjég, akkor 
ezekből úgy szabadulna csak fel gáz-
nemű anyag, ami magával rántja a fel-
színi szemcséket, ha a területet pél-
dául jelentős becsapódás éri, vagy 
hőmérsékleti hatásokra repedések 

Nem sokkal azután, hogy az OSIRIS-REx 
űrszonda a Bennu kisbolygóhoz érkezett, 
furcsa jelenséget látott: az égitestről apró, 
néhány centis szemcsék távoztak, majd vagy 
a világűr felé vették útjukat, vagy rövid kerin-
gés után visszahullottak a felszínre. Ez a külö-
nös felfedezés azt jelentené, hogy a Bennu 

aktív aszteroida?

Művészi illusztráció a mintavételezésről
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méretű és sebességű meteoroid, a szem-
csekitörések viszont jóval ritkábbak. 
Elképzelhető, hogy egy-egy igen gyé-
ren beérkező kis sebességű meteoroid 
már létrehozhat ilyen anyagkiáramlá-
sokat, esetleg a normál (nagy sebessé-
gű) becsapódások energiájának csak 
egy elenyésző töredéke játszik szerepet 
a szemcsekibocsátásban.

Hőmérsékletváltozás okozta 
töredezés

Ez a felszín hőmérsékletének a gyors 
tengelyforgás miatti eltéréseiből adó-
dik. Laborban a Bennuhoz hasonló 
összetételű meteoriton végzett kísérle-
tekből tudjuk, hogy ilyen körülmé-
nyek közt a napi hőingás miatt a fel-
szín megrepedezik és darabok válnak 
ki belőle. Mivel a Bennu esetében ezek 
az események a 4,3 órás napjának késő 
délutánjára estek, és a számítások sze-
rint a hőmérsékletingadozás ilyenkor 
hat a talaj mélyebb részein a legerőseb-
ben, ez a lehetőség egészen jó esélyt 
kap. A hőingástól repedések keletkez-
nek a kövekben, ráadásul a nagyobb 
kövekben ez a felszínükkel párhuza-
mosan terjedő repedéseket jelent. 
Ennek hatására egy idő után a repedés 
növekedése felgyorsul, s eztán a fe-
lette lévő kőzetdarab szinte lerob-
ban, és apróbb darabokként távozik. 

Összefoglalva a hőingás, a meteo-
roidok beérkezése és a filloszilikátok 
vízvesztése is okozhatják a Bennu kitö-
réseit, illetve ezek persze együtt is szere-
pet játszhatnak. A kisebb kitörésekre 
magyarázat lehet az, hogy a nagyob-
bakból eredő szemcsék, amikor vissza-
esnek a Bennu felszínére, ott újabb 
szemcséket indíthatnak útnak, vagy 
maguk visszapattanhatnak az űr felé, 
attól függően, milyen felszínre érkez-
nek. A modellszámítások alapján ehhez 
szükséges méretű visszacsapódó szem-
cséket ugyan nem sikerült megfigyelni, 
de könnyen lehet, hogy csak azért nem, 
mert nem távolodtak el ezek a nagyobb 
szemcsék annyira a Bennu felszínétől, 
hogy a kamera felvételén láthatóvá vál-
janak az égi háttérben.

Érdekes felvetés, miszerint a Bennuból, 
ha hasonló mértékben távoztak a szem-
csék a múltban is, elméletileg már 
olyan törmelékmennyiség keringhet a 
közelünkben, amely az elmúlt pár 
ezer év során elérhette a Föld pályá-
ját is. E számítások szerint egy szept-
ember 23-a környékén jelentkező 
meteorraj formájában kellene meg-
mutatkozniuk, ám i lyesminek ed-
dig nem bukkantak a nyomára. 
A becslések szerint lassú (12,7 km/s) 
belépési sebességű meteorok születné-
nek a kisbolygó porából, látványos fel-
izzást produkálva. Az, hogy eddig 
nem bukkantunk rá ezekre, nem je-
lenti azt, hogy nem is léteznek, ugyan-
is a déli féltekéről meglehetősen hiányo-
sak az adatok. Az OSIRIS-REx idén 
nyáron vesz majd mintát a kisbolygó-
ból, s 2023-ra érkezik haza vele.

Landy-Gyebnár Mónika

keletkeznek benne. Mindemellett lát-
szódna a kiáramló gáz is, erre viszont 
a Bennu nem adott példát.

Filloszilikátok kiszáradása
A Bennu felszínén olyan víztartalmú 
filloszilikát ásványok vannak, ame-
lyekből laborkísérletek szerint kisza-
badulhat a víz bizonyos hőmérsékle-
ten. Ez a hőmérséklet ugyan maga-
sabb (70 K-nel), mint a Bennu felszí-
néé, ám már korábban elkezdődhet a 
kevésbé kötött víz kiszabadulása ezen 
ásványokból, így akár a Bennu hő-
mérsékleti viszonyai közepette is meg-
történhet. Ezt a lehetőséget fokozza a 
felszín kőzeteinek mechanikai feszült-
sége is, majd az így a külső kőzetek re-
pedéseiben összegyűlő víz már képes le-
het olyan gáznyomásra, ami leszaggatja 
a felszíni sziklákról a szemcséket. 
Ez történik a Geminidák meteorraját adó 
(3200) Phaethon kisbolygó esetében is.

Meteoroidok
Mivel minden égitestre érkeznek, így a 
Bennu sem kivétel. Az átlagosan számí-
tott meteoroidok becsapódásának ener-
giája megegyezik azzal, amit a szonda 
felvételein látott szemcsék kiindulási 
energiájának számoltak. Azonban a 
Bennu felszínét normális esetben per-
cenként érheti el egy ennek megfelelő 

A Bennu igen tagolt felszíne, a legnagyobb 
szikla a kép közepén 58 méteres

A kidobott szemcsék röppályái a számítások alapján, a kép tetején 
a barna pont az űrszondát jelképezi  (FORRÁS: SCIENCE)
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A dopaminerg idegsejtek dopa-
mint szabadítanak fel a szi-
napszisokban, így kommuni-

kálnak más neuronokkal, vagyis eb-
ben az esetben azt mondhatjuk, hogy a 
dopaminerg idegsejt preszinaptikus 
neuron, míg a vele kapcsolatban lé-
vő idegsejt a posztszinaptikus neu-
ron. Amikor a dopaminerg ideg-
sejten végighalad az akciós poten-
ciál, a szinapszisok közelében lévő 
szinaptikus hólyagocskákból dopa-
min szabadul fel a szinaptikus rések-
ben, ahol a posztszinaptikus neuronok 
dopaminreceptoraihoz kötve a dopa-
min megváltoztatja ezen sejtek memb-
ránpotenciálját. A szinaptikus jelátvitel 
szorosan szabályzott folyamat, a jelát-
vivőt éppen olyan gyorsan kell eltűn-
tetni a szinaptikus résből, mint aho-
gyan odakerült. Ezt a dopamin eseté-
ben a dopamin transzporter (DAT) ne-
vű fehérje végzi, amely a dopaminerg/
preszinaptikus idegsejt membránjában 
helyezkedik el és a szinaptikus résből 
a sejt belsejébe juttatja a dopamin 
molekulákat. A sejt belsejében a do-
pamin molekulák visszakerülhetnek 
a szinaptikus vezikulákba (a vezikuláris 
monoamin transzporter [VMAT] se-
gítségével), hogy később újra felhasz-
nálódhassanak az idegsejtek kommu-
nikációjában.

