
Majd ha nagy leszel – kaptam a választ 
évekig, valahányszor – még hátulgombolós 
időszakomban – olyan merész célkitűzések 
időpontját firtattam, mint a késői lefekvés, 
a spenótfőzelék visszautasítása vagy a korai 
matekóra kihagyása. Merthogy ugye min-
denhez fel kell nőni, ki kell érdemelni, meg 
kell felelni, nem hogy csak úgy alanyi jogon 
járjon bármi. Persze értem én ma már a gye-
reknevelési pszichológiának e drákói – vagy 
következetes, attól függően, kinek a szemszö-
géből nézzük – vonalát, de mi az, hogy én 
kicsi vagyok? Vagy hogy nem én döntök?

És most, amikor már nem kapom az 
egykori választ, kiderül, még az sem az én 
választásom, hogy meg akarom-e nézni pél-
dául a küküllőkeményfalvi mazsorettcsoport 
ifjú utánpótlását a helyi falunapi felvonu-
láson, vagy valamilyen perverz vágytól ve-

zérelve meghallgatni a polgármester tavaly-
előtti leporolt ünnepi köszöntőjét. Merthogy 
a falu bejáratánál, gondolom, szmokingba 
bújt úriemberek állnak majd, udvariasan 
fogadják a falu szórakozásra vágyó becses 
népét és – hja, micsoda megtiszteltetés – a 
rendkívüli rendezvényről tudósítani óhajtó 
újságírókat. Aztán, ha valamelyik sajtó-
munkáson ferdén áll a szemüveg, poros a 
cipője, netán kék helyett zöld filctollat ho-
zott magával, elegánsan kitessékelik, mert a 
falunap plakátján jól olvashatóan szerepel: 
„A szervezők fenntartják a jogot, hogy meg-
válogassák a média képviselőit.”

Kedves keménylegények, én megígérem, 
nem fogok fejfájást okozni önöknek azzal, 
hogy méregessék, vajon megfelelek-e a szín-
vonalnak. Inkább itthon maradok. Úgyis 
rég ettem spenótfőzeléket.
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Meleg, napos időre számíthatunk, csapadék az 
esti órákban elszórtan előfordulhat. A melegfronti 
hatást délelőttől északnyugat felől hidegfronti válto-
zás követi. Fejfájás, rossz közérzet jelentkezhet.
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Bár a halat és az egeret 400 millió év evo-
lúció választja el egymástól, már az előb-
bi örökítőanyaga tartalmazott egy olyan 

génkapcsolót, amely a szárazföldet meghódító 
utódainál lehetővé tette a lábak kialakulását – 
fedezték fel amerikai kutatók genetikai összeha-
sonlítások és laborkísérletek segítségével.

Az egér és a hal említett génkapcsolója nem 
csupán hasonló, de működésük is áthidalja 
az evolúciót – magyarázta Igor Schneider, a 
Chicagói Egyetem genetikusa. Kísérleteikben 
egérembrióknál a zebrahalak megfelelő gén-
szakaszával helyettesítették a kapcsolót, a rág-
csálók lábízületei és lábujjai mégis normálisan 
kifejlődtek.

Fordított esetben az egerek génszakasza a 
halembriókban az uszonyok külső részén lévő 
géneket aktiválta. Az eredmények cáfolják azt a 
korábbi feltételezést, miszerint a szárazföldi ál-
latok lábainak kialakulásáért felelős génkapcso-
lók újonnan alakultak ki az evolúció során. A 
kutatók felfedezésükről az Amerikai Tudomá-

nyos Akadémia folyóiratában számoltak be a 
Die Welt című német lap internetes kiadásának 
ismertetése szerint. 

A kutatást egy híres, 2004-ben Kanadában 
felfedezett kövület, a Tiktaalik váltotta ki. Ez a 
380 millió évvel ezelőtt a sekély part menti vi-
zekben élő őslény átmenetet képezett a halak és 
a négylábú hüllők között. Még uszonyai voltak, 
azoknak azonban már hasonló volt a csontos 
felépítésük, mint a később kialakuló lábaké. 

A fotót Szabó István, a Hargita Megyei Művészeti Népiskola fotó szakának elsőéves diákja készítette.   

Sorsoltunk!

A június 27.–július 1. között megjelent 
skan di fel adványok helyes megfejtéseit bekül-
dők közül ezen a héten a csíkszeredai Burus 
Árpádnak kedvezett a szeren cse, akit nyere-
ménykönyvvel jutalmazunk. 
 Gratulálunk!

A helyes megfejtések: Hernádi Judit – A nyu-
galom – Ráadás; Kurt Vonnegut – Mes-
terlövész – Macskabölcső; Halász Judit 
– Mákosrétes; Kenéz Ferenc – Lovak a 
virágoskertben; Tutsek Anna – Viola tör-
ténete.
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