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Létezik-e szabad akarat? 
Boldogkıi Zsolt index.hu  2013. április 6.  

Abban a hitben élünk, hogy képesek vagyunk különbözı 
alternatívák között tudatosan választani, más szóval szabad 
akarattal rendelkezünk. A döntéseinket azonban különbözı 
hierarchikus szinteken ható kényszerek határozzák meg. 
Természetesen a fizikai törvényszerőségek megtartják érvényüket 
az agy mőködése során is. A kérdés az, hogy ezek a törvények 
csupán behatárolják a viselkedésünket, vagy – elıre megjósolható 
módon – meg is határozzák azt. 

A tudatunk az a sajátságunk, amely megkülönböztet bennünket a 
Föld összes többi szervezetétıl. Bizonyos kísérletes eredmények 
azonban arra utalnak, hogy a tudat fölösleges, mivel csupán követi, 
nem pedig eldönti a cselekvést. Nem tisztázott még, hogy az emberi 
viselkedést az öröklött tényezık vagy a környezeti hatások 
befolyásolják nagyobb mértékben. 

Az elıbbi esetben egyfajta genetikai marionettbábuk vagyunk. A 
környezeti meghatározottság sem biztat túl sok jóval, hiszen ha 
például a neveltetésünk miatt vagyunk olyanok amilyenek, az sem a 
saját döntésünk eredménye. A törzsi ösztön pedig a csoport 
védelmére aktiválja az egyéneket. Az emberi agy és viselkedés 
tehát különféle genetikai programok irányítása alatt áll. Hagynak-e 
vajon lehetıséget e szoftverek a szabad akarat számára, vagy 
döntési autonómiánk pusztán egy illúzió? Átfogjuk az emberi lét 
teljes horizontját a kvantumrészecskéktıl a géneken át az emberi 
elméig. 

1. A fizikai törvények meghatározottsága 

Egy fizikai rendszer jelen belsı állapota és a külsı tényezık 
egyértelmően meghatározzák e rendszer jövıbeli állapotát. Ez a 
fajta determinizmus (meghatározottság) súlyos kihívást jelent a 
szabad akarat ideáját illetıen, hiszen ha az agy mőködésére is 
érvényes, akkor pusztán robotok vagyunk. Márpedig a fizika 
törvényei univerzálisak. A káoszelmélet szerint egy, a kiindulási 
feltételekben bekövetkezı apró eltérés alapvetıen megváltoztathatja 
az események menetét – de a káosz eseményei is szigorú ok-okozati 

rendszerben következnek egymás után, csak a jóslás válik 
nehezebbé. 

A kvantumrészecskék világában azonban nem érvényes ez a fajta 
abszolút determinizmus. Egy részecske nem rendelkezik 
egyidejőleg meghatározott pozícióval és sebességgel, csupán 
bizonyos valószínőséggel rendelhetı hozzájuk a két fenti paraméter. 
Ez az úgynevezett Heisenberg-féle bizonytalansági elv a mikrovilág 
alapvetıen eltérı sajátosságaira mutat rá. A nagyobb testek 
viselkedésében azonban a bizonytalanság kiegyenlítıdik, ezért az 
elhanyagolható (kivéve az ısrobbanást követı idıszakot, ahol a 
részecskefizika törvényei uralkodtak). A kaotikus folyamatokhoz 
hasonlóan a kvantumbizonytalanság sem lehet azonban a szabad 
akarat alapja, hiszen itt a véletlen dönt, nem pedig az elménk. 

2. A tudat korlátai 

Agy és tudat. Az állatok is rendelkeznek a tudat bizonyos elemeivel, 
de az emberi tudat alapvetıen új képességekkel vértezi fel az 
elménket. Szimbólumokon alapuló beszéddel kommunikálunk, 
fejlett társadalmakat építünk, valamint felfogjuk, hogy létezünk, és 
azt is, hogy egyszer vége szakad e létnek. A legtöbben azonban 
nem vagyunk hajlandóak ez utóbbi tény elfogadására, ehelyett 
misztikus hiedelmekkel próbáljuk meg kimenteni tudatunkat az 
agyunk fizikai fogságából. Nemcsak az egyes vallások teszik ezt, 
hanem egyes modern tudományfilozófiai irányzatok is megkísérlik 
az agy és a tudat szétválasztását. 

Karl Popper filozófus és John Eccles neurofiziológus – szemben a 
vallásos elképzelésekkel – elismerik, hogy a tudat az agy 
produktuma, de szerintük az egy önálló szubsztanciát alkot, s képes 
befolyásolni létrehozójának, az agynak a mőködését. Tehát a 
tudatunk nem csupán passzív árnyként követi az idegi folyamatokat, 
hanem be is tud avatkozni ezek mőködésébe. 

David Chalmers filozófus szerint a tudat kutatásának két fı fókusza 
kell, hogy legyen. Elsıként ki kell deríteni, hogy melyek azok az 
agyterületeket, amelyek a tudatosulásért felelısek, ezt nevezi 
könnyő problémának a filozófus. A nehéz problémát annak 
megértése jelenti, hogy miként vezet az idegsejtek mőködése a 
szubjektív élmények kialakulásához az agyban. E rejtély 
megfejtéséhez Chalmers szerint új típusú – úgynevezett 
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pszichofizikai – törvényeket kell megalkotnunk. E törvények 
feladata a fizikai rendszerek tudattal való kapcsolódnak leírása lesz. 

A materializmus elveti a fenti, úgynevezett dualista elképzeléseket, 
álláspontja szerint ugyanis az agymőködés és a tudat nem 
választható el egymástól, hanem ugyanannak a folyamatnak a két 
oldalát jelentik. Hogyan lehetünk akkor szabadok a materializmus 
szerint? Úgy, hogy követjük a vágyainkat és az elképzeléseinket, 
amelyek egyébként a fizikai törvények által meghatározottak. A 
szabadságunk tehát a társadalmi rendszer és a mikrokörnyezet 
függvénye. Ezek minél megengedıbbek, annál szabadabbak 
vagyunk. Ezt végkövetkeztetést azonban nem szívesen fogadnánk el 
a szabadságunk kritériumaként, hiszen nem érezzük valódi 
szuverenitásnak. 

Tudat és döntés. Benjamin Libet idegélettannal foglalkozó kutató 
kimutatta, hogy idıbeli csúszás van a valóság és annak tudatos 
észlelése között. Kiderült, hogy a tapintási ingerületeket fél 
másodperccel késıbb észleli a tudatuk, mint ahogy ez az információ 
az agyunk elsıdleges érzıközpontjába bekerül. A látás esetében 
még nagyobb a csúszás. Hogyan tudunk így pingpongozni, vagy 
autót vezetni? Úgy, hogy nem a tudatunk irányítja ezeket a 
cselekvéseket, hanem valami más, az agyunk sötét bugyraiban. Ezt 
a tényt Libet egy másik kísérlete igazolta. A kísérleti alanyoknak 
azt a feladatot adta, hogy nevezzék meg azt a pillanatot, amikor 
elhatározzák a kezük felemelését, amit egy körben mozgó fénypont 
helyzetével tudott azonosítani. A kutató EEG-vel vizsgálta az agy 
mozgatókérgének aktivitását, EMG-vel pedig – az izomfeszülés 
alapján – a kézfelemelés kezdetének pontos idejét regisztrálta. 
Kiderült, hogy a mozgatókéreg hamarabb elkezdett készülni a 
feladatra, mint ahogy a kísérleti alany elhatározta volna a 
mozdulatot. A parancsot „valaki” már korábban kiadta valahol. 

Önigazolás. Az ember mindennapokban is jól felismerhetı 
önigazoló mechanizmusa a tisztánlátásunk egyik legfıbb gátja. 
Tudatos ez vajon, vagy beépített automatizmusok hozzák létre? 

Korábban a súlyos epilepsziában szenvedı emberek egyetlen 
gyógymódja a két agyféltekét összekötı kérgestest mőtéti 
átmetszése volt, aminek eredményeként megszőnt a féltekék közötti 
kommunikáció. Michael Gazzaniga ilyen mőtéten átesett 
páciensekkel végzett kísérleteket. A kutató egy egyszerő kísérleti 
elrendezéssel a „hasadt agyú” emberek bal féltekéjének egy csirkét 
mutatott, a jobb féltekének pedig egy havas tájat, és a feladat az volt, 
hogy társítsa a képeket néhány – mindkét féltekéjével érzékelt – 
tárgy rajzával. 

 

Fotó: Dimitri Vervitsiotis 

Elıször is egyértelmővé vált, hogy a jobb agyféltekénk zombi, a 
hasadt agyú páciens ugyanis úgy érezte, hogy nem látja a havas 
tájat. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az agya nem is érzékelte! A 
csirkét helyesen egy csirkelábbal, a havas tájat pedig szintén 
helyesen, egy hólapáttal társította. Mivel a táj képe nem tudatosult, 
a kísérletvezetı megkérdezte a pácienst, hogy mégis miért mutatott 
rá a hólapátra. A válasz az volt, hogy azért mert a csirkék ürülékét 
ezzel lehet eltávolítani. A lényeg az, hogy az indítékainkat és a 
cselekvéseinket feltétlenül racionalizálni akarjuk, még akkor is, ha 
azok nem racionálisak. Libet és Gazzaniga kísérleteinek összegzése 
egy önigazoló robotikus agy képét vetíti elénk: a tudatos 
elhatározásunkat megelızve cselekszünk, de ezt nem ismerjük el. 

Miért érezzük mégis azt, hogy tudatosan, szabadon döntünk a 
cselekvéseinkrıl? Fogalmunk sincs a választ illetıen. 

3. A genetikai identitás problémája 

A DNS feladata egy szervezet testének és viselkedésének kontrollja. 
De mi van akkor, ha a testet és magát a genomot ellepték a 
különféle paraziták? Márpedig ez a helyzet, a magasabbrendő 
szervezetek DNS-ének nagy részét – elsısorban vírus eredető – 
genetikai paraziták alkotják, a testben pedig óriási számú és 
féleségő mikroorganizmus rejtızködik. Akkor kinek az érdekeit 
képviseli a test és az elme? Ez egy nyitott kérdés, amire nem tudjuk 
még a választ. 

4. Gének és szabadság 

Heves viták folynak arról, hogy a viselkedésünket elsısorban a 
gének vagy a környezeti – elsısorban szociológiai – tényezık 
határozzák meg. A fı probléma e tudományterület kutatási 
módszereivel abból származik, hogy a gének és a környezet hatását 
két egymástól elkülönült tényezıként kezelik, és hozzájárulásának 
mértékét az egyes viselkedésformák kialakulásához százalékokban 
fejezik ki. 

Ez a felfogás azonban két ok miatt helytelen. Az egyik az, hogy a 
környezeti tényezık a géneken keresztül hatnak, azok kifejezıdését 
befolyásolják. Másrészt pedig maga a genetikai hatás abban 
nyilvánul meg, hogy az agy genetikailag kódolt módon számít a 
környezetbıl érkezı inputokra és/vagy visszacsatolásokra, és 
eszerint alakítja ki a szerkezetét. Az emberi érzékszervek 
mőködését biztosító agyi struktúrák például csak akkor alakulnak ki 
normálisan, ha az érzékeny periódusban megfelelı ingerek érik a 
gyereket. Ugyanez érvényes a beszéd elsajátításának képességére is. 
Nyilvánvalóan a viselkedés agyi kontrolljának kialakulása is 
hasonló módon történik. 

A modern molekuláris genetika egyik legégetıbb kérdése annak az 
alapmechanizmusnak a tisztázása, amely a genetikai és környezet 
hatások szintézisét végzi. Ez az epigenetikai szabályozás, ami nem 
más, mint a gének kifejezıdésének szabályozása a DNS és a DNS-t 
burkoló fehérjék kémiai módosítása által. Régóta tartja magát az a 
mondás, hogy a lelki betegségek gyógyításánál a beszéd terápia 
ugyanarra a biológiai rendszerre hat, mint a gyógyszerek. A modern 
tudomány igazolni látszik e bölcsességet, és meg is nevezi az alapul 
szolgáló mechanizmust, ami az epigenetikai mintázatok kialakulása. 

 

Az a tény, hogy a viselkedés a környezeti tényezık függvényében 
alakul ki, azt jelenti vajon, hogy a génjeink csupán egy mindenre 
használható agy-hardvert alakítanak ki, amibe bármilyen szoftver 
telepíthetı? Nem ez a helyzet. A géneknek vannak trükkjei az 
evolúciós „céljuk” érvényesítésére. Nevezzük ezt mézesmadzag-
elvnek. A genom az agyba jutalomközpontot épített, melynek 
aktivitása kellemes érzeteket alakít ki bennünk. Az élvezetes 
tevékenységeket szívesen végezzük, a kellemetleneket és 
unalmasakat pedig kerüljük. Nem meglepı módon, az „édes íző” 
tevékenységek a siker felé, a „keserőek” pedig a kudarc 
elkerülésére orientálnak. Ez a komplex viselkedésformák genetikai 
kódja, nem más. 

Mindegy azonban, hogy mi és milyen módon határozza meg a 
viselkedésünket, ha az nem a szabad akaratunk. Mivel a génjeink – 
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a viselkedést tekintve – rugalmasan huzalozott agyat hoztak létre, 
elvileg ki is játszhatjuk a rideg programokat. Meg is tesszük ezt, 
amikor óvszerrel gyakoroljuk a szexualitást, dagadtra hizlaljuk a 
testünket, illetve drogok rabjai, vagy éppen munkamániások 
leszünk. Ellenállunk-e azonban az olyan késztetéseknek, amely 
fontos kérdésekben higgadt döntést igényelne. Nagyon úgy tőnik, 
hogy – Gazzaniga eredményeinek megfelelıen – inkább 
ideológiákat gyártunk a prekoncepciónk és az érdekeink szerint 
való cselekvésre, mintsem, hogy a tiszta ész, az igazság, vagy az 
erkölcs alapján hozzunk döntéseket. 

5. A törzsi ösztön fogságában 

Az emberi elme ma egy különleges agyi mechanizmus bénító 
hatása alatt is áll, ez a törzsi ösztön. Ez az ösztön rendkívüli 
sikerekkel jutalmazta az emberısöket. A törzsi tudat összefogásra 
buzdított, így hatékonyan védekeztünk idegen törzsek ellen, vagy 
éppen hódítottuk meg ıket. Életteret és – az elrabolt vagy 
megerıszakolt nık révén – szaporodási sikereket könyvelhettünk el. 
Az összetartás révén hatékonyabban vadásztunk és győjtögettük a 
magvakat, amiket megosztottunk az aznap kevesebb sikerrel 
jártakkal. Közvetett módon talán éppen a törzsi ösztön csiszolta 
elménket rendkívül élessé, melyre ma oly büszkék vagyunk. Az 
emberi populáció közben egy óriásit robbant, nagyszámú idegent 
hozva létre országhatárokon innen és túl. Az elménk viszont 
kıkorszaki maradt a benne ragadt törzsi ösztönnel együtt, ami 
személyes identitásunk egyik legfıbb meghatározója lett. 

 

Fotó: Eric Lafforgue 

Génjeink – bár változnak az idıvel – nem képesek követni a 
civilizációs fejlıdés ütemét. A fejlett világ ma már nem a háború 
logikájára épül, mégis – egyéntıl függı mértékben – bennünk él a 
más csoportok iránt érzett ellenszenv. Ma már nem csupán törzsek 
lehetnek idegenek, hanem más csapatok szurkolói, más iskolák 
tanulói, más vallásúak, politikai nézetőek, értelmiségiek, proletárok, 
valamint anyagi javakkal tılünk többel vagy éppen kevesebbel 
rendelkezık. Az ember igazi tragédiája az, hogy nem ismeri fel a 
benne lakó pusztító ösztönt, hanem inkább elveket gyárt, hogy 
annak vak szolgája maradhasson. Mindegy, hogy mi a valós helyzet, 
csak lobogjon a zászló, s dobbanjon együtt a szív. 

6. Ellen tudunk-e állni a különféle kényszereknek? 

Egy robot élete rendkívül unalmas lehet. Nincsenek önálló 
gondolatai, sem érzései, ı egyszerően egy programot hajt végre. 
Vajon hasonló elven mőködik az emberi elme is? Ellen tudunk állni 
a fentiekben ismertetett kényszereknek? A fizikai kényszereknek 
semmiképpen. A tudat tanulmányozásából született eredmények 
arra utalnak, hogy agyunkban a döntés hamarabb megszületik, mint 
hogy a tudatunk egyáltalán felfogja azt. Ha valóban ez a helyzet, 
attól még mi magunk döntünk, csak nem tudatosan. Nehéz azonban 
elfogadni, hogy zombigépezetek vagyunk. A töprengı döntések 
esetén határozottan az a benyomásunk, hogy mégiscsak a tudatunk 
mérlegel. Képes vajon a tudatunk hatással lenni az idegsejtjeink 
mőködésére? A mainstream tudomány szerint nem, mert bizonyos 
ideghálózatok aktivitása lényegében maga a tudat. De ha az idegek 
mőködését a fizikai törvények uralják, akkor a szabad akarunk 
pusztán egy illúzió. 

Hol lehet vajon a hiba a kísérletek értelmezésében? A genetikai 
programjaink által kialakított késztetéseknek viszont 
ellenállhatnánk, de ezt szinte soha nem tesszük, ehelyett inkább az 
érdekeinknek megfelelı cselekvésekre találunk morális érveket. Ha 
pedig hatalommal rendelkezünk, akkor – a törzsi ösztön 
felélesztésével – néptömegekkel hitethetjük el sikeresen, hogy a mi 
érdekünk egyben az ı érdekük is, még ha ez a valósággal ellentétes 
is. 

 

Fotó: Jeff J Mitchell 

Nincs hát akkor remény? De van. A magunkban lakozó destruktív 
ösztön felismerése egészen más megvilágításba helyezheti a 
szemléletünket. Rájövünk, hogy a kedvenc csapatunknak 
szurkolhatunk úgy is, hogy közben nem győlöljük, sıt nem is 
vágjuk kupán az ellenfelet. Ha nem a törzsi ösztön szemüvegén 
keresztül nézzük az elesettebb nemzettársainkat, akkor segítı 
megoldásokon gondolkodunk majd, nem agresszióval. 

(A szerzı egyetemi tanár, a Szegedi Tudományegyetem Általános 
Orvostudományi Kara Orvosi Biológiai Intézetének intézetvezetı 
igazgatója.)  

Mit ıl van jó illata az esınek? 
[origo]|2013. 04. 03.  

Evolúciós oka lehet annak, hogy a legtöbben szeretik a friss esı 
illatát, amely a talajban lévı kémiai anyagok hirtelen felszabadulása 
miatt alakul ki. 

Egy ausztrál kutatópáros, Isabel Joy Bear és R. G. Thomas vizsgálta 
elıször komolyabban, miért van jó illat a levegıben, amikor elered 
az esı. 1964-ben a Nature-ben publikálták cikküket, amelyben 
bevezették a "petrichtor" fogalmát - írja a Smithsonian Intézet 
blogja. Ez a száraz talajra hulló esı illatát jelenti, és a görög petra 
(kı), illetve ichor szavakból állt össze - utóbbi az istenek vére az 
ókori görög mitológiában. 

Megállapították, hogy a sajátos illat egyik fı összetevıjét olyan 
növényi olajok adják, amelyeket a növények az esı elıtti 
idıszakban választanak ki. Az esı érkezésekor ezek a taljban 
felhalmozódó illatanyagok összekeverednek, és a levegıbe 
kerülnek. (Az is kiderült, hogy ezek a növényi olajok gátolják a 
csírázást, valószínőleg azért, hogy a száraz idıszakban csökkenjen a 
vízért való versengés.) 
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Talajlakó baktériumok (sugárgombák, Actinomycetes) is 
hozzájárulnak az esı jó illatához egy olyan vegyülettel, amelyet 
spóraképzésük közben termelnek. Megint csak az esıcseppek azok, 
amelyek a talajban lévı spórákat és ezt a vegyületet a levegıbe 
juttatják. Egyébként ugyanez a vegyület adja a talaj "tavaszi szagát", 
amit például az elsı kertészkedéskor érezhetünk, és amelyre az 
emberi orr különösen érzékeny. 

Diana Young antropológus (University of Queensland) szerint 
evolúciós gyökerei vannak annak, hogy kellemesnek érezzük az esı 
illatát. Ausztrál ıslakók körében végzett kutatásai során kiderült, 
hogy ık a zöld színnel társítják az esı illatát, ami a száraz évszak 
utáni elsı csapadék, illetve a természet kizöldülése, végsı soron 
pedig a táplálékforrások közötti ısi kapcsolatra utal. Young ezt 
"kulturális szinesztéziának" nevezi: a különbözı érzékszervi 
tapasztalatok keveredését egy társdalmi kontextusban. 