Látszólagos ellentmondás
A citoplazmába visszavett dopamin egy 
része azonban nem kerül vissza a 
szinaptikus vezikulákba, hanem a 
monoamin oxidáz nevű enzim lebontja, 

ENERGIATERMELŐ 
DOPAMIN

3,4-dihidroxifenilecetsavvá [DOPAC] 
alakítja őket, miközben hidrogén-
peroxid is keletkezik. A szakembereket 
régóta foglalkoztatja, hogy ez utóbbi 
folyamat vajon miért megy végbe, 
miért nem kerülhet vissza az ösz-
szes dopamin molekula a szinaptikus 
vezikulákba, ami feltehetőleg hatéko-
nyabb felhasználása lenne a vegyület-
nek, hiszen a sejtnek kevesebb dopa-
mint kellene újraszintetizálni a normá-
lis működéshez. Az egyik legelfogadot-
tabb feltevés szerint a citoplazmába 
került dopamin egy részét azért kell 
lebontania a monoamin-oxidáznak 
(MAO), mert különben kinon típusú 
vegyületté alakulhatna, ami a citoplaz-
mában található alkotóelemek oxidálá-
sával káros hatást fejtene ki a sejtre. 
Az elmélet egyetlen szépséghibája, 

hogy a MAO által létrehozott hidro-
gén-peroxid (H2O2) is erős oxidáló-
szer, ami tulajdonképpen ugyanannak 
a veszélynek teszi ki a sejtet, mint a 
dopamin átalakulása. A látszólagos el-
lentmondás feloldására egy amerikai 
kutatócsoport végzett el egy izgalmas 
kísérletsorozatot, mellyel sikerült fel-
tárni a dopamin MAO általi bom-
lásának jelentőségét.

MAO és mitokondrium
A kutatók első vizsgálataikhoz olyan 
génmanipulált egereket használtak, 
melyek dopaminerg idegsejtjei az oxi-
datív vegyületek felszaporodásának ha-
tására fluoreszcenssé alakuló fehérjét 
fejeztek ki. A kutatók az állatok felál-
dozását követően a dopaminerg sejtek 
sejttesteit és nyúlványait figyelték meg 
az agyból készült metszeteken mikro-
szkóp segítségével, így meg tudták álla-
pítani a sejtekben lévő oxidatív ve-
gyületek hozzávetőleges mennyiségét. 
A sejtek normálisan nem fluoreszkáltak, 
sőt önmagában sem a metamfetamin, 
sem az L-DOPA alkalmazása nem pro-
dukált számottevő fluoreszcenciát a sej-
tekben. A metamfetamin egyrészt gá-
tolja a VMAT működését, ami a 
szinaptikus vezikulákba helyezi a dopa-
mint, így a citoplazmában megnövek-
szik a dopamin mennyisége (a másik 
hatás a DAT foszforilálása, melynek 
következtében megváltozik a dopamin 
szállításának iránya és a dopamin a 
szinaptikus résbe ürül – ezért nevezik 
a metamfetamint dopamin felszaba-
dító ágensnek és feltehetőleg ezek a 

A dopamin egy nagy jelentőségű neurotranszmitter, amely feltehetőleg központi szereppel bír a moz-
gásban, a szokások kialakításában és a jutalmak elérésének motiválásában, illetve az ezekkel kapcso-
latos tanulásban. A dopaminnal kapcsolatos biokémiai folyamatok között azonban van egy, aminek 
jelentősége egyelőre homályba burkolózik: a citoplazmába lévő dopaminnak csak egy része kerül be 
olyan hólyagocskákba, amikből később a szinapszisokban felszabadulhat, része viszont a monoamin-
oxidáz nevű enzim által lebontásra kerül. Ezt a jelenséget tanulmányozta egy amerikai kutatócsoport.

 A dopaminerg idegsejtben a vezikuláris 
monoamin transzporter (VMAT) helyezi 
a dopamint a szinaptikus hólyagokba, 
a szinaptikus résből pedig a dopamin 

transzporter (DAT) veszi vissza a molekulákat 
(FORRÁS: WIKIMEDIA.ORG)
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termel: az elektronok vándorlása során 
a protonok (hidrogénionok – H+) a 
mitokondriális mátrixban (a belső 
membrán által határolt térben) halmo-
zódnak fel. A magas H+-koncentráció 
miatt a H+-ok a belső térből a 
mitokodrium két membránja közötti 
térbe áramlanak, az ún. ATP-szintázon 
keresztül, ami a H+-ok mozgásából szár-
mazó energiát ATP előállítására fordítja, 
vagyis a sejt energiavalutáját hozza létre 
(ez üzemanyagként szolgálhat a sejt 
összes energiaigényes folyamatában). 
Az elektrontranszportlánc működésé-
re egyrészt a mitokondrium belső 
membránjának membránpotenciál-
jából lehet következtetni, ez ugyanis an-
nál magasabb, minél nagyobb a mátrix 
protonkoncentrációja, másrészt az ATP 
citoplazmatikus mennyisége utal a rend-
szer működésének intenzitására. A kuta-
tók először a belső membránpotenciált 
figyelték, amely az elektrontranszportlánc 
egyik tagjának blokkolása mellett nor-
málisan alacsony marad, azonban a 
citoplazmatikus dopamin mennyiségé-
nek növelése ezt is fokozta. Ez tehát 
arra utal, hogy a MAO által létreho-
zott H2O2 valóban az elektrontransz-
portláncnak ad elektronokat.

Dopaminból ATP
A kutatók végül az ATP mennyiségé-
nek monitorozásával azt vizsgálták 
meg, hogy a MAO dopaminbontó 
tevékenysége hogyan járulhat hozzá 
a dopaminerg idegsejt energiagaz-
dálkodásához. Normális körülmé-
nyek között a dopaminerg idegsejt 

citoplazmatikus dopamin-koncentrá-
ciója akkor emelkedhet meg jelentő-
sen, ha az idegsejt magas frekvenciá-
val tüzel, vagyis nagy gyakorisággal 
képez akciós potenciálokat és így 
nagy mennyiségű dopamint ürít. 
Ezt a kutatók elektromos ingerléssel 
modellezték a metszetekben és 
megfigyelték hogyan alakul ben-
nük az ATP mennyisége beavatko-
zás nélkül, illetve a MAO blokkolá-
sa mellett. A MAO működésének 
gátlása lecsökkentette az ATP meny-
nyiségét, viszont csak az ingerlés ko-
rai szakaszában.

