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Z S I G M O N D G Y U L A R OVATA

GONDOLKODÁST SERKENT IQ-TORNA
A három feladatból kett megoldása 100 feletti IQ-ra utal, ami átlag feletti teljesítménynek számít.
A feladatok megfejtését a következ héten adjuk meg.
A 11. héten bemutatott
fejtör k megoldása:

INDÍTÁS

Milyen szám kerül a kérd jel helyére?

INDÍTÁS

?

Válasz:
levél: 7 - csepp: 8 - szív: 15

ER SÍTÉS
Válasz: BECS
Az így létrejöv szavak:
BECSAL, BECSAP,
BECSLÉS, BECSTELEN,
BECSES, BECSÍP, BECSUK
és BECSÜL.

ÄNZITNIF E ÄNNÄ VZEBUR E YC

HAJRÁ

ER

SÍTÉS

Válasz: É
A golyók száma az üres hely két
oldalán fentr l lefelé: 7 – 3; 6 – 4;
5 – 5; hiányzó elem; 3 – 7; 2 – 8.
A letakart sorban tehát 4 – 6. Ez
kizárja a K-t és a Á-t, míg a keret
formája kizárja a T-t.
Marad a J és az É. Ezeknek a jobb
oldala azonos, a bal oldalon csupán
a két középs golyó van felcserélve
(sárga és kék).
A piros, kék és zöld golyók átlósan
helyezkednek el, a pirosak és
zöldek egy lépést csúsznak el
jobbra lefelé, a kékek két lépést
balra lefelé. A sárga és fekete
golyók alá vannak rendelve a
többinek, soronként váltakoznak,
kivéve, ha a többi hatással van a
pozíciókra.
A fentiek
alapján mivel a minta
a sorokban
É
ismétl dik - a
helyes válasz
É.

HAJRÁ

úgy
aránylik

mint
ahogy

aránylik ... melyikhez?
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NEMZETKÖZI KAPCSOLATKUTATÁS

KÉZB L
A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI ELS

Polgárok európai
éve a Jánossy Emlékkonferencián

A Jánossy Ferenc Szakkollégium
2007 óta névadója előtt tisztelegve, minden év március 18-a
(Jánossy Ferenc halálának évfordulója) alkalmából rendezi meg
emlékkonferenciáját. Célja egy
interdiszciplináris szakmai fórum
keretében találkozási és kapcsolattartási lehetőséget biztosítani
a tudományos munkában és önképzésben motivált és alkotó hallgatók (főként szakkollégisták)
számára, valamint erősíteni az
ifjú értelmiség körében az akadémiai életút presztízsét. A hetedik alkalommal megrendezett
Emlékkonferencia kiemelt témáját adó
mottója a „Polgárok európai éve” volt.
E témát a Maastrichti Szerződés aláírásához kötődő európai polgárság 20.
évfordulójára tekintettel az Európai
Unió helyezte a 2013-as
év középpontjába.
Az előadók közül Artner
Annamária a kérdést választotta címül. Megállapította, hogy az Európai
Unió válságban van, ami
megnyilvánul polgárainak az EU-val szembeni
bizalomcsökkenésében is.
Az Eurobarométer felmérése szerint az Unióval
szemben pozitív érzéseket tápláló állampolgárok
aránya 2006 és 2012 ősze
között 50%-ról 30%-ra
csökkent, a negatívan
hozzáállók aránya pedig
15-ről 29%-ra emelkedett.
Miért nem tud az EU megfelelni
polgárai igényeinek, és miért nem
tud éppen válság idején, amikor a
legnagyobb szükség lenne rá? A válaszhoz azt kell megértenünk, miért jött létre az EU. Az áru, a tőke,
a munka, a szolgáltatások szabad
áramlása, a dereguláció és privatizáció, a tőkekoncentráció az EU történetében nagy léptekkel haladt előre,
és nagyrészt megvalósult. De megszűnt-e a szegénység, nivellálódtak-e
a bérek a régiók, nőtt-e a megértés az
emberek között? Az Eurostat adatai
és a migráns munkásokkal szembeni
helyi ellenszenv fokozódása nem erre
utalnak. Az EU-ban közel 120 millió
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embert, a népesség közel egynegyedét fenyegeti a szegénység valamilyen formája. A jövedelmi különbségek nőnek, és elsősorban éppen a
15 legfejlettebb tagállamban.
A bérek részesedése a megtermelt
új értékből az 1970-es évek óta
csökken. Az Unió belső perifériájának számító, ma leginkább bajban
lévő országok (PIIGS) a 2000-es
években az euróövezet tagjaként
bizonyos „jóléti felzárkózást” mutattak, amely legitimálhatta az
Uniót polgáraik szemében, hiszen
évtizedes lemaradás részleges pótlását jelentette. Ám ez a „jóléti
felzárkózás” csak a fejlett országokból ide áramló fölös (máshol
profittal nem befektethető) tőkék
keltette látszatfejlődés talaján volt
lehetséges. A tőkefölösleggel járó
válságfelhalmozásnak ez az „áthárítása” az euróövezet létrejöttével
egyszerűbb volt: mondhatjuk, az
euró katalizálta, s egyben a kevésbé