Elszabadult a pokol az erıspaprikáknál 
Pesthy Gábor 2013. 04. 03. index.hu 

A jelenlegi legerısebb paprika 1500-szor erısebb az Erıs Pistánál, 
de a nemesítık még nem érték el a végsı határt. A 
paprikatermesztık közötti harc az 1990-es évek elején kezdett 
kiélezıdni. 

Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy szeretjük a csípıs ételeket, 
és a paprikáink a világ élvonalába tartoznak csípısség tekintetében 
is, de ez nem igaz. A gyakran használt paprikakészítmények, 
például az Erıs Pista csípısségi értéke nagyjából 1000 az erısség 
mérésére használt Scoville-skálán (SHO), de a legerısebb hegyes 
paprikáink is alig haladják meg a 2500-as értéket. 

Ez szinte semmi a mostani Guinness-rekorder paprika, a Trinidad 
Scorpion Butch T 1,464 milliós erısségi értékéhez. Ahhoz, hogy ezt 
az iszonyú erısséget el tudjuk képzelni, tudnunk kell, hogy a 
Tabasco-szósz csípıssége 5000 körüli, a híres jalapeno paprikáé 
maximum 8000, a rendırségi paprikaspray erıssége nagyjából 2 
millió és a paprika erısségéért felelı vegyi anyag, a tiszta 
kapszaicin csípıssége 15-16 millió SHO. 

Miért van szükség ilyen erıs paprika nemesítésére? Noha különféle 
divatos szószokban felhasználják ezeket az önmagukban 
fogyaszthatatlan paprikafajtákat, a nemesítés fı hajtóereje a 
"legerısebb paprika" létrehozásával járó dicsıség. 

 
Erıspaprikák 

A paprikatermesztık közötti harc az 1990-es évek elején kezdett 
kiélezıdni. Addig csupán két paprika - a habanero és a "skót sapka" 
(Scotch bonnet) érte el a 350 000-es Scoville-értéket. 1994-ben egy 
hibrid fajta, a Red Savina Habanero döntötte meg ezt a rekordot 570 
000-es értékkel. Errıl több mint egy évtizedig azt gondolták, hogy 
nem lehet túlszárnyalni. 

Azután az Új-Mexikói Állami Egyetem Chile Pepper Intézetének 
igazgatója, Paul Bosland hallott egy Indiában termesztett fajtáról, 
amelyet még az indiai hadsereg is tanulmányozott, fel lehetne-e 
használni gránátokhoz. Bár szkeptikus volt, Bosland mégis 
beszerzett néhány magot, és legnagyobb meghökkenésére a termett 
paprika folyadékkromatográffal mért erıssége meghaladta az addig 
elképzelhetetlennek tartott 1 millió SHO-t. Ezután elszabadult a 
pokol, és megindult a paprikatermesztık mai napig tartó nemesítési 
harca a legerısebb paprika létrehozásáért. 

 
Paprikaföld 

Egymás után dıltek meg a milliós nagyságrendő Scoville-értékek. 
Maga Bosland 2012 februárjában bejelentette, hogy az általa 
nemesített Trinidad Moruga Scorpion erıssége átlépte a bővös 2 
milliós határt. Ezt az értéket azonban eddig még nem hitelesítette a 
Guinness. 

Nem tudni, mikor lesz vége a hajszának, holott már a ma termelt 
rekorder chilipaprikákkal is rendkívül óvatosan kell bánni, mondta 
Bosland. A paprika felnyitásához vegyvédelmi öltözékhez hasonló 
védıöltözetet - egész testet fedı overallt, légzıkészüléket és kalapot 
- kell felvenni. A paprikák erıssége azonban elméletileg 
megközelítheti a 15 milliós értéket is. Igaz, hogy már egy 800 000-
es erısségő paprika megkóstolása is ledöntheti az embert a lábáról, 
sıt - rossz esetben - még kórházi kezelésre is szorulhat, ennek 
ellenére a termesztık nem adják fel a harcot az egyre erısebb 
paprikák kinemesítéséért. 

Itt az újabb lufi - Egy virtuális pénzért 
ırül meg a világ 
2013.04.06 portfolio.hu 

Rendkívül élénk befektetıi érdeklıdésnek örvend az utóbbi egy 
hónapban a Bitcoin virtuális pénznem, amelynek árfolyama 
több mint 3,5-szeresére nıtt március eleje óta. A 
fundamentumokat és fizikai megjelenést nélkülözı pénznemet 
online fizetésekre lehet használni, azonban a ciprusi 
fejlemények miatt megrettent befektetık 
"menekülıvalutaként" kezdték el használni. Elképzelhetı, hogy 
egy újabb piaci buborék kialakulásának lehetünk szemtanúi.  

Mi is az a Bitcoin?  

A Bitcoin (BTN) egy olyan virtuális pénznem, amely egy 
úgynevezett peer-to-peer (személyek közötti), központi kitüntetett 
csomópont nélküli hálózati megoldáson alapul. A Bitcoin titkosított 
csatornákon keresztül online fizetéseket tesz lehetıvé, számos 
online kereskedı elfogadja, fizikai megjelenése azonban nincs. A 
központi bankok közremőködése nélkül, direkt kapcsolaton 
keresztül bonyolítják a pénznemet használók a tranzakciókat, 
alacsony vagy zéró költség mellett.  

Az alapötlet Satoshi Nakamotótól származik, a fizetıeszközt 2009-
ben hozta létre. A peer-to-peer elosztott hálózat csomópontjain 
tárolják a fizetések adatait. Saját Bitcoin tárcát, vagyis 
tulajdonképpen egy Bitcoin számlát bárki létrehozhat számítógépén, 
ez lehetıvé teszi a Bitcoinok átutalását és fogadását.  

Hogyan lehet Bitcoint "készíteni"?  

A Bitcoinokat egy program hozza létre, az úgynevezett Bitcoin-
bányász. Ha valaki ezt futtatja a számítógépén, az a hálózat számára 
nyújtott számítási kapacitásért (egy szerver vagy számítógép 
mőködtetéséért) cserébe generálhat magának Bitcoinokat. Ahhoz, 
hogy ezt megtehesse, nem szükséges értenie a technikai részleteket, 
tehát nem csak programozók, vagy IT-szakemberek, hanem bárki 
elıállíthat Bitcoinokat. Az így rendelkezésre álló Bitcoinokat 
számítógépes játékokra, ruházati cikkekre, könyvekre, 
szerverbérlésre stb. lehet felhásználni online kereskedıknél és 
magányszemélyeknél. A PayPal például kisebb megrendeléseknél 
már elfogadja a pénznemet, de léteznek Bitcoin "pénzváltók" és 
"tızsdék" is.  
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A létrehozott Bitcoinok kivétel nélkül részét képezik a "láncnak". A 
bányászszoftver forráskódja nyílt, így azt bárki megtekintheti. A 
számlák egyedi, titkos kóddal rendelkeznek, ezekkel írják alá a 
tranzakciókat, a hálózat pedig minden tranzakciót leellenıriz a 
végrehajtás elıtt. A Bitcoinok száma véges, az algoritmus 
legfeljebb 21 millió BTN létrehozását teszi lehetıvé (eddig 
körülbelül 11 millió Bitcoint generáltak a programmal), ami a 
virtuális pénznek egyfajta értékállóságot kölcsönöz.  

Bitcoin-lufi - meddig lehet fújni?  

A sokat emlegetett dotcom, jelzálogpiaci és más gazdasági "lufik" 
után elképzelhetı, hogy egy virtuális pénznem, a Bitcoin lufija van 
kialakulóban a piacon. Azonban míg eddig a bankárokat hibáztatták 
a túlkapások miatt, most a Bitcoin árfolyama az ı közremőködésük 
nélkül zajlik.  

A devizapiacokon uralkodó bizonytalanság, a Bitcoin média általi 
"felkapottsága" hatására közel 360 százalékos emelkedés 
következett be a BTN árfolyamában az elmúlt hónapban. Ebben a 
ciprusi események is szerepet játszottak, emiatt is élénkült meg a 
kereslet a Bitcoin iránt, a virtuális pénznemet ugyanis egyfajta 
menekülıvalutaként használhatták, ez a szerep más 
instrumentumokhoz hasonlóan irreális méreteket ölthet. 
Spanyolországban például jelentısen megnıtt a Bitcoin szoftvert 
letöltık száma, amikor az elsı betétvágásról szóló hírek 
megérkeztek a szigetországból.  

A rali bekövetkezése elıtt, még tavaly egy máltai alapkezelı cég 
Bitcoin-alapot hozott létre. Tehetıs befektetık nagyjából 1000 
dollárral szálltak be az alapba, amikor egy Bitcoin még csak 13 
dollárt ért, tudván, hogy akár a teljes tıkéjüket elveszíthetik. 
Amióta a Bitcoin átlépte a 100 dolláros árfolyamot, napi szinten 20, 
egyenként 100 millió dolláros befektetéseket kezdeményeznek 
náluk - számolt be az alap egyik menedzsere a Financial Timesnak.  

A virtuális pénz iránti keresletnövekedés 1,5 milliárd dollárra 
hajtotta fel a Bitcoinok mögötti tıkét. Április elsején a BTN 
árfolyama meghaladta a 100 dollárt, szerda reggel pedig a 147 
dolláros rekordszintet, jelenleg 138,5 dollárért lehet hozzájutni egy 
Bitcoinhoz .  

A hackerek is célba vették a virtuális pénzt  

Mivel a Bitcoin mögött nem áll semmilyen fizikai eszköz, az 
árfolyamát a világon létrehozott kismérető tızsdéken történı 
spekuláció (keresleti és kínálati viszony) határozza meg elsısorban. 
Ezek közül a legnagyobb, a tokiói Mt Gox (amely mőködtetıinek 
állítása szerint a Bitcoin forgalmának 80 százalékát kezeli) 
technikai jellegő nehézségekrıl számolt be szerdán a pénznem 
iránti megnövekedett érdeklıdés miatt, késıbb kiderült, hogy 
hackertámadás érte a tızsdét.  

Csütörtökön a rekordnak számító 147 dollárról 132 dollárra zuhant, 
majd a jelenlegi 138,5 dollárra kúszott vissza a BTN árfolyama a 
hírre, hogy a virtuális pénznem legnagyobb tızsdéjét 
hackertámadás érte - tudósított a CNBC. Az elektronikus pénznem 
árfolyama egyébként meglehetısen változékony. 2011-ben például 
elıfordult, hogy 2 dollárról 30 dollárra emelkedett a Bitcoin 
árfolyama, majd újra 2 dollár körüli szintre zuhant vissza. Mivel 
igazi fundamentum nem áll a pénznem mögött, fıleg a közösségi és 
online médiában terjedı hírek befolyásolják az árfolyamát.  

Az EKB szerint kockázatosak a virtuális pénznemek  

Az Európai Központi Bank tavalyi hatástanulmánya szerint a 
virtuális valuták, mint például a Bitcoin, negatív hatást 
gyakorolhatnak a központi bankokba vetett bizalomra a bennük 
rejlı bizonytalanság miatt, a felhasználók pedig magas 
kockázatoknak vannak kitéve. A virtuális pénznemek általában túl 
kicsik ahhoz, hogy a pénzügyi és árstabilitást érdemben 
befolyásolni tudják, azonban kihívást jelentenek a hatóságoknak a 
tisztázatlan jogi státuszuk, a különbözı visszaélések kockázata és a 
pénzmosással kapcsolatos veszélyek miatt.  

Az átfogó szabályozás hiánya kulcskérdés az EKB szerint, ami 
hitel-, likviditási-, mőködési- és jogi kockázatoknak teszi ki a 
felhasználókat. Az EKB már akkor felhívta a figyelmet arra, hogy 
egy robbanásszerően lezajló piacbıvüléssel jelentıs kockázatok 
keletkezhetnek, amelyek nyomon követése szabályozói oldalról is 
fontos lehet.  

www.portfolio.hu  - 
http://www.portfolio.hu/cikkek.tdp?k=2&i=182240 

Tollas volt a T-rex háta 
lica index.hu  2013. április 7.  

Sokszor még mindig az ötven évvel ezelıtti módon ábrázolják a 
dinoszauruszokat, a legtöbben sötét, lomha állatokként 
gondolnak rájuk. Pedig a legújabb kutatások szerint fürge, 
élénk színekben pompázó állatok voltak, és nem volt ritka a 
tollas dinoszaurusz sem. A ragadozók a 40-60 kilométer per 
órás sebességet is elérték, a növényevık pedig csordákban 
jártak, védve a kicsiket. 

Rajzoljon le egy Tyrannosaurus rexet! Ha szinte függıleges 
testtartásban ábrázolta, apró karokkal és a talajt elérı farokkal, 
akkor tévedett. De ebben a kérdésben téved az emberek túlnyomó 
többsége is, ahogy azt sem gondolnák, hogy a félelmetes 
Tyrannosaurus rexnek tollai lehettek. Pedig a legújabb kutatások azt 
mutatják, hogy gyökeresen át kell alakítani, amit a dinoszauruszok 
ábrázolásáról eddig tudtunk. 

 

A Tyrannosaurus rex ábrázolása, az A helytelen, a B helyes. 

A fejünkben és fıleg a gyerekek fejében élı hibás dinoszauruszkép 
azért meglepı, mert a legtöbben az úgynevezett „dinoszaurusz 
reneszánsz” után születtek, vagyis jóval azután, hogy gyökeresen 
átalakult a dinoszauruszokról alkotott tudományos kép. Kutatások 
szerint ez a torz kép elsısorban a játékoknak és rajzfilmeknek 
köszönhetı, amelyek nem haladtak a korral, és ısrégi 
elképzeléseket terjesztenek még ma is. 

Találunk olyan nemrég kiadott könyvet, amelyben hibásan 
ábrázolják például a nagytestő Apatosaurust. De vannak pozitív 
példák is, a Jurassic Park például meglepıen korrekten ábrázolt sok 
dinoszauruszt, például a T-rexet, másoknál élt a mővészi 
szabadsággal. Mielıtt elárulnánk, hogyan nézett ki valójában a 
leginkább egy nagyra nıtt pulykára hasonlító Velociraptor, nézzük 
hogyan változott a dinoszauruszok ábrázolása az évek alatt. 

A kezdetek 

„A dinoszauruszok ábrázolásában jól elkülöníthetı korszakokat 
láthatunk” – magyarázza İsi Attila paleontológus, a Magyar 
Tudományos Akadémia – Magyar Természettudományi Múzeum 
Lendület Dinoszaurusz Kutatócsoportjának munkatársa. A 19. 
század közepén kezdtek el komolyabban foglalkozni a 
dinoszauruszokkal, magát a szót is 1842-ben alkotta meg Richard 
Owen [1] A brit hüllıfosszíliák története (History of British Fossil 
Reptiles) címő mővében. 
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Még azokban az években készítettek néhány szobrot, hogyan 
képzelték el az állatokat, de akkoriban komplett csontvázak híján 
még alig tudtak valamit a felépítésükrıl, így elég ritkák voltak a 
dinoszauruszokról készült rajzok. 

A huszadik század elején Charles R. Knight [2] festményei voltak 
azok, amelyek szélesebb körben elterjedtek, csaknem mindenki 
ismeri ezeket a képeket, évtizedekig szerepeltek különbözı 
ismeretterjesztı könyvekben, tankönyvekben. Ezek voltak az elsı 
festmények a dinoszauruszokról, Knight a legnagyobb amerikai 
múzeumok megbízásából készítette a képeket. A festmények az 
akkori kutatási adatokon alapultak, a dinoszauruszok itt élénk, 
mozgékony állatok voltak – nem úgy, mint a következı 
évtizedekben. 

 

Charles R. Knight képe a két lábon álló Ceratosaurusról 

A fenti kép egy klasszikus dinoszauruszábrázolás, ami még a 19. 
századi kutatásokon alapul. A képet Knight festette 1942-ben, 
akkoriban még úgy gondolták, hogy egy húsevı dinoszaurusz – 
mint például a képen látható Ceratosaurus – hosszú farkára is 
támaszkodott, amikor két lábon állt. Thomas Holtz, a Maryland 
Egyetem paleontológusa szerint nem meglepı, hogy sokáig azt 
hitték, a dinoszauruszok vonszolják a farkukat. Azért volt logikus a 
feltételezés, mert a ma élı hüllık nagy része ezt teszi, gondoljunk 
csak a krokodilokra, gyíkokra. 

Ugyanakkor hamar felfigyeltek arra, hogy bár sok dinoszaurusz-
lábnyomot találtak, olyat egyet sem, ami a vonszolt farok nyoma 
lenne. A csontokat tüzetesebben vizsgálva kiderült, hogy a medence 
felépítése sem tette lehetıvé ezt a pozíciót, a dinoszauruszok sokkal 
jobban elıredıltek, gyakorlatilag hátulsó lábaikon egyensúlyoztak, 
a farkukat pedig nem a földön vonszolták maguk után, hanem a 
levegıben tartották. A késıbbi kutatások az is bebizonyították, 
hogy a dinoszauruszok legközelebbi rokonai nem a hüllık, hanem a 
madarak. 

Ostoba, lomha állatok? 

A harmincas-hetvenes évek között azt hitték, hogy a 
dinoszauruszok teljesen külön állatcsoport voltak, amelynek nem 
maradtak fenn leszármazottaik. Ostoba, lassú, mocsárban élı 
állatoknak képzelték ıket, amelyek kihalásra voltak ítélve. Az az 
elmélet, hogy egy aszteroida pusztította ki a dinoszauruszokat, 
viszonylag késıi, Luis Alvarez Nobel-díjas tudós és fia, Walter 
Alvarez csak 1980-ban hozta nyilvánosságra [3]. 

 

Zdeněk Burian Brachiosaurusa 

A korszak mővészei ennek megfelelıen ábrázolták a 
dinoszauruszokat. Rudolph F. Zallinger [4] és Zdeněk Burian [5] 
festményei is ilyen környezetben ábrázolják a dinoszauruszokat, bár 
Burian képein az állatok már aktívabbak a korabeli ábrázolásoknál. 
Burian ugyanis folyamatosan nyomon követte a legújabb 
kutatásokat, így állandóan tudott változtatni dinoszauruszain, 
munkáit végigkövetve tisztán látni a legújabb tudományos 
kutatásokat. Azért maradtak hibák is a rajzokban, az állatok 
farkának és testének helyzete például még nem pontos. 

 

Zdeněk Burian: Tyrannosaurus Rex támad meg egy Trachodont 

Burian egyik leghíresebb festménye [6] egy szinte teljesen víz alatt 
lévı Brachiosaurust ábrázol, másik híres képén [7] egy 
Tyrannosaurus Rex támad meg éppen egy Trachodont. 

Dinoszaurusz reneszánsz 

A dinoszaurusz reneszánsz [8] kifejezést Robert T. Bakker találta ki, 
1975-ben jelentetett meg ezzel a címmel egy tanulmányt. A 
kifejezéssel arra utalt, hogy a kutatások elején is ilyennek gondolták 
a dinoszauruszokat, elég csak Charles R. Knight festményeire 
gondolni. Néhány évvel korábban John Ostrom tanulmánya a 
dinoszauruszok és a madarak közötti rokonságot járta körül. 
Ekkorra már bizonyossá vált, hogy a dinoszauruszok nem lomha 
hidegvérő hüllık, hanem dinamikus állatok voltak, amelyek egyes 
csoportjai akár melegvérőek is lehettek. A kutatások ontották 
magukból az újabb elméleteket, amelyek az ábrázolásokban is utat 
találtak. 
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Gregory Scott Paul fekete-fehér képe a Tyrannosaurus rexrıl 

A hüllıszerő dinoszauruszok egyre inkább hasonlítani kezdtek a 
mai madarakhoz és emlısökhöz. Gregory Paul [9] volt az, aki 
megreformálta az addigi ábrázolást. Maga is végzett kutatásokat, és 
szorosan együtt dolgozott más paleontológusokkal is, így 
ábrázolásai valóban a legújabb eredményeken alapultak. İ már a 
ma is ismert módon ábrázolta a Tyrannosaurus rexet. Paul volt az, 
aki elterjesztette a fekete-fehér, csontvázat is megjelenítı ábrázolást, 
amit sok kutató használ azóta is. Népszerőségének és ismertségének 
köszönhetıen egy apró szerepet is kapott a Jurassic Park filmben, 
dinoszaurusz-szakértıként jelenik meg az egyik jelenetben. 