A citoplazmába visszavett dopamin 
egy részének MAO általi bontása azért 
lehet előnyös a dopaminerg idegsejt szá-
mára, mert így biztosítja a magas frek-
venciájú tüzeléshez szükséges extra ener-
giát. A MAO tevékenysége által okozott 
oxidatív stresszt képesek előnyükre for-
dítani a dopaminerg neuronok, amíg 
minden rendben zajlik a szervezetben. 
Azonban nem szabad megfeledkezni ró-
la, hogy ez a folyamat is több ponton 
szenvedhet zavart, ami a dopaminerg 
idegsejt alkotóinak károsodását, és végső 
soron a neuron halálát is okozhatja. 
Érdekes módon a Parkinson-kórban 
implikált gének jelentős része a 
szinaptikus jelátvitelben játszik sze-
repet. A Parkinson-kórban jellemző 
a dopaminerg idegsejtek pusztulása, 
amit akár a szinaptikus transzmisz-
szió rendellenessége miatt megnö-
vekedő citoplazmatikus dopamin-
koncentráció is okozhat. 

ReichaRdt RicháRd

folyamatok állnak a pszichoaktív ha-
tás hátterében is). Az L-DOPA a dopa-
min előanyaga, a dopaminerg sejtek-
ben dopaminná alakul, vagyis szintén 
fokozza a citoplazma dopamin-
koncentrációját. Így tehát mindkét ve-
gyület a dopaminerg idegsejtek cito-
plazmájában lévő dopamin mennyisé-
gét növeli, az oxidatív vegyületek 
mennyiségét azonban csak abban az 
esetben növelte a metamfetamin és az 
L-DOPA, ha a MAO-t gátolták.

A MAO a megnövekedett mennyisé-
gű dopamin lebontásakor még több 
H2O2-t kellett volna létrehozzon, ami 
az oxidatív vegyületekre érzékeny fe-
hérje fluoreszcenciáját idézte volna elő, 
ez azonban elmaradt. Hova tűnhetett 
az a sok H2O2? A kutatók azt gyanítot-
ták, hogy a válasz összefüggésben lesz 
azzal a ténnyel, hogy a MAO általában a 
mitokondrium külső membránjához 
rögzül. Valóban, a várható fluoreszcens 
jel abban az esetben is megjelent, amikor 
a MAO egy hibás formáját kifejező 
dopaminerg sejteket kezeltek a dopamin 
citoplazmatikus mennyiségét növelő 
anyaggal (metamfetamin, L-DOPA). 
A kutatók azt gyanították, hogy a 
MAO mitokondriális membránba rög-
zültsége valamiképpen hozzájárul a 
H2O2 gyors lebontásához. Az elképzelés 
tesztelésének első lépése az volt, hogy új-
fent az oxidatív vegyületekre érzékeny 
fluoreszcens fehérjét kifejező idegsejte-
ket vizsgáltak, viszont ezúttal a fluoresz-
cens fehérje olyan változatát használták, 
amely nem a citoplazmába, hanem a 
mitokondrium külső membránjába he-
lyeződik. Így már normális körülmé-
nyek között is megjelent a fluoreszcen-
cia, amit a metamfetamin és az L-DOPA 
csak tovább fokozott, vagyis a 
mitokondrium membránjának köz-
vetlen közelében valóban megjelent 
a H2O2, azonban valami módon 
gyorsan el is tűnt.

Mivel a H2O2 hatékony elektron-
donor (elektronokat képes átadni más 
anyagoknak), a kutatók azt gyanítot-
ták, hogy a hidrogén-peroxid a 
mitokondrium belső membránjában 
lévő elektrontranszportláncnak ad le 
elektronokat. Noha az elektron-
transzportlánc működése is reaktív 
oxigénvegyületek keletkezésével jár, 
mindemellett azonban energiát is 

Sandra Blakely előadása
(FORRÁS:  EMORY EGYETEM))

Az új eredmények szerint a citoplazmatikus dopamint a MAO bontja, és az ebből származó H2O2 a 
mitokondriális elektrontranszportláncnak ad elektronokat, amely hozzájárul az ATP szintéziséhez, 
vagyis a sejt energiavalutáját gyarapítja (FORRÁS: CHEN ÉS JONAS, 2019 – NATURE NEUROSCIENCE)
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H íd szavunk nagy kezdőbetűje a tartalmának piktogramja. Mikor pedig a jel egyszerűsödik, 
a jelentés lehetőségei bővülnek: átjutás, elérés, kapcsolat, szövetség… Vajon van-e ennek hatása 

a magyar olvasó lelkére? Az asszociációk felhője körüllengi az olvasatot, finom vonzások és taszítá-
sok kölcsönhatnak. Szendrei Margit írja sorozatáról: „Ez a híd egy dabasi kis parkban áll. Tulajdonképpen 
bárhol máshol is állhatna, ahogy állnak is hidak szerte a világon, üzenve, hogy van remény. Minden évszakban.” 
A remény más irányból értelmezve kockázatot is jelent, de megvan a visszatérés, az újrakezdés, 

a kétirányú közlekedés, a békés gyarapodás lehetősége: amíg van híd!
H. J.
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1. Gulyás Gábor (Budapest, gl.gulyas@gmail.com) – Utolsóból első –  
Ez a fekete hunyor (Helleborus niger) a szabadban, egy solymári kertben 
virított december 25-én, délben. Nem a szokatlan időjárás miatt, hanem, 

mert ilyenkor kell virágzania. Átkísért minket ebbe az évbe…

2.  Mórotz Márta (Tata, morotzmarta@freemail.hu) – Hídfőállás –  
A télire leapasztott Öregtavon

3. Ifj. Kóta Róbert (Érsekújvár, rbert.kta05@gmail.com) – Kis funkcionalista – 
Megmutatta magát a piszkei Duna-parton

4-6. Szendrei Margit (Dabas, szem06@gmail.com) – Évszakok
Albuma: http://www.flickr.com/photos/7706405@N02/ 

7. Ferencz Gabriella (Pécs, galagonya.bokor@gmail.com) –  
Früstök a mólón 
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LogIQs
www.mensa.hu

2. fejtörő – Maksa Marietta feladványa

Fejtörő rovatunk feladványai Olvasóink általános 
feladatmegoldó képességét teszik próbára.  
A kérdések tetszőleges sorrendben oldhatók 
meg, nem épülnek egymásra, mindegyik más és 
más készség fejlesztésére vagy tesztelésére 
alkalmas. Jó töprengést, briliáns ötleteket, ered-

ményes gondolkodást kívánunk!

3. fejtörő – Sárdi Tibor feladványa

A játéktáblában kanyargó kígyó fejét és farkát színes cella jelzi. 
Rajzolja meg a kígyó testét oly módon, hogy a kanyargó test se 
vízszintesen, se függőlegesen, se átlósan ne érintse önmagát! 

A számok azt jelzik, hogy a kígyó az adott sorban vagy oszlopban 
hány cellát foglal el.

1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Melyik szó illik a kérdőjel helyére?

Egy bizonyos szabály szerint mindegyik szám ugyanannyit ér.  
Melyik szám illik a kérdőjel helyére?

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

Megoldás: Az ábrák sportágak, sportágcsoportok eszközeire, 
versenyszámaira utalnak:

férfi torna: ló, gyűrű; férfi vívás: tőr, kard; férfi atlétika: súly(lökés), 
kalapács(vetés); ritmikus gimnasztika: buzogány, szalag.

2. fejtörő – Sárdi Tibor feladványa

Megoldás: Inas, királyfi. 

3. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: C

(A szavak mögé T betűt illesztve is értelmes szavakat kapunk.)



Rend a lelke…

Kissé meglepő, de hasznos fogyókúrás tanács: 
rakj rendet az otthonodban! A tapasztalat 
ugyanis azt mutatja, hogy a rendezett fizikai 
környezetben az ember hatékonyabban képes 
irányítani a viselkedését, mint a rendetlenség-
ben, így könnyebben ellent tud állni a túlzott 
evésnek is. Az összefüggés érdekes, de a lélek-
tan hosszú ideig nemigen tudott magyarázatot 
adni arra, miért könnyebb uralni a viselkedést, 
ha rend van az ember körül. Boyoun (Grace) 
Chae és Rui (Juliet) Zhu néhány évvel ezelőtt 
egy kísérletsorozattal próbált meg közelebb jut-
ni a jelenség megértéséhez. Eredményeikről egy 
fogyasztói lélektannal foglalkozó folyóirat, a 
Journal of Consumer Research hasábjain számol-
tak be, az önuralom ugyanis a vásárlói magatar-
tásnak is fontos eleme. Ha az ember nem tartja határozott 
ellenőrzés alatt, hogy mire mennyit költ, könnyen túlzá-
sokba eshet, értelmetlen döntéseket hozhat. Az efféle 
kontrollvesztés nagyon hasonlít az elhízáshoz vezető túl-
evésre. Lehet, hogy a „na még csak ezt a kicsit”, „ez most 
már úgysem számít” típusú gondolatok nem okoznak 
valódi katasztrófát, de mindenképp ártalmasak az egyén 
lelki jólléte – no meg anyagi helyzete – szempontjából.

Chae és Zhu az egyik kísérlettel éppen a rendetlen kör-
nyezet és a fogyasztói könnyelműség összefüggését 
vizsgálta. A százötven résztvevőt egyesével vezették be a 
vizsgálati helyiségbe, melyet előzőleg mindig gondosan 
előkészítettek. A szobában az esetek egyharmadában 
rendetlenség volt: a polcokon papírok, dossziék, 
vizespalackok és papírpoharak hevertek nagy összevissza-
ságban. Egy másik esetben ugyanezek a tárgyak szép 
rendben sorakoztak ugyanott, és végül volt olyan helyzet 
is, amelyben a polcok teljesen üresen álltak. Mindenki 
ugyanazt a feladatot kapta: egy számítógép képernyőjén 
egy-egy rövid leírás kíséretében tízféle árucikk jelent 
meg egymás után, és a résztvevőknek mindegyikről meg 
kellett állapítaniuk, hogy maximum milyen áron vásá-
rolnák meg őket. A megítélendő tárgyak között volt pél-
dául csúcsminőségű tévé, kétszemélyes vacsorakupon, 
légkondicionáló és luxus csokoládéválogatás.

Az eredmények azt mutatták, hogy akik rendetlen környe-
zetben végezték el a becslést, lényegesen magasabb árat adtak vol-
na az egyes termékekért, mint azok, akik rendezett szobá-
ban, illetve üres polcok előtt ülve dolgoztak. Ez arra utal, 
hogy a rendetlenségben ülők kevésbé hatékonyan tudták 
visszafogni magukat, és csak úgy „szórták a pénzt”.

A jelenség magyarázatakor a kutatók az emberi lélek-
nek abból az alapvető jellegzetességből indultak ki, hogy 
csak akkor érezzük jól magunkat, ha úgy érezzük, képe-
sek vagyunk kontrollálni környezetünket. Ez többek kö-
zött azt jelenti, szükségünk van rá, hogy lássuk, a cseleke-
detek előre látható következményekkel járnak, és sokszor 
már az is megnyugtató, ha tudjuk, hogy bizonyos esemé-
nyek milyen szabályszerűségeknek megfelelően történ-
nek. Vagyis azt szeretjük, ha a világ átlátható, érthető és 
megjósolható módon működik. Egy rendezett polc 
megfelel az elvárásainknak, de az egymásra dobált tár-
gyak sokasága már kényelmetlen érzést okoz. Ilyenkor az 
a benyomásunk, hogy nem értjük a környezet logikáját, 
nem tudunk eligazodni benne, képtelenek vagyunk az el-
lenőrzésünk alatt tartani. Ez még olyankor is nyomaszt 
bennünket, amikor egyébként semmi dolgunk nincs a 
rendetlenül hagyott tárgyakkal. 

A környezet fölötti kontroll érzésének elvesztését fenye-
getettségként éljük meg, és ez szándékainktól függetlenül 
foglalkoztat bennünket. Éppen úgy leköti kognitív kapa-
citásaink egy részét, mintha egy összeadást próbálnánk 
meg fejben elvégezni, így kevesebb szellemi energia jut 
más feladatok megoldására, például az észszerű táplálko-
zási és vásárlói döntések meghozatalára. Egyszerűen szól-
va a rendetlenséggel való foglalkozás leköti kognitív ka-
pacitásunk egy részét, és emiatt egy kicsit „butábban” 
viselkedünk, nem tudjuk annyira kézben tartani saját tet-
teinket. Ha viszont rendet tartunk a környezetünkben, 
tehermentesítjük az agyunkat, és ez javítani fogja az oda-
figyelést igénylő cselekvéseink hatékonyságát.

Mannhardt andrás

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Életmód tanácsadás (SZŰCS ÉDUA RAJZA)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

A magas vérnyomás 
kezelésének új lehetősége

Szervezetünk a vér nyomását több 
különböző, egymással szoros kap-

csolatban lévő rendszer irányításán 
keresztül szabályozza. Ez a renin-
angiotenzin-aldoszteron rendszer, 
amely meghatározó szerepet tölt be 
mind a rövid, mind a hosszú távú 
vérnyomás-szabályozásban, nem 
más mint egy hormonrendszer, 
amely szabályozza a vérnyomást és a 
víz (folyadék) egyensúlyt. Ha a vér 

kapcsolódott a magas vérnyomás-
hoz laboratóriumi egerek vaszkuláris 
simaizomsejtjeire gyakorolt   hatások 
révén. Ez volt tehát a világon az első 
“in vivo” kísérlet, egyelőre egereken.

,,Azoknak a transzgénikus egereknek 
a vérnyomása, amelyek túlzott mérték-
ben expresszálták az APJ-t a vaszkuláris 
simaizomsejtekben, az APJ aktiválódása 
következtében átmeneti és intenzív emel-
kedést mutattak az apelin injekcióval” 
- mondja Akiyoshi Fukamizu, a vizs-
gálat vezetője ,,Ez összhangban állt az 
erek összehúzódásával, amely bizonyos 
típusú endothel rendellenességekben for-
dul elő.” (Endothel: az erek belfelületét 
borító vékony hártya – A szerk.)

,,Elemzéseink azt mutatták, hogy az 
érösszehúzódás kiemelkedő volt az ak-
tivált APJ-vel rendelkező transzgeni-
kus egerekben, ezért megvizsgáltuk, 
vajon az érösszehúzódást csökkenti-e 
az α1A-adrenergikus receptor eltávolí-
tása az egerekből” - mondja Junji Ishida, 

Régi-új kihívás

A tengerszint-emelkedés nem csak 
manapság jelent a világ számos 

tengerparti településének gondot, 
ugyanis a legutóbbi jégkorszak utá-
ni melegedés, és az azt követő víz-
szintemelkedés már a kőkorban 
próbára tette a vízparton letelepe-
dett embereket.

Ausztrál és izraeli kutatók felfede-
zése az a kőfal, amelyet a Tel Hreiz-
nek elnevezett, a mai Izrael területén 
fekvő kőkori település maradványai-
nál tártak fel. Maga a település évez-
redek óta víz alatt van, létezéséről a 
kutatók az 1960-as évek óta tudnak. 
A feltárások és vizsgálatok azonban 
egészen a 2010-es évekig várattak 
magukra. A kutatók fallal kapcsola-
tos vizsgálata a PLOS One tudomá-
nyos folyóiratban jelent meg.

A tengerszint az időszámításunk 
előtti nyolcadik és hatodik évezred 
között 8 métert (évenként 4 mm-t), 
a hatodik és harmadik évezred kö-
zött további nyolc métert (évenként 
2,6 mm-t) emelkedve érte el a jelen-
legi szintet. A víz előretörése elfedte a 
korai parti településeket, majd egy-két 
méternyi homokkal elborítva konzer-
válta azokat. A homokréteg eltávolítása 

Izrael északi részén, nagyjából egy 
húszkilométeres sávban tíznél is több 
kőkori települést fedeztek fel, köz-
tük Tel Hreiz-t is. A parttól nagy-
jából 100 méterre, 3 méterrel a ten-
gerszint alatt található ősi település 
különlegessége egy száz métert is 

mennyisége alacsony, a vesében lévő 
juxtaglomeruláris sejtek renint vá-
lasztanak ki közvetlenül a keringés-
be. A plazmás renin ekkor a máj által 
felszabadított angiotenzinogént át-
alakítja angiotenzin I-é. Végül az 
angiotenzin I átalakul angiotenzin 
II-vé a tüdőben található angiotenzin 
konvertáló enzim (ACE) által.

Ami ehhez képest újdonság, az úgy-
nevezett apelin receptor (APJ) szerepe. 
Ez rendkívűl fontos szerepet játszik 
az erek összehúzódásában (amit ed-
dig is tudtunk) ezt azonban eddig 
“in vivo” még soha nem igazolták. 
Eddig. A Journal of Biochemistry köz-
zétett új tanulmányban a Tsukuba 
Egyetem szakértői által vezetett ku-
tatócsoport megvizsgálta az APJ, 
membránreceptor aktivitását, amelyet 
általában a szív-érrendszeri szövetek-
ben, például az erekben és a szívben 
expresszálnak (választódnak ki) és 
megállapította, hogy az APJ szorosan 

hosszadalmas és megerőltető munka, 
ezt szerencsére ki lehet váltani azzal, 
ha várunk a megfelelő időre: egy-egy 
nagyobb vihar ugyanis elmozdítja a 
homokot a tengerfenéken, és így fel-
fedi a maradványokat, melyek ezt kö-
vetően búvármerüléssel vizsgálhatók.

A tengerfenéken lévő falmaradvány egy része
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a tanulmány egyik szerzője. ,,Megálla-
pítottuk, hogy az érösszehúzódást jelentő-
sen csökkentette az α1A-adrenerg receptor 
vesztesége, annak ellenére, hogy az egerek-
ben magas volt az aktivált APJ szint.”

A kutatók kimutatták, hogy az APJ 
és az α1A-adrenerg receptor kölcsön-
hatásba lépett a sejtekben a laboratóri-
umi vizsgálatok során, ami arra utalt, 
hogy ez a közvetlen kölcsönhatás fe-
lelős lehet az egerekben megfigyelt 
érrendszeri összehúzódásért. A tanul-
mány eredményei segíthetnek megér-
teni a vérnyomást szabályozó mecha-
nizmusokat, és támogathatják újfajta 
terápiák kidolgozását olyan – immár 
az embereknél előforduló – állapotok 
esetében, mint például az érrendszeri 
szűkület vagy az érrendszeri görcs. 

Természetesen amíg az egérkísér-
letektől a mindennapi gyógyászati 
megoldásig eljutunk, sokszor évek 
telnek el.

Szegő MiklóS

az akna falát, hogy nincs-e az útban 
például rejtett betonvas, ill. a beton 
felülete nem egyenetlen-e. A szerelő-
rendszer egy algoritmus segítségével 
kiszámítja a tűréseket, és ha szüksé-
ges, máshová helyezi át a furatokat.

A célra megfelelő robot megválasz-
tása szintén kihívást jelentett a pro-
jektcsapatnak. Végül az ABB IRB 
2600 robotja mellett döntöttek. 1,65 
méteres kinyúlásával és huszonkilenc 
kilogrammos hasznos terhelésével ez a 
robot jól megfelelt a feladatra. Az ipa-
ri robotok általában a gyár padlójára 
szerelve üzemelnek, és programjaikat 
a térbeli nullpontjukhoz viszonyítva 
hajtják végre. A prototípusban azon-
ban az IRB 2600 egy platformra 
van szerelve, amelyet egy ideiglenes 
telepítésű emelőrendszer fel-le moz-
gat a liftaknában. A robot ebben a 
háromdimenziós térben nem volt 
képes mindegyik fúrási helynél visz-
szaállni az új nullpontba, ezért bizo-
nyos mértékben felül kellett bírálni 
a vezérlőt annak érdekében, hogy a 
robotkar minden alkalommal pon-
tosan a furat koordinátáira állhas-
son. Érzékelők ellenőrzik, hogy a 
furat a megfelelő helyen készült-e el, 
majd a robot beüti az ankercsavart, 
és tovább mozog a következő fúrási 
helyre – újra és újra, teljesen automa-
tikus módon.

A platformra kamerát szereltek, 
így a folyamat távolról is megfi-
gyelhető, emellett a furatkészítéshez 
kapcsolódó összes adatot is doku-
mentálja a rendszer, mindazonáltal a 
működése teljesen önálló, azaz nincs 
szükség kezelőre a felügyelethez és a 
vezérléshez. Mindez azt jelenti, hogy 
a rendszert elegendő betelepíteni a 
liftaknába, ahol az önállóan, meg-
állás nélkül működik mindaddig, 
amíg az összes ankercsavar a helyé-
re nem kerül. A prototípus több új 
európai felvonórendszer szerelésénél 
sikerrel vizsgázott, egyetlen alka-
lommal sem hibásodott meg. 

MéSzároS ilona

meghaladó hosszúságú, vonalsze-
rű, a jelenkori parttal párhuzamo-
san futó építmény, mely a település 
tenger felőli oldalán épült. A lakók 
azért emelhették az építményt, 
hogy megóvják magukat az emel-
kedő vízszint okozta hullámoktól és 
eróziótól. A fal egy ideig a helyiek 
hasznára vált, azonban a folyamatos 
védekezés hosszú távon hasztalan-
nak bizonyult, így Tel Hreiz-t végül 
elhagyták. A 7000-7500 éve emelt 
falszakasz a legkorábbi olyan ismert 
építmény, amelyet a tenger elleni vé-
dekezés miatt építettek.