Tollas Velociraptor 

Innentıl kezdve tehát többé-kevésbé pontosan ábrázolták a 
dinoszauruszokat, legalábbis, ami a testtartásukat és járásukat illeti, 
mert a teljes képhez hozzátartozik a külalak is. 

1996-ban megdöbbentı felfedezést tettek [10] Kínában, egy tollas 
dinoszaurusz fosszíliáját találták meg. Az állat a Sinosauropteryx 
volt, egy pulyka mérető, húsevı dinoszaurusz, amely a 
Tyrannosaurus rex közeli rokona (emiatt gondolja sok 
paleontológus, hogy a T-rexnek is lehettek tollai, legalábbis 
bizonyos testrészeken, ahol fontos volt például a test melegen 
tartása). A tollak létezése önmagában nem volt megdöbbentı, 
hiszen azt már korábbi elméletek is megfogalmazták, hogy a 
madarak ısei a dinoszauruszok voltak. Inkább az volt a meglepı, a 
ragadozóknál, sıt azok nagyobb testő formáinál is bizonyították a 
tollak meglétét. 

Amikor tollakról beszélünk, nem feltétlenül a madaraknál meglévı 
tollakra gondolunk, sok esetben csupán tollszerő képzıdményekrıl 
van szó, de a raptorpoknál például már megjelennek a bonyolultabb 
felépítéső legyezıtollak is. Mindez nem jelenti azt, hogy ezek a 
dinoszauruszok repülni is tudtak, jelenlegi ismereteink szerint a 
tollak leginkább a fészek melegen tartásához, álcázáshoz voltak 
fontosak. A repülés ezek folyománya volt – magyarázza İsi Attila. 

 

Tollas Velociraptor  

Azóta több ezer tollas dinoszauruszt és ısmadarat találtak Kína 
északi részén, így szép lassan kialakult a tollas dinoszauruszok képe. 
Nézzük például a Velociraptort, amely a Jurassic Park elıtt 

viszonylag ismeretlen faj volt, a legtöbben éppen ezért Steven 
Spielberg ábrázolását ismerik és tartják helyesnek. Eszerint a 
Velociraptor egy viszonylag nagy, gyíkszerő, ravasz és legfıképpen 
csupasz dinoszaurusz. 

A valóságban azonban a Velociraptor alig nagyobb egy kutyánál, 
nagyjából hetven centiméter magas és két méter hosszú állat volt. 
És most jön a legmeglepıbb adat: a velociraptor tollas volt, 
nagyjából úgy nézett ki, mint egy nagy pulyka, amelynek megnyúlt 
pofájában recézett, hátrahajló fogak ülnek. A Jurassic Park elsı 
részében még teljesen kopasz a Velociraptor, a harmadik részben 
már megjelenik a hátán néhány toll, de korántsem úgy néz ki, ahogy 
azt a kutatók elképzelik. Ez persze nem véletlen, hiszen ki ijedne 
meg egy pulykaszerő lénytıl? 

Színes dinoszauruszok 

Az ábrázolásban a következı nagy ugrás három évvel ezelıtt történt, 
egy 2010-ben megjelent tanulmány megtalálta [11] az összefüggést 
a tollakban korábban észrevett sötétebb foltok és a dinoszauruszok 
színe között. A tollak színéért a melamin nevő festékanyag a felelıs, 
ez a pigmentsejtekben termelıdik és a melanoszómákban 
raktározódik. A festékanyag nyúlványok segítségével jut a tollba. A 
kutatók sokáig azt gondolták, hogy ezek az anyagmaradványok 
olyan baktériumok maradványai, amelyek a tollak lebontásáért 
felelısek, ám az újabb vizsgálatok kiderítették, hogy a leletek 
nagyon hasonlók a ma élı madarak tollában található 
melanoszómákhoz. 

A felfedezés teljesen átalakította a dinoszauruszok ábrázolását. Az 
eddig sötétbarna, sötétzöld és szürke dinoszauruszok élénkvörösek, 
narancssárgák, rikító zöldek lettek. Egészen addig ugyanis fıleg az 
illusztrátorok fantáziáján múlt, hogy milyen színőre festették az 
állatokat. És a hagyományoknak megfelelıen fıként sötét színeket 
használtak, ebbıl is leginkább a barna, zöld, szürke dominált. 

 

Sinosauropteryx  

Az elsı dinoszaurusz, amelynek meghatározták a színét, a már 
elmlített Sinosauropteryx volt, a kutatók szerint a dinoszaurusz 
tollai szinte vörösbe hajló narancssárgák voltak, a farka pedig 
narancs és fehér keresztcsíkos. Ez rögtön felveti a következı 
kérdést is, hogy miért volt csíkos farka egy dinoszaurusznak. A 
logikus válasz az, hogy amiért a madaraknak – párválasztáskor jött 
jól a színes tollazat. Azóta több ilyen dinoszauruszt is találtak, 
köztük olyat is, amely pávaként tárta ki [12] tollait párválasztáskor. 

Valójában milyenek 

Nézzünk konkrét példákat [13] is arra, hogyan változott az 
évtizedek alatt egyes ismertebb fajok ábrázolása. A Tyrannosaurus 
rex után az egyik legismertebb dinoszaurusz a Diplodocus (közeli 
rokona a korábban Brontosaurusként ismert Apatosaurusnak). 
Hatalmas testő állatról van szó, tipikusan az a dinoszaurusz, 
amelyet régen mocsaras környezetben ábrázoltak, mint a nagy testő, 
lomha fajok iskolapéldáját, amely alig tudja mozgatni ötventonnás 
testét a szárazföldön. 
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Diplodocus ábrázolása régen és ma 

Valójában a Diplodocusok a füves területeket kedvelték, lábai 
probléma nélkül elbírták a súlyát, és változatosan étkeztek. Fontos 
változás az ábrázolásban, hogy az állat nem vonszolta maga után a 
farkát, általában vízszintesen tartotta. Egyáltalán nem volt annyira 
védtelen, mint gondolták, a legújabb kutatások szerint meg tudták 
védeni magukat, farkuk egy jól irányzott csapásával még meg is 
ölhették támadóikat. A Diplodocus nem jámbor, bocitermészető 
állat volt. 

 
Stegosaurus ma 

A Stegosaurus sem nehezen mozgó, aprófejő, púpos ıslény volt. Az 
sem igaz, amit az ismeretterjesztı könyvek többsége állított róla, 
hogy diónyi aggyal rendelkezett, így annyira buta volt, hogy az 
okosabb dinoszauruszok kiszorították élıhelyérıl, és kihalt. A 
Stegosaurus kicsit elefántszerő volt, vízszintesen tartotta a farkát, a 
háta sem volt annyira púpos, mint korábban gondolták, a nyakát is 
felfelé tartotta. Félelmetes ellenféllé tette, hogy a farkán található 
tüskék kifelé álltak. A kutatások szerint semmivel sem volt butább, 
mint a hasonló dinoszauruszok. 

Kulturális hatások 

A cikk elején említettük, hogy a dinoszauruszokról bennünk élı kép 
nem feltétlenül a filmeknek köszönhetı, ezek ugyanis – néhány 
kivételtıl eltekintve – többnyire törekednek a helyes ábrázolásra. 
Sokkal jobban befolyásolja az emberek képét a játékok és 
kisgyerekeknek szóló rajzfilmek. 

A Cornell Egyetem nemrég közzétett kutatása [14] szerint a hibás 
ábrázolások még gyerekkorban rögzülnek, és ezen nem segít az sem, 
ha késıbb tudományosan korrekt ábrázolásokat látunk. A 
kutatásban részt vett gyerekek 60-70 százaléka álló T-rexet rajzolt. 
Még azután is rosszul rajzolták le, hogy megnézték a múzeumban, 
hogyan is nézett ki valójában a Tyrannosaurus rex. 

Bakonyi dinoszauruszok 

Végül egy magyar vonatkozás: egy ilyen cikkben mindenképpen 
szót érdemel Pecsics Tibor, aki a Bakonyban talált csontvázak 
alapján lerajzolta, hogyan nézhettek ki az itteni dinoszauruszok.. 

 

Pecsics Tibor illusztrációi - kattintson!Fotó: Pecsics Tibor 

A bakonyi dinoszauruszokat [15] İsi Attila vezetésével találták 
meg Iharkút mellett [16], egy homokkıpadból kerültek elı az elsı 
gerinces maradványok, innen származnak Magyarország elsı 
dinoszaurusz-testfosszíliái is. A begyőjtött leletek alapján az eddig 
ismert faunát a gerinctelen állatok mellett halak, kétéltőek, gyíkok, 
teknısök, krokodilok, dinoszauruszok, pteroszauruszok és madarak 
képviselik. 

Feltámadó állatok veszélyeztethetik az 
élıket 
Pesthy Gábor 2013. 04. 09. origo.hu 

Sok természetvédıben aggodalmat keltenek a kihalt állatfajok 
újraélesztésére indított programok. Attól félnek, hogy ezek a 
programok rengeteg erıforrást vesznek el a ma élı és még 
megmenthetı élılények védelmétıl. 

 
Forrás: Peter SchoutenGyomorköltı béka 

Néhány héttel ezelıtt a kihalt fajok újraélesztésével 
foglalkozó TEDx DeExtinction konferencián számolt be Mike 
Archer, az ausztráliai Új-Dél-Walesi Egyetem paleontológusa arról, 
hogy kezdeti sikereket értek el egy több évtizede kihalt békafaj 
feltámasztásában. A Lazarus (Lázár) program vezetıje elmondta, 
hogy munkatársaival együtt sikerült néhány életképes sejtet 
kinyerniük egy 40 éve közönséges mélyhőtıben tartott, 1970-es 
években kihalt békából. 

A gyomorköltı béka esete 

A Dél-Ausztrália hegyeiben élt gyomorköltı béka (Rheobatrachus 
silus) arról volt nevezetes, hogy petéit lenyelte, azok a gyomrában 
fejlıdtek (akár egy méhben), és az anya csak a már kellıképpen 
fejlett utódokat "köpte" a világra. A kutatók a béka felfedezésekor 
lefagyasztottak néhány példányt, ebbıl a mintából próbálják most 
Archerék újraéleszteni a kétéltőt. A lefagyasztott sejtek nagy részét 
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tönkretették a fagyasztáskor keletkezett jégkristályok, de néhány 
sejt meglepıen ép maradt ahhoz, hogy a kutatók 
megpróbálkozzanak a klónozásukkal. Archer és munkatársai egy 
közeli rokon faj sejtmagjától megfosztott petesejtjeibe ültették a 
kihalt béka petesejtmagját. 

"Tavaly februárban csodának lehettünk tanúi" - mondta a 
konferencián Archer. "Az egyik sejt osztódni kezdett." Noha az 
ebihalak, pláne egy életképes béka kifejlıdése még nagyon távol 
van (a sejtek néhány napos osztódás után elpusztultak), ennek 
ellenére a déli gyomorköltı béka lehet az elsı faj, amelyet tartósan 
visszahoznak a kihalásból. 

 
Fiatal bucardók 

Az elsı feltámadás 

Az elsı feltámasztás még 2003-ban történt, de nagyon rövid ideig 
tartott. A kutatók a kihalt pireneusi kıszáli kecskét (a bucardót) 
klónozták és az újszülöttnek egy különleges hibrid kecske adott 
életet. A kecskegida azonban három tüdıvel született és 
világrajövetele után 10 perccel elpusztult. 

Noha ez a korai próbálkozás kudarcot vallott, a feltámasztási 
programok növekvı tömege felvetett egy fontos kérdést: örökre 
szól-e a kihalás? Ha a válasz nem, kötelességünk-e a fajok 
visszahozása? "Ha egyértelmően mi vagyunk a felelısek ezen fajok 
kipusztulásáért, akkor nemcsak erkölcsi kötelességünk, hogy 
megvizsgáljuk, mit tudunk tenni az ügy érdekében, hanem erkölcsi 
kényszer, hogy megtegyünk mindent, amit tudunk" - érvelt Archer. 

A hatodik kipusztulás 

Az ember sok ikonikus, sıt gyakori állatfaj kihalásáért felelıs. Egy 
világítótorony ırének macskája - talán néhány elvadult macska 
segítségével - kiirtotta az összes Stephens-szigeti ökörszemet, nem 
sokkal 1900-as felfedezésük után. Az éhes tengerészek egy 
évszázad alatt a kihalásig fogyasztották a Steller tengeri tehenet, az 
amerikai vadászok pedig alig néhány év alatt kiirtották a valaha 
hatalmas csapatokban repülı vándorgalambokat. 

 
Amerikai vándorgalamb kitömött példánya 

Amilyen ütemben a fajok kihalása folyik az élıhelyek elvesztése, a 
túlhalászat és a klímaváltozás miatt, a világ fajainak fele eltőnhet a 
század végére. Ezt a kihalást szokták a hatodik kihalásnak nevezni, 
mert a földtörténet hatodik tömeges kipusztulása lenne. A korábbi 

öt nem köthetı az emberhez, hanem éghajlati, csillagászati vagy 
más események okozták. 

A felélesztési erıfeszítést egyre több kutató támogatja. İk 
egymással összefogva vizsgálják azt, hogy milyen lehetıségeket 
nyújtanak az új genetikai eszközök a kihalt fajok visszahozására. 
Erre annál nagyobb az esély, minél közelebb következett be idıben 
a kihalás, és minél jobban megırzött minták maradtak a fajból. 
Ennek ellenére dél-koreai kutatók kísérleteznek a több ezer éve 
kipusztult gyapjas mamut, mások pedig kihalt emberfajok, például a 
Neander-völgyiek újraélesztésével is. 

Mint a bucardo példája is mutatja, a feltámasztás nem lesz könnyő 
feladat. A bucardóhoz a kutatóknak nemcsak egy életben maradó 
nıstény klónra lesz szükségük, kell találniuk egy Y-kromoszómát is, 
hogy hím bucardót állítsanak elı. Egy másik módszer - amelynek 
úttörıje Robert Lanza, az Advanced Cell Technology kutatója - 
kikerüli a klónozást, ehelyett ıssejteket készít az ısi DNS-bıl. Ez 
azután lehetıvé teszi Lanza vagy más kutatók számára, hogy a 
veszélyeztetett vagy kihalt faj DNS-ét tartalmazó hímivarsejtet 
vagy petesejtet készítsenek, és mesterséges szaporítással jussanak a 
kívánt fajhoz. 

 
Mamutszobor egy párizsi múzeumban 

További, szinte megoldhatatlan problémát jelent, hogy mit 
kezdjenek az esetleg feltámasztott fajokkal. Sok faj, például a 
mamut feltámasztásához restaurálni kellene a világot is - de 
legalábbis az ökoszisztémát -, amelyet jelenleg más fajok, többek 
közt az elefántok foglalnak el. Kisebb fajok, például a gyomorköltı 
béka esetében ez talán megoldható, de nagyobb fajoknál ez elég 
reménytelennek tőnı feladat. 

Mely állatok feltámasztását tervezik? 

Amerikai vándorgalamb 
Kvagga (síkvidéki zebra) 
Dodó 
Óriásalka 
Új-zélandi moa 
Madagaszkári elefántmadár 
Tasmaniai tigris 
Kínai folyami delfin (baiji) 
Gyapjas mamut 
Masztodon 
Kardfogú tigris 

 

Természetvédık aggodalma 

A természetvédık egy része egyáltalán nem örül az újraélesztési 
"forradalomnak". Úgy vélik, hogy a feltámasztási programok még 
több faj kihalásához vezetnek majd, mert elszívják az erıforrásokat 
a hagyományos természetvédelmi feladatok elıl. Sok pénzt kellene 
áldozni a feltámasztott fajok életben tartására, a védett területek 
kialakítására és a kis túlélı populációk intenzív gondozására. 

"Visszahozzuk a mamutot, miközben rokonaikat hagyjuk eltőnni" -
 mondta David Ehrenfeld, a Rutgers Egyetem biológusa a TEDx 
konferenciáján. "Jelenleg is bátor természetvédık kockáztatják az 
életüket, hogy megvédjék az erdei elefántokat a fegyveres 
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orvvadászoktól, és mi a gyapjas mamut visszahozásáról beszélünk 
az elıadóterem biztonságában." 

Földönkívüli lehet a földi élet eredete 
2013. április 8. index.hu 

Amerikai kutatók új, az általánosan elfogadott nézettel ellentétes 
felfedezéseket tettek, amelyek közelebb vihetik a tudományt annak 
pontosabb megértéséhez, hogyan alakulhatott ki az élet a Földön. 

Az élet keletkezésérıl kidolgozott elmélet szerint valószínőleg az 
összes élı sejtben megtalálható ribonukleinsavak (RNS) 
képezhették az élet elsı molekuláit. (Az RNS a DNS-hez hasonló 
polimer óriásmolekula, amely sok ismétlıdı egységbıl épül fel.) 
Ugyancsak széles körben osztják azt a feltevést is, hogy az élet 
eredetének forrását magas hımérséklető környezetben - például az 
óceánok mélyének termikus kürtıiben - kell keresni. 

A Floridai Állami Egyetem professzora, Michael Blaber szerkezeti 
biológus vezette csapat adatai ennek az ellenkezıjét sugallják, 
nevezetesen azt, hogy nem RNS-ek, hanem fehérjék jöttek létre 
elıször, méghozzá sós környezetben. Az általuk nyert adatok azt a 
feltevést támasztják alá, hogy az a tíz prebiotikus - élet elıtti - 
aminosav, amelyrıl feltételezik, hogy már négymilliárd évvel 
ezelıtt megtalálható volt a Földön, nagy valószínőséggel képes volt 
olyan fehérjéket építeni, amelyek alkalmasak lehettek a kémiai 
reakciók lebonyolításához és az egymáshoz kapcsolódáshoz 
szükséges feltekeredésre sós környezetben is. 

A fehérjék feltekeredése (folding) az a folyamat, amelynek során a 
proteinek elnyerik azt a rájuk jellemzı térbeli szerkezetet, amely 
nélkül nem tudnák ellátni az élet fenntartásához és az organizmusok 
alkalmazkodásához elengedhetetlen funkciójukat. A Michael Blaber 
vezette tudóscsoport véleménye szerint a feltekeredésre képes 
fehérjék megteremthették annak a metabolikus folyamatnak a 
feltételeit, amelynek eredményeként 3,5-3,9 milliárd évvel ezelıtt 
létrejöttek az élet elsı kezdetleges, sejtszerő és osztódni tudó formái 
a Földön. Az amerikai tudományos akadémia folyóiratában, a 
Proceedings of the National Academy of Sciences címő 
kiadványban megjelent tanulmány összeállításához olyan elemzı 
módszereket alkalmaztak, amelyeket tizenhét éven át fejlesztettek 
ki. 

A tíz aminosav a Földnél öregebb üstökös- és meteormaradványok 
révén jutott el a születıfélben lévı bolygóra, ennek elfogadására a 
világ különbözı térségeiben megtalált meteoritok vizsgálata 
elegendı bizonyítékot szolgáltatott már. A szóban forgó prebiotikus 
aminosavak - a fehérjék építıkockáit képezı szerves vegyületek - a 
Naprendszer formálódása során születtek meg egyszerő kémiai 
folyamatok eredményeként. (Az emberi szervezet összesen húsz 
aminosavat használ fehérjegyártásra, beleértve a tíz élet elıttit is.) 

Ugyancsak tudományosan megerısített tény, hogy 3,5-3,9 milliárd 
évvel ezelıtt a Földön kialakult feltételek és éghajlati viszonyok 
kedvezıek voltak az élet létrejöttéhez: vulkanikus eredető 
földterületek, sós óceánok és édes viző tavak, forró és párás 
(hozzávetıleg 80 Celsius-fokos) légkör, amely szén-dioxidból és 
nitrogénbıl tevıdött össze. Az oxigén csak késıbb bukkant fel a 
növények és a baktériumok melléktermékeként. 

A Blaber-csapat eredményei azt jelzik, hogy a kémiai folyamatok 
eredményeként kialakult és a világőrbıl érkezett aminosav-együttes 
minden bizonnyal tartalmazta a komplex, feltekeredett proteinok 
elıállításához nélkülözhetetlen információkat. Ha elméletük 
bebizonyosodik, a tudósoknak másfelé kell keresniük az élet 
forrását és keletkezésének módját, mint korábban tették. 

Hogy fest az igazi napnyugta az őrbıl? 
[origo] 2013. 04. 08. 

A mai nap csillagászati képe lett a Nemzetközi Őrállomás 
fedélzetérıl korábban készült fotó, amely a terminátort, azaz a 
nappal-éjszaka vonalat ábrázolja a Földön. 

A 400 kilométer magasból készült kép egyszeri digitális felvétel, és 
jól látható rajta, hogy a terminátor a Földön nem éles határ, hanem 

egy elmodósott sáv, ahol lassan megy át a világosság sötétségbe 
(ahogyan azt a mindennapi életben is tapasztaljuk napnyugtakor). A 
közelmúltban több olyan fotó is megjelent, amelyek ennél sokkal 
élesebben ábrázolják a terminátort a Földön, de ezek utólagos 
képfeldolgozással készültek, illetve több képbıl állították ıket 
össze. 

 
A kép nagyobb méretben itt látható 

A Holdon más a helyzet, mivel ott nincs légkör, amin szóródhatna a 
napfény: égi kísérınkön néhány perc alatt beáll a sötétség, ha a 
horizont alá süllyed a napkorong. (Ha a Holdat távcsıvel figyeljük, 
a legélesebben a terminátor környéki alakzatokat láthatjuk, erre 
érdemes nézelıdni.) 

A Holdon - ugyancsak a légkör hiánya miatt - nappal is feketének 
látnánk az eget. A Földön - ugyancsak a fény szóródása miatt - kék 
az ég, ez is megfigyelhetı a kép nappali (jobb) oldalának felsı 
részén. A légköri gázok ugyanis erısebben szórják a napfény kék és 
zöld alkotórészeit, ami "bekékíti az eget". (Ehhez az úgynevezett 
Rayleigh-szóráshoz a fény hullámhossztartományánál kisebb 
részecskékre van szükség.) 

Amint azonban a Nap közeledik a látóhatárhoz, egyre vastagabb és 
egyre nagyobb összetevıket, például port tartalmazó légrétegen 
halad át a fénye, és egyre erısebben szóródik a fénye (hajnalban és 
alkonyatkor körülbelül negyvenszer több levegıt szel át a napfény, 
mint a délben). Emiatt a légkör egyre több kéket és zöldet szór ki a 
napfénybıl, így ezek egyszerően elfogynak a Nap színébıl, amely 
egyre mélyebb sárga, majd vöröses árnyalatot ölt. Amennyiben az 
égen felhık is találhatóak (de nem borult az ég), azok is ezt a 
vörösbe hajló árnyalatot öltik magukra. Ez is látható a képen a 
terminátorhoz közeli felhıréteg tetején, amely már ezt 
a"bevörösödött" fényt veri vissza. 

Érdekes belegondolni abba is, hogy milyen vékonyka burok a Föld 
légköre, ez a körülbelül 100 kilométer vastag réteg. Mégis 
nélkülözhetetlen az élet szempontjából: megszőri a világőrbıl 
érkezı sugárzást, véd a kisebb becsapódó testektıl, melegen tartja a 
bolygót (sıt már túl melegen is), a benne lévı 21 
térfogatszázaléknyi oxigén pedig lehetıvé teszi az élılények 
légzését. 

Új titkokat tárt fel a szenzációs emberıs 
Pesthy Gábor 2013. 04. 12. origo.hu 

Néhány éve óriási szenzációt keltett egy új emberıs, az 
Australopithecus sediba dél-afrikai bemutatása. A kutatók azóta 
tovább vizsgálták a leleteket, és eredményeiket hat cikkben 
foglalták össze a Science magazin hasábjain. 

A dél-afrikai Witwatersrand Egyetem kutatója, Lee Berger 
professzor 2008 márciusában egy ausztrál kollégájával, Paul Dirks-
szel vizsgálta meg részletesen a Johannesburg közelében található 
Malapa-barlangrendszert. Itt találták meg 2008 augusztusában az 
utóbbi idık egyik legjelentısebb emberısének a maradványait. 
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Az emberıs rekonstrukciója a különbözı leletek alapján 

A kutatók egy tizennyolc hónapos csecsemı, egy 12-13 éves fiú és 
két felnıtt kivételes épségben megmaradt fosszíliáit tárták fel az 
egyik barlangban. Késıbb bebizonyosodott, hogy a Malapa-
barlangokból elıkerült leletek egy új emberféle maradványai, amely 
az Australopithecus sediba nevet kapta. A "sediba" forrást jelent a 
dél-afrikai sotho nyelven, amely a Homo nemzetség lehetséges új 
gyökerére utal. 

A majdnem 2 millió éves új emberféle sok szempontból ısi 
hominida-jegyeket mutat, de olyan modern bélyegek is 
megfigyelhetık rajta, amelyek a Homo nemzetség sajátjai. Ezért 
Berger és munkatársai szerint az Au. sediba a felegyenesedett 
emberek, azaz a Homo erectus ıse lehetett. Véleményük szerint a 
jelenleg elfogadott Homo erectus-ıs, a Homo habilis ("ügyes 
ember") csak zsákutca lehetett az emberiség fejlıdésében. 

Most - Berger bevezetıjével - újabb hat cikk jelent meg az eredeti 
felfedezésrıl is beszámoló Science folyóiratban, amelyben a 
kutatók összefoglalják, mit sikerült megtudniuk az Au. sedibáról az 
elmúlt években. A cikkek leírják, hogyan járt, mozgott és rágott 
távoli ısünk. 

 
Így viszonyul az Au. sediba (középen) mérete az emberéhez (balra) 
és a csimpánzéhoz (jobbra) 

Berger kiemelte, hogy az Au. sediba maradványai kínáljak a 
legteljesebb vizsgálati anyagot, amelynek alapján a korai homininák 
egy meghatározott fajának anatómiáját tanulmányozni lehet. "Az, 
hogy ilyen tiszta betekintést kaphatunk egy korai homininafaj 
anatómiájába, egyértelmően azzal jár, hogy újra kell gondolni 
azokat az evolúciós folyamatokat, amelyek az emberfélék 
evolúciójának módját és ütemét megszabták, valamint át kell 
értékelni a kevésbé jól megırzött fajok anatómiájának értelmezését" 
- mondta Berger. 

A mostani tanulmányokból kitőnik, hogy az Au. sediba egyes 
tulajdonságai a majmokéira, mások viszont már az emberéire 
emlékeztetnek. Mellkasa és lába inkább a nagy emberszabású 
majmokéra (orangután, csimpánz, gorilla) hasonlít, medencéje, keze 
és fogai viszont emberiek. Állkapcsa méretében és alakjában is eltér 
a többi Australopithecusétól. 

A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a karok még 
mászásra és függeszkedésre alkalmasak. Az is kiderült, hogy az 
ágyéki csigolyák száma már azonos az emberével, de gerincének 
alsó régiója még hajlékonyabb lehetett, mint a késıbbi emberısöké. 
Noha jól mászott, valószínőleg ügyetlenül járt és rosszul futott. 
Futási teljesítményét ronthatta, hogy szaladás közben valószínőleg 
nem tudta lóbálni a kezét, ami pedig energiát takarít meg. 

A kutatók azt remélik, hogy az elkövetkezı években további Au. 
sediba maradványok kerülnek elı a Malapa-térségbıl - ahol 
jelenleg is rengeteg ásatás folyik -, így további ismereteket 
győjthetnek errıl az emberısrıl. Esetleg azt a fontos evolúciós 
kérdést is sikerül eldönteni, hogy vajon tényleg az Au. sediba a 
Homo erectus ("felegyenesedett ember") ıse, mint Berger gondolja. 
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Őrhajós hull fekete lyukba 
[origo]|2013. 04. 08., 10:40|Utolsó módosítás:2013. 04. 08., 13:09|  

Mi történne egy fekete lyukba zuhanó őrhajóssal, megsülne vagy 
szétszakadna? A válasz nem mindegy: ha megsül, akkor vele együtt 
füstbe megy az általános relativitáselmélet, ha viszont szétszakad a 
teste, akkor a kvantummechanikával nincs valami rendben. 

A kérdésrıl nemrég a CERN-ben tanácskozó fizikusok egyelıre 
nem tudtak dönteni a két halálnem között. Abban biztosak, hogy a 
Nagy Hadronütköztetıvel (LHC) végzett kísérleteik során nagyon 
kicsi a valószínősége fekete lyukak keletkezésének, még kevésbé 
képzelhetı el, hogy egy ilyen mesterséges fekete lyuk elnyelné a 
világunkat. Nem is a képzeletbeli őrhajós balsorsa aggasztja ıket, 
hanem a bonyolult fizikai folyamatok következménye. 
Kompromisszumos megoldás lehet, ha az őrhajós a fekete lyuk 
külsı széle fölött lebeg, felhasználja az onnan kiszivárgó 
kvantuminformációt, és úgy próbálja eldönteni, melyik elmélet a 
helyes. Az ügy matematikája azonban olyan bonyolult, hogy mire a 
kutatók megoldják a problémát, addigra az egész fekete lyuk 
elpárolog. 

A fekete lyukak tőzfala 

A Nature beszámolója szerint a kérdés matematikai elemzését még 
tavaly márciusban végezte el Joseph Polchinski, a Santa Barbara-i 
(Kalifornia) Elméleti Fizikai Kavli Intézet húrelmélettel foglalkozó 
fizikusa. Az uralkodó felfogás szerint a fekete lyuk felé közeledı 
őrhajós az objektum felszínét jelentı eseményhorizont eléréséig 
semmit sem érez. A fekete lyuk méretétıl függıen órák, napok 
vagy hetek múlva a feje és a lába között már olyannyira különbözı 
lesz a gravitációs erı, hogy teste megnyúlik (a jelenséget egyes 
ismeretterjesztı könyvekben spagettizálódásnak nevezik), majd 
szétszakad, és maradványai a fekete lyuk végtelenül sőrő magjába 
hullanak. 

 

Az általános relativitáselmélet értelmében a fekete lyukak 
környezetében drasztikusan torzul a téridı szerkezete 

Forrás: Zamanda Yolculuk 

Polchinski és munkatársai számításai azonban más eredményt adtak. 
Eredményeik szerint a kvantummechanikai hatások következtében a 
fekete lyuk eseményhorizontja közelében elemi részecskék tömege 
nyüzsög. A forró réteg - amelyet tőzhéjnak vagy tőzfalnak 
nevezhetünk (utóbbit azonban nem a szó informatikai, de nem is 
építészeti értelmében) - pillanatok alatt felperzsel bármit, ami csak 
belé hull. 2012 júliusában publikált eredményeik megrázták a fizika 
világát. Egy ilyen tőzhéj létezése ugyanis ellentmond az általános 
relativitáselméletnek, mert annak értelmében a gravitációs térben 
szabadon esı megfigyelı - bármilyen erıs legyen is a tér - ugyanazt 
érzi, mintha szabadon lebegne a világőrben. Ha ez az alapelv sérül, 
akkor Einstein elmélete összeomlik. 

Ennek tudatában Polchinskiék alternatív megoldást is felvázoltak, 
amelyben nem jön létre a tőzhéj. Ezért azonban nagy árat kellett 
fizetniük: fel kellett áldozniuk az elemi részecskék kölcsönhatásait 
leíró kvantummechanikát. Szakcikkek tömege reagált az 
eredményre, de senki sem tudott elfogadható kiutat találni. A 
helyzetet egyes fizikusok válságosnak ítélték, ezért ültek össze a 
kvantumgravitáció legkiválóbb szakértıi a múlt hónapban a CERN-
ben rendezett tanácskozásra. Remélték, hogy sikerül rájönniük, 
milyen irányban kellene keresni a kvantummechanikát a 
relativitáselmélettel összeegyeztetı kvantumgravitációs elméletet, 
amelynek megalkotásával évtizedek óta hiába próbálkoznak a 
fizikusok. 

 

Csillagtömegő fekete lyukak a csillagok végállapotaként jöhetnek 
létre. Akkor fedezhetık fel, ha kettıs rendszerben jönnek létre és 

erıs gravitációjuknál fogva anyagot szívnak magukhoz 
kísérıcsillagukból. 

Forrás: scienceblogs.com 

Elpárolgó fekete lyukak és információs paradoxon 

A tőzhéjválság gyökerei 1974-ig nyúlnak vissza, amikor Stephen 
Hawking a Cambridge-i Egyetemen bebizonyította, hogy bizonyos 
kvantumos hatások következtében a fekete lyukaknak 
hımérsékletük van. Ezért a magára hagyott fekete lyuk - fotonok és 
más részecskék formájában - hımérsékleti sugárzást bocsát ki, 
fokozatosan tömeget veszít, majd teljesen elpárolog. A 
relativitáselmélet értelmében az eseményhorizontot átlépı őrhajós 
nem érzékelheti ezt a sugárzást. Hawking eredménye mégis 
meghökkentı volt, mert addig úgy gondolták, hogy a fekete lyuk 
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csak elnyelheti a tömeget, de nem párologhat. Késıbb Hawking 
eredményeit pontosították, a lényeg azonban változatlan maradt, és 
ezt ma már a fizikusok döntı többsége elfogadja. 

Egyidejőleg felbukkant azonban egy, a kvantummechanika számára 
kihívást jelentı paradoxon. A kvantummechanika szerint az 
információ nem pusztítható el, tehát elvben a fekete lyukból kijövı 
sugárzásból ki lehetne nyomozni, mi minden hullott bele a lyukba. 
Hawking szerint azonban a helyzet nem ilyen egyszerő, mert a 
kijövı sugárzás random, tehát véletlenszerő: bármilyen hosszú ideig 
figyelnénk a fekete lyuk sugárzását, nem tudnánk meg belıle a 
múltját. Ez a fekete lyukak információs paradoxona. A paradoxon 
két táborra osztotta a fizikusokat. Egyesek - köztük Hawking - 
szerint az információ ténylegesen eltőnik a fekete lyukban, és ha ez 
ellentmond a kvantummechanika törvényeinek, akkor pontosabb 
törvényekre van szükség. Mások kitartottak a kvantummechanika 
mellett. 

 

Számítógépes szimuláció szerint a (fehér pontként ábrázolt) fekete 
lyuk így torzítja a környezetében lévı gáz szerkezetét 

Forrás: NASA 

Eddig nem találtak hibát a számításokban 

Juan Maldacena, a Harvard Egyetem fizikusa 1997-ben felfedezte, 
hogy a Világegyetem bármely háromdimenziós (3D) tartománya 
leírható a tartomány kétdimenziós (2D) határán kódolt 
információval, hasonlóan ahhoz, ahogyan a 2D hologram a 3D 
tárgyakról az információt tárolja. Maldacena matematikai modellje 
szerint a húrokat és fekete lyukakat tartalmazó 3D univerzumban 
csak a gravitáció mőködik, ennek 2D határoló felületén viszont az 
elemi részecskék a közönséges kvantumfizikai törvényeknek 
engedelmeskednek, gravitáció nélkül. A 3D univerzum és a 2D 
felület jelenségei matematikailag kölcsönösen megfeleltethetık 
egymásnak. A hipotézis az információ paradoxonára is 
magyarázatot próbál adni. 

Többen úgy gondolták, hogy ezzel sikerült is a paradoxont 
megoldani. Polchinskiék azonban nem nyugodtak ebbe bele. A 
helyzet tisztázásakor botlottak bele a már említett 
tőzhéjparadoxonba. A fekete lyukak párolgásának Hawking-féle 
képét és az információ paradoxonát a részecskék 
kvantummechanikai összefonódása teszi igazán bonyolulttá. Ezért 
számításaik során azt tételezték fel, hogy az összefonódás 
valamiképpen megszőnik - hasonlóan például a molekulák 
atomokká történı felszakadásához -, ám ez a folyamat a részecskék 
nagy száma miatt óriási mennyiségő energia felszabadulásával jár. 
Ez jelenti az eseményhorizontnál kialakuló tőzhéjat, amelyben 
minden elég, ami a fekete lyukba belehull. A kutatók cikke szerint 
tehát fizikusoknak választaniuk kell, vagy elfogadják a tőzhéj 
létezését és ezáltal az általános relativitáselmélet csıdjét (ha az 
elmélet nem alkalmazható az eseményhorizontra, akkor ez 
egészében megkérdıjelezi az alkalmazhatóságát), vagy azt fogadják 
el, hogy a fekete lyukakban elvész az információ, ami a 
kvantummechanika csıdjét jelentené. 

 

Fantáziarajz egy fekete lyukról és környezetérıl 

Forrás: dailygalaxy.com 

Polchanski nem zárta ki a lehetıséget, hogy valamilyen buta hibát 
követtek el a számításaikban, ezért elızetes szakmai vitára 
bocsátották a dolgozatukat. A legnevesebb szakemberek több mint 
40 cikkben reagáltak, de hibát senki sem talált. Többen különbözı 
bonyolult kiutakra tettek javaslatokat. A CERN-ben tartott 
konferencia résztvevıi mindenesetre csak abban értettek egyet, 
hogy egyhamar nem várható a probléma megoldása. (Az 
érdeklıdık a konferencia honlapján elhangzott elıadások anyagát is 
megtekinthetik itt.) 

Példátlan kutatás indult az idegenek 
nyomai után 
[origo]|2013. 04. 17.  

A Földön kívüli értelem kutatóit (SETI) nem keseríti el, hogy 
immár bı fél évszázada eredménytelenül 
próbálkoznak földönkívüliektıl származó üzeneteket fogni. 
Egyesek úgy vélik, érdemesebb lenne az idegenek által alkotott 
tárgyakat keresni. 

Történtek már ilyen próbálkozások, most azonban három 
kutatócsoport minden korábbinál nagyobb térrészre akarja 
kiterjeszteni a kutatást. Nem holmi apróságokat keresnének, nem 
őrhajókat vagy hátrahagyott monolitokat. Nagy léptékben 
gondolkoznak: két csoport az idegenek iparára szeretne rábukkanni, 
a harmadik inkább a tevékenységüket jelzı szeméthegyeket túrná át. 
Bolygó mérető erımőveket keresnek, a csillagokat körülvevı 
győrőket vagy gömböket. Naprendszer kiterjedéső számítógépeket 
vagy akkora szerkezeteket, amelyek egy egész galaxist képesek 
elhalványítani. Logikusnak tartják, hogy az emberiség által néhány 
évszázad alatt elért technikai fejlıdés évezredekre vagy évmilliókra 
extrapolálható. 

Gömbök a csillagok körül 

Freeman Dyson amerikai fizikus már 1960-ban úgy okoskodott, 
hogy a fejlıdı civilizációk egyre több energiát fogyasztanak, 
márpedig a bolygórendszerek legjelentısebb energiaforrása maga a 
csillag, amely körül a bolygók keringenek. Az emberiség 
energiafelhasználása jelenleg a Föld felszínére esı napfény 
mindössze 0,01 százalékának felel meg, vagyis igényeink 
bıségesen kielégíthetık lennének. Ha azonban szerény, évi 1 
százalékos növekedést tételezünk fel, akkor 1000 év múlva már 
több energiára lenne szükségünk, mint amennyi a Napból a Földet 
éri. Más energiaforrás szóba sem jöhet, mert a hulladékhı 
felperzselné a Földet. Ezért Dyson arra gondolt, hogy évezredek 
vagy évmilliók fejlıdése nyomán a civilizációk arra kényszerülnek, 
hogy napelemekbıl álló gömbhéjjal vegyék körül a csillagokat. 
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Ha a Napot a Föld távolságában Dyson-gömbbel vennénk körül, 
akkor a Naprendszert kifelé csak infravörös sugárzás hagyná el 

Forrás: Wikimedia Commons 

Ezeknek az úgynevezett Dyson-gömböknek a felépítési nehézségét 
figyelmen kívül hagyva Dyson arra gondolt, hogy ha léteznének 
ilyen, földönkívüliek által épített szerkezetek, azokat ki tudnánk 
mutatni. Carl Sagan amerikai csillagász 1966-ban arra is rámutatott, 
hogyan. A Dyson-gömb eltakarja a csillag fényét, viszont meleg, 
tehát infravörös sugárzást bocsát ki. Ha tehát erıs infrasugárzást 
észlelünk onnan, ahol a látható fény tartományában semmi sem 
látszik az égen, akkor gyanakodhatunk az idegenek 
természetátalakító munkájára. 

A bökkenı az, hogy bizonyos természetes objektumok, például a 
porgyőrővel vagy porkoronggal körülvett fiatal csillagok hasonlóan 
nézhetnek ki. Színképük alapján azonban megkülönböztethetık 
egymástól. A természetes objektumok színképében bizonyos 
hullámhosszakon fényes vagy sötét vonalak, sávok látszanak. Ezzel 
szemben a meleg, mesterséges gömb folytonos sugárzást bocsát ki, 
színképe jellegtelen, "unalmas". 