A fal építése során felhasznált 
kövek nagyobb része feltehetően 
a környező, kb. 2, illetve 4 km-re 
lévő folyók medréből származhat. 
Méretük miatt (a tömbök töme-
ge 200-1000 kg közötti) a kövek 
mozgatásához jól szervezett közös-
ségre volt szükség.

A XI. századra vonatkozó becslé-
sek 1,7 és 3,1 mm/év mértékűre te-
szik a világ tengereinek szintemel-
kedését, ami elmarad a kőkori ese-
mények gyorsaságától, azonban ez 
már most több tengermenti országot 
és várost fenyeget. Ezt a fenyege-
tést védelmi rendszerek kiépítésével 
bizonyos ideig kezelni lehet, azonban 
a tengerszint folyamatos emelkedése 
esetén a partmenti területek elhagyá-
sára is kényszerülhetnek a lakosok.

DáviD Tibor

Liftszerelő autonóm 
fúrórobot

A felvonók beszerelésénél a veze-
tősínek és a liftajtók precíz, 

biztonságos rögzítéséhez a liftak-
nában ankercsavarok használatosak 
– nagy mennyiségű ankercsavar. 
Minél magasabb az épület, annál 
több kell belőle.

„A beton liftaknában az ankercsavarok 
furatainak elkészítése fáradságos, monoton, 
fizikailag kimerítő feladat. A biztonságos, 
precíz munkavégzés nagyfokú pontosságot 
és teljes koncentrációt igényel” – magya-
rázta Christian Studer, a Schindler cég 
technológiai újdonságokkal fog-
l a lkozó ré sz legének vezetője. 
A magasházakban a felvonó beszerelé-
séhez több száz furatot kell létrehozni az 
ankercsavarok számára. Mindez a lift-
aknát zajos, poros munkakörnyezetté, 
a benne történő munkavégzést pedig 
megterhelővé teszi. Ezért a szakem-
berek automatizált, robot-rásegítésű 
szerelőrendszert fejlesztettek ki. 
A rendszer neve „Robotizált felvonó-
szerelő rendszer”, melyet a vállalat a zü-
richi ETH műszaki egyetemmel, vala-
mint a svájci ABB Robotics szoftveres 
szakértőivel együttműködve fejlesztett.

A robot fő feladata a furatok elké-
szítése és az ankercsavarok szerelése a 
liftaknában, azonban a rendszer ennél 
jóval többre is képes. Az önálló műkö-
désű szerelőrendszer az automatikus 
emelő segítségével független módon 
képes mozogni a szintek között – ilyen-
re még nem volt példa a történelem 
folyamán. „A tervezés során kihívásnak 
számított az is, hogy a robotot igen nehéz 
feladat úgy programozni, hogy milliméteres 
pontossággal mindig azonos koordinátákra 
készítse el a furatokat. A gép a liftaknában 
pozícióról pozícióra mozog, és a viselkedését 
képesnek kell lennie folyamatosan, dinami-
kus módon a fúrási koordinátákhoz alakí-
tani” – magyarázta Studer.

A fúrási koordinátákat elméletben 
előre rögzítik. A munka megkezdése 
előtt azonban a robot megvizsgálja 
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Aktív vulkán a Vénuszon 

A z USRA (Universities Space 
Research Association) több ameri-

kai egyetem kutatóiból álló csoportja 
munkája révén talált bizonyítékot a Vé-
nusz jelenkori aktív vulkáni működésé-
re. Még az 1990-es évek elején a NASA 
Magellan nevű szondájának radaros 
mérései alapján derült ki, hogy a 
Vénusz teli van vulkánokkal és kiter-
jedt lávafolyásokkal, ám semmit se tud-
tunk ezek koráról. Azután, már a 
2000-es években az Európai Űrügy-

nökség Venus Express nevű szondája 
derített fel még többet a szomszédunk 
vulkanizmusáról azzal, hogy infravö-
rös spektroszkópos mérésekkel vizsgál-
ta meg a bolygó éjszakai oldalát, s ezzel 
számos ásvány jelenlétét ki tudta mu-
tatni. A kutatás szempontjából a bazalt 
egyik legfőbb összetevője, az olivin 
volt a kulcskérdés, ugyanis ennek az 
ásványnak a lehetséges reakcióit jól 
ismerjük, s ezeket még a Vénusz lég-
körén keresztül is képes volt felmérni 
az űrszonda műszere. Azt azonban 
egészen mostanáig nem tudtuk, hogy 

miként lehet a lávafolyások korát meg-
becsülni, mivel nem volt ismert, mi-
lyen gyorsan alakul át a friss lávafolyá-
sok olivintartalma a Vénusz felszínén.

A kutatócsoport laboratóriumi 
körülmények közepette leutánoz-
ta a Vénuszon uralkodó helyzetet, 
és azt mérték meg, hogy az olivin 
mintái miként reagálnak e környe-
zetre, milyen változások zajlanak 
le bennük különböző hőmérsékle-
ten, és különböző idők elteltével. 

A kísérletek alapján az olivin gyorsan 
reakcióba lép a légkörrel, s az ásványon 
ennek hatására már akár néhány hét 
alatt is magnetit és hematit réteg kép-
ződik. A Venus Express által észlelt, 
már átalakult lávaárak jellegzetes vál-
tozásaihoz elegendő néhány év, így az 
űrszonda olyan lávafolyásokat figyelt 
meg, amelyek pár éve keletkeztek. 
Ezzel a Vénusz a saját Földünk után a 
második olyan bolygó a Naprendszer-
ben, amelyen aktív vulkáni tevékeny-
ség zajlik. A jövő Vénusz-küldetései 
során közvetlen bizonyítékokat is sze-
rezhetünk, megpillanthatjuk a lávafo-
lyásokat és a felszín változásait.

(Science Advances)

Szárnyas segéd

Az afrikai szürkepapagáj is tud  
„segítő szárnyat” nyújtani! A segí-

tő viselkedés és annak evolúciója rég-
óta foglalkoztatja a tudósokat.  Darwin 
óta úgy véljük, hogy a természetes sze-
lekció nem jutalmazza az önzetlensé-
get - így a kialakulását sokáig rejtély 
övezte. Arra már sikerült evolúciós 
magyarázatot adni, hogy valójában 
a szabályt erősítő kivétel, ha egy egyed 
a rokonait segíti. Talányos viszont az a 
helyzet, amikor egy egyed ismerősei-
nek segít, és megvan a viszonzás esélye. 

Ez az önzetlen segítségnyújtás csak 
néhány fajra, az emberre és az ember-
szabásúakra jellemző, ahol az egyedek 
felismerik egymást, és ki tudják zárni 
a potyázókat. A német Max Planck 
Ornitológiai Intézet nemrégiben vég-
zett vizsgálata kiderítette, hogy a ma-
darak között is létezik ilyen önzetlen 
segítés, méghozzá a papagájok között, 
akiknek híresen jó a probléma megoldó 
képessége és a szociális intelligenciája. 