 

Az infravörös égbolt részlete a WISE-mőhold felvételén 

Forrás: NASA 

Más galaxisokban is keresik ıket 

Az elmúlt évtizedekben többen megpróbálkoztak már árulkodó 
jelekre bukkanni az IRAS infravörös csillagászati mőhold által 
1983-ban győjtött adatokban - eredménytelenül. Igaz, csak a 
Tejútrendszer kis részét, a Nap 1000 fényéves környezetét 
vizsgálták. Most új lendületet kaphat ez a kutatás, mert a Templeton 
Alapítvány "New Frontiers" (Új határok) programja keretében 
néhány százezer dollárral támogatta a kutatást. Új távcsövek, 
őrtávcsövek építésére ez kevés, az amerikai WISE infravörös 

csillagászati mőhold és a Spitzer infravörös őrtávcsı adatainak 
tüzetes átvizsgálására azonban elég. 

Az Alapítvány támogatásával Jason Wright (Pennsylvania Állami 
Egyetem) ezekben az őrcsillagászati adatokban szeretne a Dyson-
gömbök jelenlétérıl árulkodó nyomokra találni. Nemcsak a 
Tejútrendszert kutatná át, hanem távolabbra is nézne. Úgy gondolja, 
hogy ha a Dyson-gömböket építı civilizáció elterjed egy galaxisban, 
és a csillagok tetemes hányadát körbeépíti, akkor az egész galaxis a 
megszokottnál vörösebbnek látszik. Ezért a WISE adataiban olyan 
galaxisokat is próbál keresni, amelyek infravörösben fényesek, az 
optikai tartományban mégsem látszanak. 

 

A NASA Spitzer-őrtávcsöve is az infravörös égboltot kutatja 

Forrás: NASA/JPL-CalTech 

Megpiszkált csillagok 

A másik két csoport a Kepler-őrtávcsı adatait akarja elemezni. A 
Kepler a csillagok fedéseit vizsgálja. Andrew Howard (Hawaii 
Egyetem, Honolulu) és Geoffrey Marcy (Berkeleyi Kalifornia 
Egyetem), illetve Lucianne Walkowicz (Princeton Egyetem) úgy 
gondolja, hogy az idegen civilizációk a Dyson-gömöbknél kisebb, 
de a csillagot azért idınként eltakaró tárgyakat alkothatnak. 
Feltételezik, hogy ezek a tárgyak nem gömb alakúak, ezért ha ezek 
fedik el a csillagot, akkor a fényváltozás menete alapján egy ilyen 
fedés megkülönböztethetı attól, amelyet természetes objektum, 
vagyis egy gömb alakú bolygó okozott. 

 

A Maffei-2 jellegzetes infravörös galaxis a Spitzer-őrtávcsı 
felvételén 

Forrás: NASA/JPL-CalTech 

A kutatók szerint minél inkább el tudjuk képzelni, mit csinálhat, 
hogyan gondolkozhat egy nagyon fejlett civilizáció, annál 
könnyebben észrevesszük az égen a kozmikus léptékő 
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beavatkozások nyomait. Jellegzetes felvillanásokat okozhat például, 
ha az óriási napelemtáblákon vagy egy napvitorlán megcsillan a 
csillag fénye. Figyelemmel kell lenni minden olyan finom 
asztrofizikai jelre, amelyre nem adható természetes magyarázat. 
Feltőnı lehet, ha egy civilizáció "belepiszkál" a csillaga 
mőködésébe, azért, hogy meghosszabbítsa az élettartamát vagy 
számára hasznos anyagokat állítson elı. A kutatást támogató New 
Frontiers program tiszteletbeli tanácsadója nem más, mint maga 
Freeman Dyson. 

A betegek harmadát megöli az új kínai 
vírus 
[origo]|2013. 04. 08.  

Hétvégén újabb kínai betegekben mutatták ki az elsı emberi 
megbetegedéseket március végén okozó, H7N9 jelő 
madárinfluenza-vírust. 

Április 7-éig összesen 21 embernél igazolták a fertızést, és a 
betegek közül hatan belehaltak. A legtöbb betegnél súlyos 
tüdıgyulladás alakult ki. A legjellemzıbb tünetek a láz, a köhögés 
és a légzési nehézségek. 

A betegekkel közeli kapcsolatban lévı 520 embert szoros 
megfigyelés alatt tartják. A kínai kormány több minisztérium 
összefogásával próbálja kivizsgálni a fertızés lehetséges forrásait. 
Miután a vírust kimutatták egy sanghaji piacon árult galambok 
szervezetében, az összes sanghaji szárnyaspiacot bezárták, és a 
gyanús piacokon megkezdték az állatok leölését. 

Az A(H7N9) influenzavírus az A H7 influenzavírusok közé tartozik, 
amelyek normálisan madarak körében terjednek. Bár a víruscsalád 
némely tagjáról egy-egy esetben kimutatták, hogy embert is 
megfertızött, a H7N9 törzset korábban sosem mutatták ki 
emberben.  
   
Ez ellen a törzs ellen egyelıre nincs védıoltás, de a WHO kínai 
központjának elıkísérletei szerint érzékeny a neuraminidázgátló 
antivirális szerekre (pl. oseltamivir és zanamivir). 

A vírus genetikai elemzése alapján úgy tőnik, hogy a H7N9 olyan 
tulajdonságokra tett szert, amely megkönnyíti, hogy emlısöket is 
megfertızzön, például alacsonyabb hımérsékleten is képes 
szaporodni (a madarak testhımérséklete általában magasabb, mint 
az emlısöké). Jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy a fertızés 
emberrıl emberre terjedne. 

2006-ban egy másik madárinfluenza-törzs, az A(H5N1) jelő vírus 
okozott világmérető riadalmat. Az elsısorban vízimadarak körében 
terjedı - hazai hattyúkban is többször kimutatott - vírus Délkelet-
Ázsiában embereket is megfertızött, és a betegek riasztóan nagy 
hányada, 60 százaléka meghalt. Elsısorban olyanok fertızıdtek 
meg, akik rendszeresen érintkeztek madarakkal, például 
csirkefarmon dolgoztak.  

A H5N1 és a H7N9 törzs is az influenza A vírusok közé tartozik, 
amelyek örökítıanyaga az RNS. A H és az N a vírus két sejtfelszíni 
fehérjéjét, a hemagglutinint, illetve a neuraminidázt jelöli. Az 
influenza A víruscsaládba tartozik többek között a 1918-as 
spanyolnáthajárványt és a 2009-es sertésinfluenzát okozó H1N1 
törzs és a szezonális influenzajárványokat okozó H1N2 és H3N2 
törzs is.   

Az ÁNTSZ közleménye szerint ha egy olyan személynél, aki 10 
napon belül Kínában járt, heveny, súlyos légúti megbetegedés lép 
fel, indokolt a H7N9 influenzavírus irányában történı virológiai 
vizsgálat - amelyet az Országos Epidemiológiai Központ Légúti 
Vírus Laboratóriumában végeznek el -, illetve a beteggel 
kapcsolatban álló személyek járványügyi megfigyelése. 

Megalkották a betegségnek ellenálló 
sertést 
2013. április 16., kedd 20:11     InfoRádió / MTI 

Új technológiával betegségnek ellenálló malacot állítottak elı az 
elsı sikeresen klónozott emlıs, Dolly bárány megalkotói. 

Az Edinburghi Roslin Intézet kutatói génszerkesztési eljárással 
hívták életre a malacot négy hónappal ezelıtt. İ az elsı emlısállat, 
amely ezzel a technológiával született. Ez a módszer jóval 
egyszerőbb, mint a klónozás - adta hírül a The Daily Telegraph brit 
napilap. 

Az új technika gyorsabb és hatékonyabb az eddig létezı 
eljárásoknál, és nincs szükség hozzá antibotikumnak ellenálló 
gének használatára. 

A génszerkesztés egyszerő és pontos folyamat, amelyben a kutatók 
az állat DNS-ébıl "lenyisszantanak", és a helyére új genetikai 
anyagot juttatnak be, azaz megváltoztatnak egyetlen egyet a 
géntérképet alkotó hárommilliárd alapegységbıl. 

A létezı GM-technológiákkal ellentétben e módszerhez nincs 
szükség antibiotikumnak ellenálló génekre, amelyek használata a 
génmódosítás ellenzıinek aggodalmát váltja ki. Sikerességi rátája 
10-15 százalékos, szemben az eddig technikákkal, amelyeknél 
kevesebb mint egy százalék, és a módszer megtermékenyített 
petesejtek felhasználásával alkalmazható, nincs szükség a klónozás 
bonyolult technikájára. 

A folyamat olyan pontosan másolja a természetes génmutációt, 
hogy az állat DNS-ét vizsgálva lehetetlen megmondani, 
mesterségesen módosították-e vagy sem - olvasható a brit napilap 
honlapján. 

A sertés immunis az afrikai sertéspestis nevő fertızı betegséggel 
szemben, amelynek kórokozó vírusa a fertızéstıl számított 24 órán 
belül képes végezni az állattal. 

A brit tudósok az állat génállományába beültetett gént egy afrikai 
vaddisznóból nyerték, amely immunis a vírussal szemben. 

A szakemberek azt remélik, hogy ezáltal jobban el tudják fogadtatni 
a közvéleménnyel az állatállományban végrehajtott génmódosítást, 
és az új eljárás kulcsfontosságú lehet a növekvı népesség 
élelmezése elıtt álló kihívások megválaszolásában. 

Bruce Whitelaw professzor szerint hasonló eljárást lehet alkalmazni 
más állatoknál, például a szarvasmarhánál vagy a juhoknál is egy 
sor betegség esetében.  

A leves, amely sosem fogy el 
Táfelspicc 2013. 04. 15. origo.hu 

Ha jól csinálja a séf, évtizedekig használhat egy fazék levest vagy 
alaplevet. Nem kell hozzá mást tennie, csak felelveníteni a 
mesterleves vagy mesterlé évszázados hagyományát, ahogy 
Mogyorósi Gábor, a Laci! Konyha! séfje is teszi. Otthon is bátran 
kipróbálhatják. 

 

A százéves leves eredete 

A mesterleves leginkább Ázsiában ismert: Kínában a kantoni és a 
fucsieni konyhában használják elıszeretettel. Eredetileg vízbıl, 
szójaszószból, kandiscukorból, rizsborból és különbözı főszerekbıl 
állt. A legtöbbször gyömbérrel, szecsuáni borssal, 
mogyoróhagymával, csillagánizzsal és szárított gombával ízesítik. 
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Fızésre használják, fıleg belsıségeket, de húst is fıznek benne - az 
ebben a lében fızött fogások összefoglaló neve a lou mei. Ezt eddig 
minden alaplé tudja.  

Ami a mesterlevest megkülönbözteti a többi alaplétıl, az az 
újrafelhasználás. A levet használat után nem kidobják, vagy 
felhasználják, hanem elteszik, és a legközelebb valami 
mást készítenek benne. Nem nehéz kitalálni, mi lesz az eredmény: a 
lé egyre finomabb és intenzívebb ízt ad a benne készülı ételeknek, 
az ételek pedig minden egyes alkalommal tovább gazdagítják a 
levet. A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy a levet minden használat 
elıtt felforralják, majd beleteszik a fızni kívánt húst. Ezután, mivel 
a hús általában kicsit lehőti a levet, megint forráspontig hevítik, 
majd ha ez megvan, akkor kis lángon, gyöngyözve fızik készre a 
húst, amit a lében hagynak kihőlni. Miután kivették a húst, a 
levet megint fölforralják, - hogy sterilizálják - majd elteszik a 
következı alkalomig.  

  

  

A levet elvileg akármeddig lehet használni, ha megfelelıen tárolják 
két fızés között, Kínában nem egy étterem kérkedik azzal, hogy az 
ı mesterlevesük már száz éve készült, és azóta folyamatosan 
használják. Mivel a levest minden fızésnél fölforralják, a 
baktériumok és gombák elpusztulnak benne. A mesterleves ebbıl a 
szempontból a leginkább a kovászhoz hasonlítható: megfelelı 
törıdés és kezelés mellett a végtelenségig használható. 

A százéves leves itthon 

Itthon Mogyorósi Gábor, a Laci! Konyha! séfje használ 
mesterlevest. A konyháján egy óriási fazék alján csontok - korábbi 
levesek maradványai - hevernek, erre engedi az aznapi levesnek 
alapul szolgáló friss vizet, majd felteszi a tőzre. Egy fél 
gyöngytyúkot feldarabol, majd egy külön edényben föltett lobogó 
vízbe teszi, nem egészen egy percre. Az odakészített jeges vízbe 
teszi a madarat, és csak ezután rakja a levesbe a zöldségek és a 
régebbi csontok mellé.  

"A forrázásra azért van szükség, hogy ne legyen zavaros a lé" - 
magyarázza. "Ezt a levest ugyanis nem fogják a hagyományos 
módon tisztítani, ahogyan a consommét szokás, tehát nagyon fontos, 
hogy azok az anyagok, amelyek a levet zavarossá teszik, ne 
tudjanak kifıni a húsból. Ezzel a sokkolással garantálható a lé 
tisztasága. Így lehabozni sem kell a levest, mert az a hab, ami feljön 
a tetejére, hófehér lesz. Ez nekem azért nagyon szimpatikus, mert 
szerintem mind a tisztítással, mint a habozással veszít az ízébıl a 
leves."  

 

A hagyományos tisztításnál apróra vágott zöldséget, húst és 
tojásfehérjét keverünk a leveshez, majd felmelegítjük, hogy a 
keverék magába zárjon minden szennyezıdést, és tükörsima, 
áttetszı levest kapunk. A mővelet sajnos a zsír legnagyobb részét 
(akár száz százalékát) is eltünteti, márpedig a zsírban értékes 
ízanyagok vannak. "Nagyon szeretem a zsírt, a levesben is, meg 
egyébként is. Kacsa, liba, sertés - mindhármat sokat használjuk, 
sokkal finomabb lesz tıle minden. A leves is aromásabb, ha kellıen 
zsíros, úgyhogy nálam elıfordult már olyan, hogy tettem a levesbe 
egy kis extrát belıle" - mondja Mogyorósi.  

Mogyorósit elmondása szerint a kínai konyha mellett Thomas 
Keller inspirálta, és emellett saját intuíciója "nagyon régóta 
gondolkoztam már valami hasonló megoldáson. Nagyon szeretem a 
húslevest, de azzal éttermi körülmények között az a baj, hogyha 
megcsinálok egy adagot, az másnapra már annyira nem jó."  

A százéves leves otthon 

Ezzel a megoldással akár mindennap új húslevest lehet készíteni, 
sokkal rövidebb idı alatt, mint a hagyományos megoldással. Ez 
nem túlzás, a jelenlétünkben feltett lének mindössze negyven perc 
elteltével friss, karakteres húslevesíze van. "Azt nem szabad várni, 
hogy olyan nagyon koncentrált íző leves lesz. Húslevesbıl is van 
frissebb íző, és nagyon mély, koncentrált íző. Ez a frissebb íző 
kategóriába tartozik, fıleg a főszerek miatt. Teszek bele héjastul két 
közepes fej félbe vágott hagymát, egy fej szintén félbe vágott 
fokhagymát, csilit, citromfüvet, gyömbért, répát. A csili, citromfő 
és gyömbér ad egy keleties karaktert a levesnek, egyben frissé és 
aromássá is teszi." 

A levest csirkébıl, libából, kacsából, marhából, fácánból egyaránt 
lehet készíteni. Csak arra kell odafigyelni, hogy ne keverjük a 
húsokat, tehát a csirkébe késıbb ne tegyünk marhát, és megfordítva, 
mondja Mogyorósi, bár rögtön finomít is a szabályon: "Olyan volt 
már, hogy egy fácánalapú levest kis idı elteltével csirkével kellett 
felkönnyítenem. A fácán íze ugyanis nagyon intenzívvé, méllyé vált 
idıvel, és a vendégek közül ezt páran jelezték. Akkor vettem csirkét, 
és azzal lazítottam föl a levet. De az ökölszabály az, hogy 
húsváltásnál az egész levest újra kell indítani."  

A mesterleves ugyanúgy készül, mintha egy főszeres csontlevest 
készítenénk: elsı körben vesszük a csontokat, leforrázzuk, lehőtjük 
jeges vízben. Ezután fölengedjük 1,5 - 2l vízzel, teszünk bele 
főszereket (amilyeneket szoktunk, zöldségek most nem kellenek 
bele), és fölforraljuk. Forrás után még 45 percig kis lángon 
gyöngyöztetjük. Ha kihőlt, hőtıbe tesszük. Mostantól ez lesz az 
alap. Ha használni akarjuk, engedjünk hozzá vizet, tegyünk bele 
ízlésünknek megfelelı zöldségeket (hagyma, leveszöldség), és a 
húst, majd fızzünk belıle levest. Használat után a zöldséget mindig 
vegyük ki belıle, a húst vagy csontot hagyjuk az alján legalább 
annyi lével, amennyi ellepi. Mindig forraljuk föl, mielıtt eltennénk. 
Hőtıben tároljuk, két forralás között pár napig gond nélkül eláll. Az 
alján csendesen megfıtt húsok természetesen 
újrafızéskor lecserélhetık és felhasználhatók.  

Só és főszer 

Erre érdemes odafigyelni és kóstolni, mert a levesbe új és új sótlan 
alapanyagok és friss tiszta víz kerül rendszeresen, de az állandó 
újrasózással a lé ehetetlenül sóssá is tehetı. Tehát kóstolás, és igény 
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szerint korrigálás. A főszerekre ugyanez vonatkozik, azokat mindig 
el kell távolítani és igény szerint frissekkel pótolni. 

Ki taposott Hitler lábára a villamoson? 
Keisz Ágoston 2013. 04. 22. origo.hu 

1913 elejének pezsgı, tarka, izgalmas Bécse olyan fiataloknak adott 
otthont, akik késıbb megváltoztatták Európa, sıt a világ sorsát, és 
egymás életére is nagy hatással voltak. Hitler és Sztálin akár 
találkozhatott is egymással a császárvárosban. 

A BBC Radio 4 április 18-án mősort sugárzott arról, hogy milyen 
szerepe volt a háború elıtti Bécsnek a háború utáni világ sorsát 
formáló személyek életében. Az adásról a BBC honlapja számolt be.  

A grúz és a festı Bécsben 

1913 januárjában egy nagy bajszot viselı fiatalember szállt le a 
vonatról Bécs Északi pályaudvarán. Hamis útlevele Sztavrosz 
Papadopulosz névre szólt, kezében egy nagy táskát cipelt. Már 
vártak rá: egy szemüveges értelmiségi, aki a Pravda címő lapocska 
szerkesztésével foglalkozott. Valójában mindketten oroszok voltak: 
a bajszos fiatalember késıbb Sztálin néven lett ismert, a 
szemüveges értelmiségi pedig Trockij néven vívta ki a bajszos 
fiatalember gyilkos dühét a harmincas években. 

Sztálin csupán hat hétre hagyta maga mögött Oroszországot: 
Krakkón át érkezett, ahol az illegális kommunista párt központi 
bizottsága ülésezett. Fı feladata a párt lapja, a Pravda vitatott 
ügyeinek áttekintése volt. Trockij viszont - akit Sztálin a lap 
ügyében fölkeresett - szinte állandó bécsi lakos volt: 1907-ben 
megszökött, mielıtt Oroszországban számőzetésbe kellett volna 
vonulnia, s a nyugodt körülményeket biztosító Bécsben telepedett le. 

 

A fiatal Joszif Sztálin Forrás: AFP/Roger-Viollet 

Trockij Bécsben megismerkedett az ekkoriban divatossá váló 
pszichoanalízissal is. Sigmund Freud, a huszadik századi lélektant 
forradalmasító irányzat megalapítója is Bécsben élt ekkor. İ már 
nem volt fiatal: 1913-ban már 57 éves volt, a neve pedig szerte 
Európában ismert. Elıkelı belvárosi rendelıjében, a Berggassén 
fogadta pácienseit, és publikálta a magyar irodalomra, a Nyugat 
nagy nemzedékére is jelentıs hatást gyakorló publikációit. 

Freud nem sejtette, hogy Bécs utcáit koptatja az a személy is, aki 
miatt 1938-ban el kell majd hagynia a várost. Adolf Hitlerben, az 
1913-ra a képzımővészeti akadémiai felvételin már kétszer 
elutasított 23 éves festınövendékben senki sem láthatta még 
jövendı Führert. A történészek között még abban sincs egyetértés, 
hogy Hitler zsidógyőlölete már ekkor olyan erıs volt-e, mint a 
harmincas években. A Meldemannstrasse-i férfiszálláson - ahol 
ötszázadmagával 1910-tıl lakott - mindenestre számos szegény 
zsidó is élt.  Hitler 1913 májusában hagyta el ezt a szállást: apai 
örökségének utolsó részét kézhez véve Münchenbe költözött. 

 

A fiatal Hitler egy győlésen Münchenben 1914-ben Forrás: AFP 

Hitler elhagyta tehát Ausztriát, ahol Bécstıl nem messze, Wiener 
Neustadtban élt az a személy, aki késıbb annyi borsot tört az orra 
alá: Josip Broz, a horvát születéső vasmunkás és munkásmozgalmár 
késıbb Tito néven vezette a második világháború idején azokat a 
kommunista partizánokat, akiket Hitlernek Jugoszlávia német 
megszállása után nem sikerült legyıznie. 

1913 elsı felében tehát - egy történelmi mércével rövid pillanatig - 
együtt élt Bécsben néhány olyan ember, akik a késıbbiekben nagy 
hatással voltak Európa sorsára és bizony egymás életére is. Noha 
adatunk nincs róla, de még az is lehet, hogy találkoztak: Hitler 
mondjuk véletlenül rálépett Sztálin lábára a villamoson. Persze csak 
akkor, ha volt egyáltalán pénzük erre az elıkelı közlekedési 
eszközre. 

Természetesen Bécsben élt a császári család is: az öreg császár és 
király, Ferenc József, valamint Ferenc Ferdinánd  trónörökös, aki 
nem sejtette, hogy másfél év múlva bekövetkezı halála olyan 
folyamatokat indít el, amelyek fölívelik azon bizonyos föntebb 
említett fiatalemberek karriejét, akiket - pompás kocsijában Bécs 
utcáin hajtva - egészen biztosan észre sem vett. 

Bécs, az olvasztótégely 

Sztálin, Trockij és Tito korántsem volt egyedül azzal a szándékával, 
hogy Bécs környékén próbáljon élete sorsán valamit jobbítani. Sok 
ezren, tízezren érkeztek Bécsbe hasonló szándékkal, hiszen a kettıs 
Monarchia osztrák felének székvárosa számos lehetıséget kínált a 
karrierre vágyóknak. 

A liberális idıszak Ausztriájának engedékeny és semmiképp sem 
agresszív államszervezete mágnesként vonzotta Európa 
menekültjeit: az orosz forradalmi emigráció számára jó 
menedékhely volt a Monarchia egyik fıvárosa, ráadásul az ország 
Oroszországgal is közvetlenül határos volt. 

 

Egy bécsi kávézó 1910-ben Forrás: AFP/Roger-Viollet 

Nem csupán külföldrıl, hanem a birodalmon belülrıl is számos 
betelepülı érkezett. Miként Magyarországon is sok paraszti 
származású munkás kezdett új életet Budapesten, az osztrák oldalon 
is sokan költöztek a számos munkalehetıséget kínáló, gyorsan 
fejlıdı iparú Bécsbe és környékére. 

Bécs így még a magyar fıvárosnál is tarkább lett nemzetiségi 
tekintetben: a tizenegy különbözı nyelvet használó Monarchia 
valamennyi nemzetisége képviseltette magát. A kétmilliós Bécsben 
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a Monarchia valamennyi nemzetisége megtalálható volt, a 
legnagyobb lélekszámú kolónia pedig talán a cseheké lett. 

Ebben a sokszínő, izgalmas légkörben igazi értelmiségi légkör 
alakult ki. A budapestihez hasonló kávéházi világban könnyen 
egymásra találhattak az emberek: Freud kedvenc kávéháza, a ma is 
üzemelı Café Landtmann nincs messze attól a Café Centraltól, 
ahová állítólag Hitler és Trockij is járt. 

 

Wilhelm von Tegetthoff szobra és a Práter 1910-ben Forrás: 
AFP/Roger-Viollet 

Bécs tehát a maga sokszínőségével nagy lehetıséget kínált annak, 
aki el akart bújni az ıt esetleg üldözı hatóságok elıl, új 
munkahelyet akart szerezni, vagy éppen egy jó kávét akart inni egy 
jó újság társaságában. A császárváros izgalmas atmoszférájának 
aztán a kitörı háború vetett véget, ami 1918-ban a kettıs 
monarchiát is maga alá temette. 

Itt a nagy testszag-teszt 
2013.04.21. http://fn.hir24.hu/vilag/2013/04/21/itt-a-nagy-testszag-
teszt/ 

Berlinben a biokémiai alapú társkeresı módszerrel 
próbálkoznak. 

Természetes illatanyag alapú villámrandit rendeztek 
Németországban, a berlini feromon party résztvevıi mosatlan ruhák 
szaga alapján választhatták ki, kivel ismerkednek meg. A belépı 
egy három éjszakán át viselt trikó volt mőanyagzacskóba 
csomagolva. A szervezık a zacskókat számokkal jelölték meg - a 
nık piros, a férfiak kék számot kaptak - , majd egy nagy halomba 
rakták mint a nyolcvanat. A résztvevık a csomagokból áradó illat 
alapján döntöttek arról, kivel ismerkednek meg. Vasárnapi 
lapbeszámolók szerint többekben felmerült a gyanú, hogy egyesek 
csaltak, parfümmel illatosított vagy frissen mosott ruhát adtak le 
használt helyett, ismeretségek azonban így is köttettek. 

Az csak hosszabb távon dıl el, hogy hány párkapcsolat alakul ki a 
test természetes illatanyaga alapján. A szervezık szerint az Egyesült 
Államokban bevált a módszer, a New Yorkban néhány éve 
megtartott elsı feromon party 12 párt hozott össze, közülük hárman 
még mindig együtt vannak. A feromon a test által kiválasztott 
kémiai vegyület, amelynek illata tudósok szerint fontos szerepet tölt 
be abban, hogy rokonszenv vagy ellenszenv alakul ki két ember 
között. 

 
Fotó: Neményi Márton 

Berlint egyébként "a szinglik fıvárosának" is nevezik 
Németországban. Az egyszemélyes háztartások aránya 55 százalék 
a 3,5 millió lakosú városban, ahol nagyjából 770 ezer nı és 890 
ezer férfi él egyedül. A Bild címő lap néhány hete egy külön 
sorozatban mutatta be a berlini szinglik életét. Egy magyar 
bevándorló, a 28 éves Zsuzsanna szerint "a nagy választék miatt 
mindenki azt gondolja, hogy nem érdemes hosszú távú 
kapcsolatban gondolkodni, mert úgyis jön egy jobb partner". Berlin 
ráadásul "karrierváros", ahol a legtöbben a szakmai elırejutásba 
fektetik az energiát, nem pedig egy stabil párkapcsolat felépítésébe" 
- tette hozzá a Bild magyar riportalanya. 

Magyarországon indult már társkeresı a hithő katolikusoknak, ahol 
a hívek megoszthatják egymással a hitüket, értékeiket, és 
megtalálhatják maguknak a megfelelı társat és immár a kormány is 
beszállt a nagy társkeresı programba. Május 26-án Táncválasztó, 
párválasztó címmel indít a kabinet társkeresı programot, mivel az 
„egyetemista korú fiataloknak, elfoglaltságaik, a tanulás, a munka 
mellett gondot okoz a társkeresés”. 

Néhány napja a KSH társadalomstatisztikai elnökhelyettese az 
MNO-nak azt mondta: a népesedési gondokra nincs gyors ellenszer. 
Németh Zsolt az interjúban emlékeztetett rá: tíz év alatt drámaian, 
csaknem harmadával nıtt az egyszemélyes háztartásokban élık 
száma, a népszámlálás adatai szerint 1,317 millió ember él egyedül 
– minden harmadik háztartásban egy személy él. A statisztikákban 
évrıl évre negatív rekordokat döntünk a házasságkötések számában. 

A kutatások és a legfrissebb népszámlálási adatok is azt mutatják, 
hogy arányaiban a családban élı nık szülik a legtöbb gyermeket. A 
házasságkötések visszaesése, a válások változatlanul magas száma 
erodálja a család szerepét és erısíti annak a negatív spirálnak a 
hatását, amely a csökkenı gyermekszámban, a fogyó és öregedı 
társadalomban mutatkozik meg. . „Vörösen villog a vészjelzı” – 
mondta az MNO-nak Németh Zsolt. 

Néha a fényevık is hotdogoznak 
[origo] 2013. 04. 18. 

Csontsoványra fogyva halt meg egy másfél éves kisfiú Agárdon, 
holott a szülei jómódúak voltak. A TV2 szerint a világtól 
elzárkózva élı szülık a fényevésben hittek. A fényevéshez vezetı 
út legveszélyesebb szakasza egy 21 napos bevezetı böjt, amelyet 
azonban az orvosok szerint nem lehet túlélni. 

A fényevık vagy pránaevık azt vallják, hogy a légzéssel 
életenergiát vesznek magukhoz, így nincs szükségük se ételre, se 
vízre a túléléshez. A mozgalom egyik vezére egy ausztrál 
üzletasszony, Jasmuheen, korábbi nevén Ellen Greve. Programja 
szerint a fényevésre fokozatosan ajánlott áttérni: 
elıször vegetáriánussá kell válni (azaz elhagyni a húst), aztán pedig 
vegánná (amikor a hús mellett a tej- és tejtermékek is kikerülnek az 
étrendbıl). A következı lépés a nyers táplálékokra való áttérés, 
azaz ilyenkor az ember fıtt ételt már egyáltalán nem vesz magához. 
Ezt követi a gyümölcsökkel való táplálkozás, majd már csak 
folyadékot fogyaszt a fényevı, végül ezt is elhagyja, és kizárólag 
légzéssel táplálkozik. 

A böjt lehet elınyös, a fényevés viszont veszélyes 
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A böjt szinte minden vallásnak központi eleme. A 20. századik 
leghíresebb böjtölıje Mahatma Gandhi, aki szinte egész életén át 
böjtölt spirituális vagy politikai okokból, a teljes ételmegvonást a 
legtisztább imának tartotta. Nagy különbség azonban a böjt és a 
fényevés között, hogy míg a böjtnek van vége, és többnyire nem jár 
folyadékmegvonással, a fényevés teljes böjtöt jelent, és a hirdetıi 
szerint akár egy életen át tarthat. 

A már említett Jasmuheen azt állítja, hogy évtizedek óta él étel és 
ital nélkül, de saját bevallása szerint idınként az ízek élvezete miatt 
a szájába vesz néhány kanál ételt. Azonban nem mindenki annyira 
szerencsés, mint Jasmuheen: követıi közül az elmúlt években 
többen is belehaltak az éhezésbe. A legnagyobb sajtóvisszhangot 
talán annak a kilencgyerekes ausztrál anyának az esete váltotta ki, 
akinél a kilencvenes évek végén - miközben megpróbált áttérni a 
fényevésre - tüdıgyulladáshoz hasonló tünetek, súlyos kiszáradás és 
veseelégtelenség jelentkeztek, majd stroke-ot kapott, és meghalt. A 
nınél a súlyos tünetek az után jelentkeztek, hogy már folyadékot 
sem vett magához. 

Miért nagyon veszélyes útja a megvilágosodásnak a fényevés? 

A szervezet már néhány napos ételmegvonás esetén megkezdi a 
tartalékai lebontását. Legelıször a zsírt, mert szervezetünk azt 
képes a legkönnyebben nélkülözni. Ha elfogynak a zsírraktárak, 
következnek a szénhidrátok, majd az izmok és más fehérjék. A 
harmadik lépcsıben a csontok leépítése történik, utolsó lépésként 
pedig az idegrendszer és az agy kerül sorra. A teljes éhezést 
egyébként az egészséges szervezet sokáig bírja: egy éhségsztrájkoló 
IRA-terroristáról feljegyezték, hogy 63 napig élt étel nélkül, vizet 
azonban fogyasztott. 

Míg étel nélkül hosszú hetekig lehet élni, víz nélkül az ember csak 
napokig bírja. Hogy pontosan mennyit bír ki egy ember folyadék 
nélkül, az függ a külsı hımérséklettıl, valamint hogy az illetı 
milyen fizikai-pszichés állapotban van. Folyadék nélkül a szervek 
mőködése összeomlik, veseelégtelenség alakul ki, a vérben 
felhalmozódnak a méreganyagok, a kálium a kritikus szintre 
emelkedik, és szívritmuszavar lép fel. Emellett állandó hányinger, 
hányás, hasmenés is felléphet a kiszáradás hatására.  

A kiszáradás továbbá görcsökhöz vezet, károsodik az agy, és 
bekövetkezhet a halál. Jasmuheen úgy véli: "Ha valaki nem 
felkészült, és nem hallgat a belsı hangra, a 21 napos - bevezetı -
 böjtölés során számos egészségügyi problémája lehet, az extrém 
súlycsökkenéstıl egészen a halálig." Az orvostudomány álláspontja 
ennél világosabb: 21 napig egyszerően nem bírja ki a szervezet 
folyadék nélkül, de általában még egy hétig sem. 

 

Csalók vagy megvilágosultak? 

Bár fényevıket vizsgáltak már a modern tudomány módszereivel, 
hitelt érdemlı, orvosi lapban megjelent, a tudomány módszereivel 
igazolt tanulmány még nem született róluk.  

Jasmuheen táplálkozási szokásairól a kilencvenes években egy 
ausztrál tévéshow forgatott. Az eredeti terv az volt, hogy egy héten 
keresztül követik étel és ital nélküli koplalását. 48 óra után a 
vérnyomása megemelkedett, és a kiszáradás jelei jelentkeztek rajta. 
A tüneteket a nı a légszennyezéssel magyarázta, és kérte, hogy egy 
tiszta levegıjő helyen folytassák a kísérletet. A stáb elköltözött, de 
amikor néhány nap múlva lassult a beszéde, tekintete zavarossá vált, 

és vészesen lefogyott, az állapotát felügyelı orvosok leállították a 
kísérletet. A nı akkor azt állította, hogy a stáb azért hagyta abba a 
kísérletet, mert féltek a sikeres bizonyítékoktól. A sajtó egyébként 
egy idıben elıszeretettel leplezte le Jasmuheent: rendszeresen 
beszámoltak arról, ha egy repülıúton enni látták, vagy ha 
élelmiszerboltban vásárolt. 

Az USA-ban a nyolcvanas években egy tévémősorban tőnt fel 
Wiley Brooks, aki állítása szerint harminc éve volt fényevı. Az 
amerikai Pránaevı Intézetet is megalapító férfiról azonban szintén 
készültek paparazzofelvételek, amint épp hotdogozik. A férfi úgy 
nyilatkozott, hogy ételre akkor van szüksége, ha szennyezett levegı 
veszi körül, ha nagy a környezetében az elektroszmog, és ha 
lehúzzák az emberek negatív energiái. 

Az indiai Hira Ratan Manek állítása szerint vízen és napenergián él. 
Háromszor is vizsgálták hosszú heteken keresztül, tudományos 
lapok által elfogadott tanulmány azonban róla sem született. 

Végül a nyugati orvoslás által legutóbb vizsgált pránaevı egy 
nyolcvan év feletti indiai jógi, Prahlad Jani volt. Állítása szerint 
több mint hetven éve nem evett, nem ivott. 2003-ban és 2010-ben is 
vizsgálták, és a megfigyelések két hete alatt a tudósítások szerint 
nem vizelt, nem székelt, és nem volt szüksége vesedialízisra sem. 
Ugyanakkor késıbb ezek a kísérletek is támadások kereszttüzébe 
kerültek, leginkább azért, mert állítólag volt olyan idı, amikor 
ırizetlenül, megfigyelés nélkül hagyták a férfit. 

Véget vetettünk a kétezer éves hidegnek 
MTI|[origo]|2013. 04. 23.  

Hosszú, az összes földrészre kiterjedı lehőlési idıszaknak vetett 
véget a 19. század végén kezdıdött globális felmelegedés. 
Kontinensekre bontva rekonstruálta az utóbbi kétezer év idıjárását 
egy nemzetközi kutatócsoport. Kiderült, hogy Tiberius, Nero és 
Titus római császár uralkodásának idején Európában még melegebb 
volt, mint most. 

Egyedülálló idıjárási térképet készített a klimatikus és környezeti 
hullámzások tanulmányozására 1991-ben létrehozott PAGES (Past 
Global Changes - Múltbeli Globális Változások) nevő szervezet 
nyolcvan kutatója. Megállapításuk szerint valamennyi földrészen 
érezhetı volt a csaknem kétezer éven át érvényesülı általános 
lehőlés, jóllehet a klimatikus ingadozások régiónként jelentısen 
különböztek. A folyamat a 19. század vége táján tört meg, akkor 
kezdıdött a jelenleg is tartó felmelegedés. Ez a fı eredménye a 
Nature Geoscience folyóiratban közzétett átfogó elemzésnek.  

 

Vizsgálják a nyugat-antarktiszi jégmezıbıl, a WAIS-ból vett mintát 

Forrás: T. Bauska 

A kutatók hét földrészrıl győjtötték be a szükséges információkat 
511 helyi-körzeti klimatikus adatbázis anyagából merítve. A 
kontinensekre és régiókra tagolódó hımérsékleti sorok 
létrehozásánál matematikai modelleket is alkalmaztak, jégmintákat, 
a fák évgyőrőit és pollenadatokat is elemeztek. 

"Az egyes földrészeken bekövetkezett hımérsékleti módosulás 
szembetőnıen hasonlóbb volt egy-egy féltekén belül, mint az északi 
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és a déli félteke viszonylatában. Voltak eltérı periódusok, mint 
például a középkori klímaoptimum vagy a kis jégkorszak, de ezek 
kivételnek számítanak, nem pedig globális szintő mintának" - 
mondta Heinz Wanner, a Berni Egyetem professzora. 

A lehőlést a vulkanikus tevékenység felerısödése, a napsugárzás 
csökkenése, a szárazföldeket borító növényzetben bekövetkezett 
változás és a Föld pályának a napfény mennyiségében is 
megmutatkozó módosulása idézte elı. Nagyjából 1500 táján a 
hımérséklet mindenhol a hosszú távon érvényesülı átlag alá esett, 
de a változás az Északi-sarkon, Európában és Ázsiában több 
évtizeddel korábban állt be, mint Észak-Amerikában vagy az egész 
déli féltekén. 

 

Az ábra azt mutatja, hogy melyik földrészen volt melegebb vagy 
hidegebb egy-egy 30 éves periódusban az 1190-1970-es évekhez 
viszonyítva. A szaggatott vonal jelzi azokat a korszakokat, amikor 
hidegebb volt a vulkáni tevékenység és a kevesebb napsugárzás 

miatt 

Forrás: PAGES 2k Consortium, 2013 

Harmincéves periódusokra bontva a hımérsékleti átlagokat a 
kutatók azt találták, hogy az 1971-2000-es idıszak bizonyosan 
melegebb volt, mint az utóbbi 1400 év bármely harminc évet 
átölelı szakasza. Az átlagnál hővösebb harmincéves idıszakok 830 
és 1910 között kiváltképpen gyenge naptevékenységek és erıs 
trópusi vulkáni kitörések idején voltak megfigyelhetık. A két 
jelenség gyakran egyszerre hatott, aminek köszönhetıen 1251 és 
1820 között öt olyan jól megkülönböztethetı, 30-90 évre kiterjedı 
periódus jelentkezett, amikor az átlaghımérséklet észlelhetıen 
visszaesett. 

A 20. századi felmelegedés mértékét vizsgálva a PAGES 
munkatársai kimutatták, hogy az átlagot tekintve az északi féltekén 
kétszer akkora volt, mint a délin. Az Antarktiszt leszámítva az 
összes vizsgált régióban a 20. század bizonyult a legmelegebb vagy 
a második legmelegebb évszázadnak. Kétezer évvel visszamenve az 
idıben kiderítették azt is, hogy egyes régiók átéltek melegebb 
harmincéves idıszakot is, mint amilyet 1971 és 2000 között 
rögzítettek. Ilyen periódus létezett például Európában valamikor Kr. 
u. 21 és 80 között. 

A PAGES közleménye szerint a klíma jövıbeli alakulását jelzı 
modellek elsısorban az üvegházhatású gázok felhalmozódását 
vizsgálják, azonban az éghajlatváltozást természeti tényezık is 
befolyásolják, és az egész folyamatot még bonyolultabbá teszi a 
klíma természetes változékonysága. 

A sötét villám 
Berceli Balázs | 2013. április 22. idokep.hu 

Egy új villámtípust fedeztek fel, melyet sötét villámnak neveztek el, 
ugyanis ezt a jelenséget valójában nem lehet látni.  