A vizsgálatokban két faj szerepelt, 
az afrikai szürkepapagájoknak illetve 
a kék aráknak egy eszközt kellett át-
adni a szomszéd ketrecben elhelyezke-
dő fajtársnak ahhoz, hogy a fajtárs el 
tudja érni vele a jutalmat – egy mogyo-
rót. Az afrikai szürkepapagájok min-
denféle előzetes tréning nélkül is ké-
pesek voltak felismerni, mikor szorul 
a fajtárs segítségre és 8 esetből 7-szer 
azonnal oda is adták az eszközt neki. 

ÉT-ETOLÓGIA

A segítő viselkedés független volt 
a rokoni viszonyoktól, de kiderült, 
hogy a segítés még intenzívebb volt, 
ha „baráti”, vagyis ismerős egyed volt 
a szomszéd. A kék arákkal ez nem volt 
így, bár ők is próbáltak segíteni a faj-
társnak, de eredménytelenül.  

Ezek szerint nem véletlenül neve-
zik a szürkepapagájokat „tollas fő-
emlősöknek”.

bilkó ágneS
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PRÓBÁLJA KI 
LEGÚJABB
NYELVVIZSGÁNKAT! 

AZ ÚJ NEMZEDÉKNEK!

Az első hazai fejlesztésű  
számítógépes nyelvvizsga

Próbálja ki!

Kedves Olvasóink!

A 2007 és 2017 között megjelent 
lapszámaink kedvezményesen, 
200 forintos áron vásárolhatók 

meg a szerkesztőségben.
Jó szórakozást kívánunk lapunk  

olvasásához!

- Államilag elismert
- Számítógépes nyelvvizsga

- 7. munkanapon eredményt ad

Bár az év hüllőjének megválasztott keresztes vipera Földünk egyik 
legnagyobb elterjedésű kígyója, mégis veszélyeztetett, mivel élőhe-
lyei, a rétek, legelők fokozatosan tűnnek el, kaszálás helyett szántó-
ként művelik vagy felhagyva becserjésednek, illetve özönnövények 
lepik el azokat. Hazánkban védett faj, 250 ezer forint az eszmei 
értéke. Jó fejtést kívánunk!

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyze-
tet. A múlt évi, 46. heti szá-munkban elkezdődő 12 hetes rejt-
vényciklusunk végére a négyzetek betűi – helyes sor-rendbe 
rakva − egy 245 éve született matematikusunk nevét adják ki. 
A név megfejtői között az Élet és Tudomány negyedéves előfize-
tését sorsoljuk ki. 

VÍZSZINTES: 1. Ágvégen fészkelő énekesmadár. 11. Médi és Hédi 
nővére! 12. Behint. 13. Franciaország Moselle megyéjének székhe-
lye. 15. Új, németül. 16. Egyetlen palánta. 17. Az emberi szervezetre 
vonatkozó. 19. Kifejezés, röv. 20. Hajszol. 22. Norvégia NOB-jele. 23. 
Egyik jelképe az olajág. 24. A keresztes vipera latin neve. 
27. Kisbérhez közel lakik. 28. Ipari rostnövény. 29. Félszáz! 30. Szűk 
hely a kemence mellett. 31. Patinás olasz „festőváros”. 33. Siklós hatá-
rai! 34. Korábbi orosz motorkerékpár-márka. 35. Balázsovits ...; kortárs 
színművésznő. 37. Feldíszítő. 40. Ahhoz tartozik, annak a tulajdona. 
41. A tavaszi búzamezőn zöldell.

FÜGGŐLEGES: 1. Réz, bronz stb. kézműipari feldolgozása. 2. Friss, 
hamvas. 3. Ablaküveg-tapasz. 4. Belső hőmérséklet! 5. A magyar 
reformkorszakban a haladó ellenzék tagja. 6. Szófajra vonatkozó. 7. 
Egykori német autómárka. 8. E közelebbi. 9. Csúcsívesség is jellemzi az 

ilyen építészeti stílust. 10. Elszánt igyekezet. 14. Muzsikára vonatkozó. 
18. Gléda. 19. Tartja a markát. 21. Női becenév. 23. A belsejében. 
25. ... Shop Boys; 1981-ben alakult brit popduó. 26. ... Gees; a Gibb 
fivérek zenekara volt. 31. A kék is ez. 32. Statisztikai tény. 34. ...-Hollo; 
olimpiai bajnok finn akadályfutó (Volmari, 1907–1969). 36. Hogyis-
hívják. 38. Bercsényi szerint fakó az ura! 39. Főváros része!

Múlt heti rejtvényünk megfejtése (a tavaszi álganéjtúró tudományos 
neve): Trypocopris vernalis. 
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ÉT-IRÁNYTŰ  ÉT-IRÁNYTŰ Bánsághy Nóra rovata

Édentől keletre. Lázadás Bu-
dapesten – Rubi & Lóze cím-
mel nyílt kiállítás a Robert Capa 
Kortárs Fotográfiai Központban. 

A kiállítás képeit a Fortepan és 
a ZuckerMűvek együttműködé-
sében megjelenő, tíz kötetesre 

tervezett tematikus fotóalbum-sorozat ötödik, Beat, 
Pop, Rock – Falak és Hangfalak című kötetének képeiből 
és magángyűjteményekből is válogatta a Robert Capa 
Kortárs Fotográfiai Központ.

A létező szocializmus első éveiben a sport számított az 
egyetlen olyan támogatásra érdemes szabadidős tevé-
kenységnek, amit a legkevésbé szőtt át direkt módon a 
politikai propaganda. Az 1956-os forradalom leverését 
követő konszolidáció, az ún. gulyáskommunizmus egyik 
alapvetése az volt, hogy szélesítse a szórakoztatópalettát, 
és hogy a nagy tömegek számára is könnyen hozzáférhe-
tővé tegyen olyan, korábban „polgári csökevény”-nek, 
„úri huncutság”-nak mondott tevékenységeket is, mint a 
zenés-táncos szórakoztatás vagy a bélyeggyűjtés, de ilyen 
„mozgalommá” lett az amatőr fotózás is.

Noha akkoriban még a szocialista országokból szárma-
zó komolyabb fényképezőgépek is sokba kerültek, vol-
tak filléres masinák, a nyersanyagot viszonylag ol-
csón be lehetett szerezni, akárcsak az amatőr 
laborfelszerléseket. Ennek köszönhetően a hatvanas-
hetvenes években a fotózás népszerűsége megsokszoro-
zódott, és mindezt ugyan a hatalom – elsősorban a tá-
mogatott klubok, körök révén – megpróbálta valame-
lyest figyelemmel kísérni, de mivel az se volt baj, ha va-
laki nem volt regisztrált fotóamatőr, a totális kontroll 
csak a publikált művekre terjedt, terjedhetett ki.

Rubinstein Sándor és Sándor László nem volt tagja 
semmiféle fotókörnek, kiállításokon nem vettek 
részt, de nemcsak ezért számítottak „törvényen kívü-
linek”. Képeik alapján egyértelmű, hogy e két fiatalember 
éppen azt testesítette meg, amitől a rendszer oly ádázan 
óvta az ifjúságot: a nonkomformizmust, a devianciát, a lá-
zadást, amit akkoriban „nyugatmajmolásként” emlegettek.

A tárlat február 23-ig látogatható.