Ezek a sötét villámok hasonlóak a zivatarokkor tapasztalható 
villámokhoz, ugyanis a viharfelhıkben felgyülemlett elektromos 
energiát és feszültséget vezetik el, viszont ezt nem kíséri látható 
fényjelenség. Ezt a rejtélyes jelenséget nagyon nehéz észlelni és 
szemtanú sincs rá, aki igazolná, hogy találkozott vele a 
természetben. Benjamin Franklin 18. század közepén 
sárkányrepülıvel és kulccsal végzett kísérlete bebizonyította, hogy 
a villám egy elektromos jelenség, melyet erıs fény és erıteljes 

hangjelenség kísér, és ezek nem különböznek attól, mint mikor 
zokniban sétálgatva a szoba szınyegén apró elekromos kisülések 
jönnek létre. 

Most azonban a tudósok egy új dolgot fedeztek fel: néha nem 
válnak láthatóvá ezek a villanások, valamint váratlanul megjelennek 
erıteljes sugárzásimpulzusok is. Ezt a jelenséget Joseph Dwyer, a 
Floridai Technológiai Intézet villámkutatója sötét villámnak 
nevezte el. A sötét villámok röntgen- és gammasugárzást is 
kibocsátanak, melyeket általában a kozmikus háttérsugárzás 
tartalmaz, vagy összeomló csillagok esetében lehet mérni, illetve 
atomrobbanáskor. A sötét villám a hagyományos villámhoz képest 
nagyjából egymilliószor nagyobb sugárzásdózist tartalmaz, de ez az 
energia nagyon gyorsan szétterjed a tér minden irányába 
gömbszerően rövid idı alatt. Legnagyobb valószínőséggel repülın 
utazva történhet az meg, hogy sötét villám csapása éri az embert, 
azonban nem okoz sérülést. De a kutató szerint az is elképzelhetı, 
hogy egy pillanat alatt akkora sugárzásdózis érheti ilyenkor az 
emberi szervezetet, melyet egy normális élethossz alatt kapna meg 
az emberi test, így már maradandó károsodás is felléphet. A 
jelenség méréséhez sugárzásmérı mőszerre van szükség, de ez 
nincs a repülıgépek fedélzetén. A jelenség bekövetkeztekor a 
repülıgép törzse körül rövid ideig tartó kékes-lilás felvillanás 
jelenik meg. A repülıgépen utazók nem érzékelnének semmit az 
egészbıl, viszont jelentıs sugárzásdózis érheti ıket. 

Dwyer szerint csak minden ezredik hagyományos villámra jut egy 
sötét villám, de a gépekkel elkerülik a viharfelhıket a pilóták, hogy 
így csökkentsék a balesetek és sérülések kockázatát. Azonban azt 
senki sem tudja, hogy valaha valakibe csapott-e sötét villám. Az 
Egyesült Államokban évente átlagosan 25 millió villámcsapás 
történik, az egész világon pedig nagyjából egymilliárd. A felfedezés 
teljesen véletlen volt, ugyanis eredetileg a hagyományos villámok 
születését vizsgálták, és ekkor fedezték fel a sötét villám gamma- 
illetve röntgensugarait. És hogyan jön létre? A kutató szerint a 
mélyőrbıl érkezı kozmikus sugárzás gerjeszti a viharfelhıben lévı 
extrém nagy sebességő elektronokat, majd ezek normál állapotú 
atomokkal ütközve láncreakcióba lépnek, így létrejön a rövid, de 
nagy energiájú sugárzásimpulzus. A csillagászok a mőholdakon 
lévı sugárzásmérıkkel kutatják jelenleg is a sötét villámok pontos 
kialakulását. 

Forrás: thestar.com, pbs.org 

Hozzászólások 
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• Cilu ma 16:12  « 1 »  

Nehéz ügy ez, mivel egy meg nem védett feltételezésrıl van szó. 
Évek óta kerülgetik ez a "forró kását", de kerek perec még senki 
sem vállalta be, hogy "biztosan tudja", mirıl beszél. Hogy minden 
ezredik villám ilyen legyen, ez azért eléggé meredek feltételezés. Ez 
azt jelentené, hogy minden 32. másodpercben történik egy ilyen. És 
még senki sem találkozott vele mérhetı környezetben... ennél azért 
több kell a tudományos megalapozottsághoz. Az USA 15 éve is 
híres volt a villámlás témakörében az iszonyatos blıdségek 
terjesztésérıl. A BME-n villámvédelem tárgyból külön téma volt 
ez... a kutatásra fordított lényegesen több pénz nem jelent 
elırelépést az eredmények hasznosságát illetıen. :-) 

A HM nyíl 
Irodalmiriport-pályázat, különdíj Barok Márk - Horváth Gábor 

http://varadlap.ro/index.php?m=112&szid=244 

Az EBTSZ (Európai Biokémiai Társaságok Szövetsége) 2005. 
július 17-én Budapesten rendezett XXXIII. kongresszusán olyan 
dolgok történtek, amik örökre bevésték Budapest nevét a 
tudománytörténetbe. Persze, ahogyan az már lenni szokott, aznap 
még senki nem sejtett semmit: a budapesti konferencia tudományos 
és kevésbé tudományos résztvevıinek fogalmuk sem volt arról, 
hogy mi kezdıdött el. 

A kongresszust Markus Strogowsky, az EBTSZ nagy tekintélyő 
elnöke nyitotta meg. Kitőnı angolsággal beszélt a tıle pontosan 
elvárható dolgokról, miszerint az emberiség olyan korszakba lépett, 
melyben a tudomány (jelen esetben a biokémia) az emberek 
életminıségének ugrásszerő javulását fogja eredményezni, és így 
tovább, és így tovább. A beszámolók szerint Markus Strogowsky 
beszéde nem sikerült a legjobbra, az igazán emlékezetes esemény 
még váratott magára. Persze elıbb Dobsai Árpád, a magyar 
tudományos miniszter tartott egy megnyitó utáni, annál azért 
hosszabb megnyitót. A miniszter tudatta a jelenlévıkkel, hogy a 
történelmet igazából mindig is a tudósok írták, csak mi, az egyszerő 
emberek (meg a tudósok) tanultuk azt, hogy a nagy, 
történelemformáló személyiségek a királyok, politikusok, 
hadvezérek voltak, pedig igazából mindig a tudomány hajtotta elıre 
a világot, és ez így is lesz mindig, mondta Dobsai miniszter, és 
gyorsan elsietett, hogy megkoszorúzza a magyar szabadságharc 
egyik tábornokának emlékmővét, így már nem hallhatta, ahogy 
Markus Strogowsky kitőnı angolságával méltatja Judith C. 
Nathonynak, a párizsi Pasteur Intézet 62 éves igazgatónıjének 
munkásságát, és átnyújtja neki az EBTSZ életmődíját. A professzor 
asszony a mintegy 1300 jelenlévı hatalmas tapsa kíséretében, arcán 
szerény mosollyal vette át a díjat, amit tanárainak, családjának, 
munkatársainak ajánlott, hiszen nélkülük soha nem kerülhetett 
volna még a díj közelébe sem. Majd immáron az EBTSZ friss 
életmődíjasaként kezdett bele életmődíjas elıadásába. Judith C. 
Nathony valóban igen kiváló tudós volt, neve azonban mégsem 
forradalmi kromatin-szerkezeti kutatásaiért került be a 
tudománytörténetbe (és a hadvezérekkel teli történelemkönyvekbe 
sem). Hanem valami egészen másért. 

Az EBTSZ XXXIII. kongresszusának életmődíjas elıadása az 
elızetes tervek szerint mintegy hatvan percig tartott volna, azonban 
Judith C. Nathony a kilencedik ábrájának kivetítése után, úgy a 
tizenkettedik percben egy elfojtott kiáltást hallatott, aztán némán 
kivonult a terembıl. Azt nem tudni, hogy miért döntött a néma 
kivonulás mellett, igazság szerint másnap már senki nem gondolt 
arra, hogy mit érezhetett Judith C. Nathony. A Pasteur Intézet 
professzor asszonyának kilenc kivetített ábrája közül négyen 
összesen hat darab nyíl jelent meg (nevezetesen: egy-egy nyíl volt a 
kromatin struktúráját bemutató ötödik, a hetero- és az eukromatin 
szerkezete közötti különbségekkel foglalkozó hatodik, valamint a 
kromatin és a nukleáris mátrix kapcsolatát szemléltetı nyolcadik 
ábrán, a kromatin fehérjéinek a génszabályozásban betöltött 
szerepét bemutató kilencedik ábrán pedig mindjárt három is), mind 
ugyanazzal a felirattal: hülyeség! A legelsı nyíl olyan állításra 
mutatott, melynek nyilvánvaló hamissága nyilvánvalóan elírásból 
adódott, Judith C. Nathony mormogott valamit maga elé (a 
közelében helyet foglalók megesküdtek volna rá, hogy a professzor 

asszonyi szájból a következı mondat jött: „Elképesztı, hiszen a 
laptopomon nem is látszik, csak kivetítve!”), majd kiváló érzékkel 
csinált könnyed tréfát az esetbıl. Ekkor még mindenki azt hitte, 
hogy Judith C. Nathony szándékosan ejtette ezt a hibát, és persze a 
nyilat a felirattal is ı rajzolta, mintegy ezzel is színesítve az 
elıadását, így aztán az elsı nyilat és Judith C. Nathony 
kommentárját hangos derültség fogadta. Annál kínosabb volt a 
csend a következı nyilaknál, mindegyik a professzor asszony saját 
kutatásaiból levont, a modern biokémia dogmatikussá vált 
állításaira mutatott. Hülyeség! Judith C. Nathony becsületére legyen 
mondva, hogy a kilencedik ábráig bírta, csak azután hagyta ott a 
nagy tekintélyő Markus Strogowskyt és az EBTSZ XXXIII. 
kongresszusának mintegy 1300 tagú hallgatóságát. A teremben 
döbbenet, zavarodottság és hangzavar maradt. Egy fiatal szervezı 
(valami olyasmit motyogott a mikrofonba, hogy a professzor 
asszony elıadásának elızetes áttekintésekor az ábrákon nem volt 
semmi oda nem illı) kezébıl Markus Strogowsky ragadta ki a 
mikrofont, mire a hangzavar némileg csitult. Az EBTSZ elnöke 
felháborítónak és elképesztınek nevezte az esetet, majd az egész 
EBTSZ és külön a saját nevében bocsánatot kért a francia 
professzor asszonytól. Ezután a szervezésért felelıs Dajka Sándor 
akadémikus, biokémia-professzor nevezte botrányosnak és 
szégyenletesnek a történteket és kért bocsánatot Judith C. 
Nathonytól az ország, a szervezık, az EBTSZ és külön a saját 
nevében. A hangzavar ismét teljessé vált: a résztvevık találgatták, 
hogy mi történhetett, a leendı elıadók az ábráikat bújták, vajon 
nincsenek-e azokon is olyan nyilak, a szervezık fejvesztve 
rohangáltak: ilyen kis ország! ekkora konferencia! mekkora botrány! 
Néhányan kéjes mosollyal figyelték a magyar szervezık futkosását: 
micsoda rendezés! pompás konferencia! bezzeg, ha mi rendezhettük 
volna! Idıközben visszaért az emlékmővet koszorúzó Dobsai Árpád 
miniszter, a másnapi híradásokban nem szerepelt, hogy megtörtént-
e a koszorúzás, avagy a miniszter a koszorúzás elıtt (és így helyett) 
igyekezett vissza a konferenciára, felkapta az asztalon heverı 
mikrofont, és az egész tudományos világot lejáratni szándékozó 
arcátlan terrorakciónak minısítette az esetet, amely ellen azon 
nyomban föl kell venni a harcot!, mondta, és katonásan dobbantott. 
Az EBTSZ mosolygásra még képes résztvevıi (sokan voltak) 
mosolyogtak ezen az erıs túlzásnak tőnı kijelentésen. Az egész 
tudományos világot lejárató terrorakciónál egyes jól értesültek 
sokkal valószínőbbnek tartották, hogy a tudományos elismertsége 
mellett egyébként Hallhatatlan nıszemély hírében álló Judith C. 
Nathonyt személyes ellenfelei (két-három név is elhangzott) akarták 
lejáratni. Mások azt vélték tudni, hogy magát a nagy tekintélyő 
Markus Strogowskyt akarta valaki (három-négy név is elhangzott) 
fölöttébb kellemetlen helyzetbe hozni, mivel, egészítették ki és 
erısítették meg ismét mások, Strogowsky ragaszkodott annyira 
Judith C. Nathony kitüntetéséhez, akinek kétségtelen tudományos 
érdemei mellett, tette teljessé a gondolatmenetet pár bennfentes, a 
legnagyobb érdeme mégiscsak az, hogy régebben gyengéd szálak 
főzték Strogowskyhoz. Szóval alig vette valaki komolyan a 
miniszter látnoki kijelentését. Pedig pár nap múlva hasonlókkal telt 
meg a világsajtó. 

A budapesti szervezıket némileg megnyugtatta a hír, miszerint a fél 
órával késıbb Madridban kezdıdött Meteorológiai 
Világkongresszus megnyitó elıadásán a budapestihez kísértetiesen 
hasonló események történtek (a madridi szervezıkbe minden 
bizonnyal azonos mértékő megnyugvást öntött a budapesti eset 
híre). A magyar szervezık, bizonyságát adva annak, hogy a 
tudomány mővelıi mennyire fontosnak tartják az újonnan szerzett 
ismeretek szabad áramlását, önzetlenül, egyetlen árva percig sem 
tartották vissza eme értékes információt, rögvest tájékoztatták az 
EBTSZ még jelen lévı résztvevıit. 

A másnapi San Diegó-i Magfizikai Világnapokon, az oszakai 
Embriológiai és İssejtterápiás Konferencián, a Buenos Aires-i 
Fertızı Betegségek Világkongresszusán, a július 19-én megnyitott 
San Franciscó-i Amerikai Daganatterápiás Napokon és a 
Londonban négy nap múlva kezdıdött, a Föld klímaváltozásáról 
tartott tudományos konferenciákon megismétlıdtek a budapesti és a 
madridi események. Minden elıadó ábráin nyilak jelentek meg 
hülyeség! felirattal. A legtöbb elıadás félbeszakadt, kínos 
magyarázkodásokba torkollt, vagy bohózattá fajult. Ezen történések 
utólagos ismeretében igencsak furcsának tarthatjuk, hogy miért 
lepte meg annyira a tudományos (és nem csak a tudományos) 
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világot, amikor a Nature július 22-én és a Science július 23-án az 
interneten és nyomtatott formában megjelenı legfrissebb számaiban 
389-szer, ill. 423-szor jelent meg a nyíl. Azt hiszem, ez 
tulajdonképpen teljesen várható volt. 

A nyíl elıfordulása július 17. után igen gyakorivá vált, de 
jellemzıen a tudományos életre koncentrálódott. Szinte az összes 
tudományos (és csakis a tudományos) konferencián kivetített ábra, 
és valamennyi július 17-e után megjelenı tudományos folyóirat 
internetes és nyomtatott formája tartalmazta a hülyeség! feliratú 
nyilat. A nyíl hallatlan következetességgel az ábrákon kizárólag az 
elıadáson való kivetítés pillanatában, a folyóiratokban pedig csakis 
a webre való feltöltés után, ill. a nyomtatott példányok 
kézhezvételekor jelent meg. Viszont (az egyetemi hallgatók 
legnagyobb bánatára) megkímélte az egyetemi elıadásokat és 
tankönyveket; valamint az intézeti referátumokat és persze a 
beszélgetéseket. No meg minden egyebet is. 

A The New York Times példátlan, világmérető tudományellenes 
terrorakcióról beszélt. E véleményen volt a The Washington Post is, 
és a titkosszolgálatok felelısségét firtatta. A Financial Times szerint 
a nyíl a tudományos élet teljes bénultságát okozhatja; a szerzı a 
károkat dollár százmilliárdokra becsülve a világgazdaság elhúzódó 
recesszióját jövendölte. A Frankfurter Allgemeine Zeitung száraz 
tényként közölte, hogy a következı hetekben világszerte 59 jelentıs 
tudományos konferencia marad el. A Le Monde felszólította a világ 
országait, hogy nemzetközi összefogással derítsék ki, hogy honnan 
jött a nyíl és mit akar, milyen hatással lehet az emberiség 
fejlıdésére. A Blikk csak két okot tartott elképzelhetınek: ha nem 
egy óriási hacker-vicc az egész, akkor a nyíl minden bizonnyal az 
Antikrisztus eljövetelét jelenti. A Kurír felállította a nyíl 
horoszkópját és megállapította, hogy az a kissé fallikus alakját 
meghazudtolva csakis nınemő lehet, szereti az állatokat, sajnos az 
embereket már kevésbé, sıt, a tudós embereket kifejezetten utálja 
(ennek oka a Kurír szerint ismeretlen), mindenesetre a csillagok 
állásából egyértelmően kiolvasható, hogy a nyíl komolyan 
veszélyezteti az emberi faj fennmaradását. Tudósítások, riportok, 
elemzések, publicisztikák, összefoglalók tízezrei foglalkoztak a 
nyíllal, minden más téma háttérbe szorult. Ritkán (legjobb 
tudomásom szerint sohasem) fordul elı, hogy egy napilapban 
megjelenı publicisztika bekerül a tudománytörténetbe, azonban 
július 31-én ez történt: a Chicago Tribune aznap reggeli számában 
James Coltright fiatal amerikai publicista föltette a következı 
kérdést: mi van akkor, ha azok az állítások, amelyekre a nyíl mutat, 
tényleg hülyeségek? Pár nappal késıbb a China Today angol nyelvő 
kínai portál mutatta be Wang Choapung munkáját, amelyben a kínai 
doktorandusz hallgató 65, a nyíl által hülyeségnek aposztrofált 
állításról bizonyította be, hogy azok tényleg hamisak, minden 
kétséget kizáróan hülyeségek. Ezután mind több és több nyílról 
bizonyosodott be, hogy valóban valótlan állításra, következtetésre, 
tényre, adatra mutat. Igazi tudományos áttörésnek számított a német 
Susan Ramoner közleménye (Science, szeptember 18.), mely 
csupán 46 olyan egyszerő állítást tartalmazott, melyekrıl világosan 
eldönthetı, hogy igazak vagy nem igazak (pl.: Susan Ramoner 
nınemő, Susan Ramoner férfi, Susan Ramonernek van lába, Susan 
Ramonernek nincs lába). A közleményben 23 nyíl jelent meg, 
mégpedig csakis a Susan Ramoner által várt helyeken. Ettıl kezdve 
nevezték a nyilat Hülyeséget Megmutató (HM) nyílnak (az eleinte 
használt Nathony-nyíl elnevezés hamar kikopott a köztudatból). Jó 
pár újabb bizonyító jellegő közlemény után egyre több tudományos 
lapban jelentek meg Susan Ramoner közleményét alapul vevı 
(Ramoner-módszer) publikációk, melyek immáron tudományos 
kérdésekkel foglalkoztak. És az eredmények igazolták a módszert, a 
tudomány lendületes fejlıdésnek indult. Lassan a szkeptikusok is 
kénytelenek voltak elhinni, hogy a nyíl csak a valótlan állításokat 
bélyegzi meg. 

Új korszak köszöntött a világra. A The New York Times a 
tudomány világmérető fellendülésérıl írt, mely az emberiség sosem 
látott jólétét alapozhatja meg. Ezzel teljesen egyetértve a The 
Washington Post szorgalmazta, hogy az egyetemek sokszorozzák 
meg a tudománnyal foglalkozó szakemberek képzését. A Financial 
Times szerint a nyílnak köszönhetıen valóságos tudományos 
reneszánsz indul meg, mely a világgazdaság minden képzeletet 
felülmúló szárnyalását fogja eredményezni. A Frankfurter 
Allgemeine Zeitung közölte, hogy a következı hetekben világszerte 

348 jelentıs tudományos konferenciát tartanak. A Le Monde 
felszólította a világ összes kutatóját, hogy erejét megfeszítve 
dolgozzon, árasszák el a Ramoner-módszernek megfelelıen írt 
tudományos közleményekkel a világot. A Blikk szerint a nyíl 
kinyitotta a Paradicsom kapuját, az emberiségnek már csak be kell 
lépnie. A Kurír legfrissebb HM nyíl horoszkópjából bárki 
megtudhatta, hogy a nyíl annyi pozitív energiát és jóságot sugároz 
az emberekre, hogy attól egyszerően nincs is több. Az emberek 
kiragadták a tudomány fogságából a nyilat: A HM nyíl hülyeség! 
feliratával baseballsapkák, pólók, labdák, hamutálak, kitőzık stb. 
stb. stb. millióin jelent meg, visszapillantó tükrökön fityegett, 
kortárs szerzık verseiben, zenekarok szövegeiben bukkant fel, a 
londoni Pen Club az év drámájává választotta Henry Brock kitőnı, 
HM címő drámáját, egy Joseph Bertacca nevő férfi pedig 
megalapította a HM NYÍL Egyházát. 2005-ben a Time a HM nyilat 
választotta az év emberének. 

 

2006. július 17-én, a HM nyíl megjelenésének évfordulóján, 
hatalmas mérető ünnepi konferenciát rendeztek a nyíl születésének 
városában: Budapesten. Ahmut Romille ENSZ-fıtitkár rövid 
beszédében kifejtette, hogy mi mindent köszönhet az emberiség 
már eddig is a nyílnak, majd Dobsai Árpád, Magyarország 
miniszterelnöke mondta el némileg hosszabb beszédében, hogy mi 
mindent köszönhet a miniszterelnök országa a nyílnak. Ezután 
Markus Strogowsky, a WHO frissen kinevezett fıigazgatója beszélt 
arról, hogy ilyen tendenciák mellett 2020-ra a világból eltőnhet a 
szegénység, a fertızı betegségek, legyızhetıvé válhat a rák, a 
Parkinson- és az Alzheimer-kór, megszőnhet a 
környezetszennyezés, és így tovább, és így tovább. Markus 
Strogowsky után Dobsai Árpádnak, a WHO HM nyíl az emberiség 
szolgálatában elnevezéső tagozata igazgatójának, az EBTSZ 
nemrég megválasztott elnökének tudományos összefoglaló elıadása 
következett, melyben a 2005. július 17. és 2006. július 17. között a 
HM nyílnak köszönhetıen felfedezett tudományos eredményeket és 
azok máris megvalósult, ill. várható áldásos hatásait összegezte. A 
résztvevıkben némi rossz érzést keltett, hogy egy éve ez volt az 
elsı tudományos elıadás, amelyben nem jelent meg a nyíl. Dobsai 
Árpád mindezt annak tudta be, hogy elıadása tévedésektıl mentes, 
tökéletes volt; nagy megelégedettséggel fogadta a tapsot. 
Hamarosan azonban Dobsai Árpád is gyanút fogott, ugyanis a 
következı elıadó (Lévay Sándor András akadémikus, biokémia-
professzor, fıszervezı) ábráin sem jelent meg a nyíl. A szervezık 
közben értesültek arról, hogy a budapestivel párhuzamosan 
rendezett konferenciák közül egyetlenegyen sem mutatkozott a nyíl. 
A HM nyíl soha többé nem jelent meg. 

Ismét új korszak köszöntött a világra. A világsajtó értetlenül állt a 
történtek elıtt: okokat, miérteket keresett, felelısöket követelt, 
reményvesztett jóslatokba bocsátkozott – most eltekintenék ezek 
unalmas felsorolásától. A Newsweek szerint tökéletesen fejezte ki 
az emberiség tragikus életérzését Luis Frances Collado, angol-
portugál festı Szögletes címő absztrakt képével (2006, Tate Gallery, 
London). A képen hosszú, szögletes vonal ágazik ketté: felsı 
folytatása erısen le van satírozva, de kivehetı, hogy itt az addig 
szögletes vonal elsimul, hullámossá válik; az alsó folytatás továbbra 
is hosszú és szögletes, egy labda „gurul” rajta. 2006-ban a 
következı, talán még említésre érdemes események történtek: a 
sportolók, énekesek, színészek arcai visszavették a hatalmat a 
kitőzıkön, pólókon, labdákon, hamutálakon, a búskomor kortárs 
szerzık verseiben még jó darabig tartotta magát a nyíl, a zenekarok 
szövegeibıl viszont teljesen kiveszett, Henry Brock újabb kiváló 
drámája (Eltőnés) sajnálatos módon kiesett a londoni Pen Club 
látóterébıl, a HM NYÍL Egyháza pedig a nyíl újbóli eljövetelét 
kezdte hirdetni. Egyesek azt mondogatták, hogy az emberiség csak 
álmodta a HM nyilat. És az élet lassan visszatért a régi 
kerékvágásba. 

************ 

3108. (földi idıszámítás szerint) 

– Hát ez itt meg micsoda?! – kiáltott fel Yank, aki a gépházban 
ücsörgött, mert itt volt elég meleg, hogy a számítógépét 
üzemeltethesse. Yank elıtt egy lapos üvegtálban lepényhalszerő 
élılény úszkált. A hal uszonyához valószínőtlenül nagy tulipán 
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virágszirom hártyaképernyı csatlakozott. A képernyın egy teljesen 
közönséges exponenciális felfutású grafikon volt, a tudományos 
közlemények számát ábrázolta a Földön eltelt évtizedek 
függvényében. Az exponenciális görbe egyik szakaszán furcsa, 
hatalmas kiugrás látszott, melyet apró nyilacska külön is jelzett. 
Yank, bár gondolati úton is tudott volna érintkezni a hallal, rátette a 
csápját a hal szemére és bekeretezte, majd kinagyította a grafikon 
furcsa részét. 

– Yonk, gyere ide! – szólt Yank társának, aki épp a gépház ajtaja 
elıtt ment el. 

– Mi az? Mit nézel? – kérdezte Yonk. 

Yank eltorzult fintort vágott. 

– Tudod, hogy rám bízták ezt a baromságot! Meg kell vizsgálnom 
ennek a kihalt fajnak a történelme során keletkezett összes 
gazdasági, szociális és tudományos eredményét. Tiszta statisztika 
az egész! 

Yonk tréfásan közbevágott: 

– És azért hívtál ide, hogy átvegyem tıled? Ne is számíts rá! 

– Ugyan, hagyd már… Inkább nézd meg ezt a grafikont! 

– Miért, mi ez? 

Yank ránézett a képernyıre, a grafikon visszaugrott az eredeti 
méretére, s most a teljes idıköz látszott. 

– Ez az ábra mutatja a faj tudományos fejlıdését. Látod, az elején 
elég laposan halad, majd a kihalásuk elıtt pár száz évvel hirtelen 
meglódul, és erısen emelkedik… 

– Mi ebben az érdekes? – ásított Yonk. – A miénk is valahogy így 
nézhet ki. 

– Áá! Nem ez a fontos! – mordult fel Yank. – Nézd ezt a részt földi 
idıszámítás szerint 2000 környékén! 

Yonk guvadt szemmel meredt a képernyıre. 

– Nagyítsd csak ki! – kérte Yankot. 

Most már havi bontásban látszott a kérdéses szakasz: a megfelelı 
statisztikus zajjal terhelt, emelkedı görbe egyszer csak megtört, és 
vagy 100 pontot esett, majd pár hónap után megint emelkedni 
kezdett, de sokkal magasabbra ugrott, mint ahonnan elindult. 
Maximumát körülbelül egy évvel az elsı törés után érte el, aztán 
exponenciális lecsengéssel elérte a törésnek megfelelı értéket, 
ahonnan a változás elıtti pontsorozatnak megfelelıen haladt tovább. 

– Ennek az egyéves periódusnak az okát még könnyen meg lehet 
magyarázni – ecsetelte Yank. – Biztosan valami háborúval 
kapcsolatos hirtelen fejlesztés történt, majd a sok haláleset miatt ez 
a fellendülés megállt, és a háború végével szépen folytatódott az 
egész tovább, ahogy azelıtt volt. 

– Igen, ez lehetséges. Én is hallottam, hogy sokat háborúskodtak, és 
az utolsó a vesztüket is okozta. Bár legalább a bolygójukat 
megkímélték, nem úgy, mint a calterienek. 

– Csak egyvalami nem stimmel. Mi a fenét keres itt ez a nyíl a 
grafikonon, és pont a kérdéses idıpontban? 

– Micsoda? Azt nem te tetted oda? – kérdezte Yonk. 

– Dehogy! 

– Azt hittem, ezzel akarod felhívni rá másnak a figyelmét. 

– A francokat! Amikor elkezdtem elemezni az adatokat, már ott 
volt. 

– Hogy a fenébe? 

– Na ez az, amit én sem értek. 

– Várj csak! – kiáltott fel Yonk. – Ezen a nyílon van valami írás! 
Ráadásul a helyiek egyik nyelvén. El tudod olvasni? 

– Tényleg! – nézte meg jobban Yank. – Hmm… 

– És? Mit ír? – kérdezte Yonk izgatottan. 

– …ez …ez …hülyeség! 

– … 

 

 

VÍZPROTEKTOR 
A Ferrarai Egyetemen végzett 
kutatások azt bizonyítják, hogy a 
termék vízre gyakorolt hatásai a következık: csökkenti a molekulák 
összetapadását, így növeli a víz szállítóképességét. A használók 
arról számolnak be, hogy megkönnyíti a vizelet-kiválasztást, 
kiküszöböli a szövetekben a vízfelgyülemlést, elısegíti a gyomor- 
és bélfunkciók szabályozását.  

A termék használata nem zárja ki és nem helyettesíti a kezelıorvos 
elıírásait. 

Használata: húzza rá az 
üvegre (max. másfél/2 literes 
literesre, ajánlott az üvegbıl 
készült 1 literes palack), 
majd 5-6 perc várakozás után 
fogyasztható a már kezelt víz. 
Amíg ki nem fogy az üveg, 
célszerő a vízprotektort rajta 
hagyni. 

Ha a terméket eltávolítjuk az 
üvegrıl, az ily módon kezelt 
víz elveszíti a hatékonyságát. 
Mind szénsavas, mind 
szénsavmentes víz kezelhetı 
vele. A Vízprotektorral 
kezelt víz oldott anyagai 
gyorsabban szállítódnak, így 
nı a hatékonyságuk. Ajánlatos naponta kisebb kortyokban legalább 
egy liternyit elfogyasztani belıle. 

1 méretben kapható, mely a fél literes üvegtıl a 2 literesig 
használható. 

Színek: világos kék (fehér felirattal) 

narancssárga (fehér felirattal) 

piros (arany felirattal) 

sötét lila (fehér felirattal) 

zöld (fehér felirattal) 

 Fontos tudnivalók a Xenia termékekrıl  

2011. november 23. szerda, 08:40 adminisztrátor  

A Nexus Evolution rost egy platina, titán és alumínium 
részecskéket tartalmazó poliészter anyag. 

Az infravörös sugarak tartományában helyezkednek el azok a 
jellegzetes hullámok, amelyek elengedhetetlenek az élethez. Ezek a 
hullámok 4 és 14 mikrométer között találhatók. A Nexus 
Evolution rost ilyen hullámhosszú infravörös sugár kibocsátására 
képes. 

A Nexus Evolution rostból készült textilnek 20%-kal jobb a 
hıvisszaverı képessége a termo textilnál az 5 és 12 µm közötti 
hullámhosszúságú spektrumban. Ebben a tartományban 
sugározza ki magából a hıt az emberi test normál és gyulladásos 
állapotban. 

A perifériás keringésre gyakorolt pozitív hatása miatt a 
protektoraink  használata javasolt az ízületi fájdalmak kiegészítı 
kezeléseként, azok megelızésére, gyulladások (duzzanatok) 
kezelésére, valamint a sérülések utáni felépülés támogatására. 

Ez hülyeség! 
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Húzódások következtében kialakuló szövıdmények, a torokfájás, 
a meghőlés, fejfájás kezelésére, valamint a mőtét utáni 
rehabilitációs idıszak megkönnyítésére. 

A XENIA Protektor ruházat serkenti a szervezet öngyógyító 
képességét, méregtelenítését, felesleges zsírállományának 
lebontását.  

Sejt regeneráló, sejt mőködés optimalizáló hatással bír, így a teljes 
sejtállomány mőködésének harmonizálását segíti elı. 

Sport sérülések, lábszárfekély, mőtéti hegek, bırgyógyászati 
problémáknál, összes ízület reumatikus problémáinál, idült és 
akut betegségek esetén rendkivül hatásos kiegészítıje az orvosi 
ellátásnak a gyógyulási és rehabilitációs szakaszban egyaránt. 

Sport tevékenység közbeni használata a XENIA ruházatnak segíti a 
szervezet fokozott oxigén és tápanyag ellátásának biztosítását, 
sport tevékenységen kivüli használata elısegíti a fokozott 
igénybevételő szervezet rekreációját. 

A XENIA ruházat és protektorok hozzájárulnak a tejsav, a toxinok 
és a többletfolyadék kiválasztásához. Segítik a sportolók és a 
kemény fizikai munkát végzık gyors regenerálódását, a test 
hıszabályozását. 

A XENIA ruházat használatával a teljes vérállomány összes vörös 
és fehér vérsejtjéhez, illetve a test teljes 60 Mrd sejtjéhez eljut a 
mőködés optimalizáló hatás, idıkorlát nélkül. Így a teljes test 
regenerálódása, immunrendszer erısítése, vitalitás javulása, 
mentális állapot harmonikus erısítése folyamatosan biztosított. 

Mentális teljesítmény javulás, a szervezet vitalitásának 
növekedése várható, ezért stresszes és nagy idegi megterhelést 
jelentı tevékenységet folytatóknak kiemelten ajánlott strok, 
agyvérzés és vérnyomás emelkedés megelızésére. 

A vér és nyírok érrendszeri keringés javulása, szállító kapacitás 
növekedése, oxigén ellátás szintjének emelkedése. 

A fentebbiekbıl következıen megelızı céllal is érdemes 
megkezdeni a XENIA ruházat használatát. 

A XENIA ruházatban lévı NEXUS EVOLUTION rost anti-
bakteriális és gyulladás csökkentı hatású is, így a kórokozók 
legyızésében közvetlen szerepet is vállal, valamint gyulladásos 
állapotban lévı test esetén is használhatóak pozitív hatás 
elvárhatóságával. 

A XENIA ruházat használatával egy jó védekezési szintet tudunk 
kialakítani szervezetünkben az immunrendszer megerısödésével, 
ez pedig jótékony hatással van az allergia visszaszorulására.  

A XENIA ruházat egy csodálatos alkotása az emberi tudásnak, 
ugyanakkor nem csodaszer. A hosszan kialakult esetleg évtizedek 
óta fennálló érrendszeri, ízületi, stb. problémák hatásos kezelése 
idıigényes folyamat.  

A XENIA ruházat folyamatos használatának vérnyomás reguláló 
hatása is van.  

Sok olyan betegség van, ami a szorongás és a stressz miatt alakul 
ki bennünk. Ha valakinek bármi baja van és „helyre” tudjuk tenni a 
lelkét szorongás vagy stressz oldással, akkor ez ki fog hatni egyéb 
betegségeinek állapotára is. Elképzelhetı, hogy egy szemfájás, 
hasfájás vagy fejfájás egy ilyen állapot eredménye. A XENIA 
termékek vitalitás növelı hatása kedvezı hatást eredményezhet a 
szorongásos vagy stresszes állapotra, így ezen állapotok szinte 
észrevétlenül javulnak.  

Napjaink felgyorsult tempóval terjedı betegsége a rák, a XENIA 
termékek használatából fakadó sejtmőködés optimalizálás jól 
kiegészítheti a betegség orvosi kezelését.  

Viszér, söprővéna esetén is pozitív eredmény várható a Xenia 
ruházat használatával. 

Kiemelt jelentısége van a trombózisos betegség, sok esetben az 
agyvérzés kialakulásában, a vér fluiditása megváltozásának, ezért a 
megfelelı XENIA ruházat használata mellett nagyon fontos a 

megfelelı szerkezeti minıségő víz fogyasztása, melyet a 
declusterizáló un. Vízprotektorral tudunk biztosítani.  

A XENIA ruházat segítségével szervezetünk vízháztartása mind 
mennyiségileg, mind minıségileg optimális színtre áll be, így az 
öregedési folyamat egyik velejárójának a szervezet 
kiszáradásának folyamatát állítja le, ezzel a szervezet vitalitása 
ugrásszerően megemelkedik, a közérzet rendkívüli mértékben javul.  

A XENIA Protektor ruházat költségkímélı megoldást jelent, 
hiszen ezeket a termékeket egyszer kell megvásárolni, nem kell 
külön idıt fordítani használatának elsajátítására, a mindennapi 
ruházat részévé, ezzel mindennapjaink szerves alkotójává válik.  

Semmilyen anyagot sem viszünk be a szervezetbe, így a 
legtisztább homeopátiás eszközök közé tartoznak a Xenia 
termékeink. 

A XENIA Protektor ruházat használatához semmilyen 
képzettségre, semmilyen kiegészítı ismeretekre nincs szükség, 
felvesszük és hordjuk. Nem kell megváltoztatnunk a mindennapi 
tevékenységeink ritmusát, idejét, nem jelent újabb elfoglaltságot. 

XENIA matracok  
100% természetes latex 
7 elkülönülı zóna 
Nexus Evolution rostból készült külsı huzat 
Atkaölı 
Hipoallergén 
Gombaölı 

A jó minıségő élethez elengedhetetlen a minıségi alvás: nagy 
szüksége van rá a szervezetünknek, javítja az immunrendszer 
hatékonyságát és az egészségünket is. A latex-Nexus Evolution rost 
kombinációja jótékonyan hat azokra a testi-lelki folyamatokra, 
amelyek meghatározzák a jólétünket. 

A fehér hullám matrac elınyei: 

Hamarabb merülhetünk álomba 

Biztosítja a folyamatos alvást éjszaka 

Biztosítja a mély alvást 

Megtartja a gerincoszlop helyes ívének pozícióját 

Biztosítja az izmok optimális ellazulását 

A csigolyák közti lemezek rehidratálódnak és ellazulnak 

A latex jellemzı tulajdonsága, hogy ellenáll a gombák és 
baktériumok elszaporodásának, és az atkáknak is, amelyek az 
allergiás tünetek legfıbb okozói. 

A Xenia latex matraclemezt 7 részre osztottuk a különbözı 
terhelhetıség alapján, hogy megfelelı alátámasztást nyújtson a test 
minden részének. 

A gerincoszlopnak, amely az ember teherhordozó tengelye, 
biomechanikai szükségletei vannak. A mindennapos mozgások, a 
rezgések, a testhelyzetek, a traumák folyamatos stressz alatt tartják. 
A csigolyák közti lemezek azok, amiken ezek a hatások 
hatványozottan lecsapódik, ugyanis azok teszik hajlékonnyá és 
rugalmassá a gerincoszlopot. 

A pihenés és az alvás az egyetlen olyan momentumok, amikor 
feltöltıdünk és visszanyerjük az egyensúlyt, a harmóniát. Annál 
hatékonyabb a regenerálódás, minél jobb az alvás minısége. 

Egy túl kemény ágy azt eredményezi, hogy a gerinc elveszíti a 
természetes ívét. 

Egy túl puha ágy nem tartja meg kellıképpen a gerincet, amely 
így be fog süppedni. 

Az alvás alatt az izmok és a szalagok igyekszenek helyreállítani 
a gerinc ívének fiziológiáját, ezzel viszont sokszor megzavarják 
az alvást, ébredéskor pedig fájdalomérzetet és nyaki merevséget 
okoznak. 



Tudományról egyszerően  V. évfolyam 5. szám 
  

 

 

25. oldal 

A Nexus Evolution rost és a merinói gyapjú párosítása a 
legnagyszerőbb dolog, amit a tudomány kínálhat nekünk 

Az alvás biológiailag elengedhetetlen az egészségünk 
szempontjából. Az alvás alatt a szervezet megállás nélkül dolgozik, 
hogy megszilárdítsa az emlékezetet, felkészítse a szerveket az 
ébredésre, helyreállítsa az energiakészletet és begyógyítsa a nap 
során keletkezett sérüléseket. 

Mindez a folyamat néhány mirigy mőködésének köszönhetı, 
amelyek regeneráló anyagokat termelnek. Bizonyított tény, hogy a 
nem minıségi alvás elısegíti a szervezet idı elıtti öregedését. 

Hogy meg tudjuk ırizni a testi-lelki egészségünket, szükségünk 
van az optimális pihenésre. 

A XENIA matracok és ágyhuzatok atka és gombaölı hatása az 
allergia kialakulásának gátjaként nagy szolgálatot tesz, hiszen az 
allergiás betegségek 90%-ért a poratka felelıs, mely élısködı 
szaporodásának és életének szó szerinti tökéletes melegágya az 
emberek fekhelye. 

  

A XENIA TERMÉKEK HASZNÁLATA NEM ZÁRJA KI, ÉS 
NEM HELYETTESÍTI A KEZEL İORVOSA EKİÍRÁSAIT!  

 

 

 

 

Ez hülyeség! 