Mayer Éva évek óta az aktuális 
társadalmi problémákkal foglal-
kozik, melyek szorosan összeköt-
hetők a személyes életében megta-
pasztalt élményekkel. Az egyén és 
a társadalom viszonya, a kö-
zép-európai identitás mibenlé-

te izgatja leginkább, a személyességen túl azon van, 
hogy általánosabb érvényűvé formálja a mondaniva-
lót a kollektív tudat bevonásával. Érdekli a grafika 
„térgrafikává” való alakítása, grafika-installációi sok-
szor helyspecifikusak és szerves részét képezik a térnek. 

Gyakran tervezi őket szakrális terekbe, ahol szokatlan 
párosításként, egymást jól kiegészítve működik a közna-
piság és a szakralitás. Az installációk mellé van, hogy 
hangot és mozgóképet is párosít.

A Továbbított üzenet című tárlat alkotója olyan tabu-
kat is feszeget, mint a betegség, a társadalmi-kisebbségi 
konfliktusok, az előítéletesség problematikája, a migráció 
vagy az elmúlás, a gyászfeldolgozás, illetve a hittel és 
vallással kapcsolatos kérdéskörök gondolatisága.

A kiállítás február 25-ig látható a Párbeszéd Házában.

Néhány éve bukkant fel az Iparmű-
vészeti Múzeum egyik raktárában a 
firenzei születésű, de Rómában al-
kotó XVII. századi művész, Anto-
nio Tempesta egyik különleges al-
kotása, amely a festmények eseté-
ben megszokottól eltérően nem 
vászonra vagy fatáblára, hanem egy 

Afganisztán területéről származó drágakő lapra, úgyne-
vezett lápisz lazulira készült.

Az elmúlt évek kutatásai tisztázták a műtárgy múze-
umba kerülésének, majd leltárból való törlésének történe-
tét, ezzel párhuzamosan pedig megkezdődött a mű kö-
rültekintő restaurálása is. Az alig egy milliméter vastag, 
néhol a fényt is áteresztő kőlap mindkét oldalán egy-egy 
ószövetségi jelenet látható, az alapként szolgáló színes kő-
zet mintázata az ábrázolások szerves részét képezi. 

A titokzatos és egyben lenyűgöző alkotás március 29-ig 
látható a Ráth György-villa Drágakőre festve – Antonio 
Tempesta újonnan felfedezett képe(i) az Iparmű-
vészeti Múzeumban című új időszaki kiállításán.  

A Nílus folyó mentén évezre-
dekig virágzó egyiptomi civi-
lizáció jellegzetes ábrázolásai és 
különleges írásrendszere a mai 
napig elvarázsolják a múlt iránt 

érdeklődő kicsiket és nagyokat egyaránt. 
A sok ezer éves tárgyakat segítség nélkül olykor nehéz 

megszólítani. A Szépművészeti Múzeum 60 perces tár-
latvezetése során egy-egy meghatározó témán keresztül 
ismerkedhetnek a kíváncsi gyerkőcök az ókori egyipto-
miak hétköznapjaival, írásával, isteneivel, királyával és 
túlvilági elképzeléseivel. A tárlatvezetés a múze-
um Korszakok a Múzeumban című sorozatának első 
kötetéhez kapcsolódik, mely Ókori Egyiptom címmel 
jelent meg. Különlegessége, hogy az olvasó az Egyipto-
mi Gyűjtemény műtárgyain keresztül ismerheti meg a 
több ezer évig virágzó ókori egyiptomi civilizációt. 
A programon való részvételhez belépőjegy mellé kiegészí-
tő jegy váltása szükséges, melyet érdemes mielőbb besze-
rezni, akár már februárra is. A tárlatvezetések február 
2-án, 9-én, 16-án és 23-én lesznek 11-12 óra között. 

Fotóamatőrök

Tárlatvezetés gyerekeknek

Tabufeszegetés

Lápisz Lazuli
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Hogyan alakul ki a jóllakottság?
A táplálékfelvétel szabályozásá-
nak részleteit ma már viszonylag 
jól ismerjük, azonban még így sem 
mondhatjuk, hogy teljesen feltárt 
lenne a folyamat. Egy amerikai kuta-
tócsoport most egy újabb részletre 
derített fényt: a vékonybél telítődé-
sére aktiválódó mechanoreceptorok 
a bolygóideg révén jeleznek a köz-
ponti idegrendszernek, hogy kiala-
kuljon a jóllakottság.

Grünbaum Gyula imasálja
A terepmunka az antropológia és a 
néprajz megkülönböztető jegye. Egy 
múzeum, vagy gyűjtemény a tárgyi 
kultúrával kapcsolatos sokszínű tudás 
megszerzésének és átadásának terepe 
is egyben. Erre mutat példát a Néprajzi 
Múzeum gyűjteményének egy rituális 
tárgya, a sopronkeresztúri zsidó keres-
kedő, Grünbaum Gyula imasálja.

Az Almás-kőlik eredeti aljrajza
Hazánkban a barlangok tudomá-
nyos felmérése a XVIII. század elejéig 
nyúlik vissza. Székelyföld talán leg-
híresebb, a történelmi Magyarország 
egyik legkorábban kutatott és felmért 
barlangja a Homoródalmás határában 
nyíló Orbán Balázs-barlang. A koráb-
bi nevén Almási-barlangnak vagy 
Kőliknak nevezett járatot 1835-ben 
mérte fel nagykedei Fekete István.

A hátlapon
Főszerepben a Vénusz

2020 első öt hónapjában az alkonya-
ti időszak legfeltűnőbb égiteste a 
Vénusz lesz, Uránia égi színházának 
főszereplőjeként. A kozmikus szín-
darab felvezetéseként múlt év 
december 29-én a planétának a 
Holddal való, csodálatos együttállását 
figyelhettük meg. A három és fél na-
pos korú, hamuszürke fénnyel kiegé-
szült holdsarlótól a Vénusz aktuálisan 
6,3 fok távolságra tartózkodott. A be-
mutatott kép a veszprémi tűztorony 
kulisszája felett ábrázolja a párost.

A bolygó esti láthatósága néhány 
igazán kellemes csemegét tartogat 
az égbolt kedvelői számára. A mel-
lékelthez hasonlóan, a Hold és a 
Vénusz szoros közelségei jellemzően 
az időszak hónapjainak vége felé kö-
vetkeznek be ( január 28-án, február 
27-én, március 28-án, április 26-án 
és május 23-án). Az év egyik leglát-
ványosabb együttállását április 3-án 
figyelhetjük majd meg: a bolygó 
alig 12 ívpercre, vagyis a holdko-
rong sugaránál is közelebb  tar-
tózkodik majd a Meropétól, azaz a 
Fiastyúk nyílthalmaz csillagai kö-
zött halad el. Április 30-án éri el a 
planéta a legnagyobb fényességét, 
mintegy -4,7 magnitúdót. Május vé-
gére a láthatósága már rohamosan 
romlik; a Nappal való alsó együttál-
lását június 3-ára éri majd el, így a 
nyár folyamán – nevéhez, az Esthaj-
nalcsillaghoz méltóan – átkerül a 
hajnali égboltra. 

Szöveg és kép: 
Ladányi Tamás
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