ta megoldani – ilyen mechanizmusokkal a szerény közös költségvetési
pénzalapokon kívül nem is rendelkezik –, hanem a pénzügyi felfúvódástól és annak következményeitől
sem tudta megvédeni polgárait.
A profit per bér arány az eurózónában
és az EU egészében is a 2000-es években a válságig nőtt, majd két évig
csökkent, de 2009 után ismét növekvő
trendre állt rá. Felzárkóztatási mechanizmusok kiépítéséről most sincs szó,
az Európa 2020 stratégia pedig megelégedne 20 millió ember szegénységből való kiemelésével. Kérdés, hogyan
fér mindez össze az „európai polgárság” eszméjével, és elősegíti-e az azzal
való azonosulást.
Losoncz Miklós az európai integráció
belső és külső hajtóerőit vette sorra előadásában. Gazdasági integrációk politikai szándékok, politikai akarat alapján, politikai döntések eredményeként
jönnek létre és fejlődnek, természetesen a gazdasági adottságok és lehetőségek figyelembe vételével.
Megalapításuk után viszont
a gazdasági törvényszerűségeknek engedelmeskedve
saját dinamikára tesznek
szert.
Az Európai Unió és jogelődei (az utolsó kivételével) kisebb-nagyobb kitérőkkel megvalósították az
integrációelméletek által
meghatározott, egymásra
épülő, egymást feltételező
regionális gazdasági társulási formákat (szabadkereskedelmi övezet, vámunió, közös piac, egységes
Maastricht látképe
piac, gazdasági és monetáris unió, illetve a még
nem létező politikai unió).
fejlett és jóléti növekedésre vágyó
Az erre irányuló politikai szándékok
régiókba transzportálta a válságot.
jól nyomon követhetők az alapszerMíg az eszköz- (így pl. ingatlan-)
ződések történetében. A mérföldbuborékokból származó nyereség a
köveknek számító alapszerződések
pénzügyi (mindenekelőtt francia,
egy-egy kitüntetett integrációs fornémet) befektetőket gazdagítotmához kapcsolódnak (a Maastrichta, ezáltal el is halasztva a válság
ti Szerződés például a gazdasági és
kirobbanását, addig a termelésmonetáris unióhoz).
ben versenyképességi okokból
Az európai integráció fejlődéértékesülni képtelen „fölös tőkék”sét ugyanakkor szűkebb és tágabb
ben megjelenő veszteséget a bubokörnyezete is alakítja, a külső kihírékok kipukkanásával a válságban
vásokra (amilyen például a globalimunka nélkül maradó, bércsökkezáció) is reagál. Erre példa lehet az
nést elszenvedő tömegeknek kell
EU többszöri bővülése és nemzetköviselniük. Az eurózóna, az EU tezi szerződésrendszerének a bővítése,
hát nemcsak a regionális fejlesztés
illetve a globalizációs kihívásra adott
és felzárkóztatás kérdését nem tudválaszok sora. Végül fontosnak tar-
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Óriásbolygó születik?

Csillagászok az Európai Déli
Obszervatórium (ESO) nagyon
nagy távcsövével (VLT) nagy
valószínűséggel most először váltak
szemtanúivá egy óriásbolygó születésének egy fiatal csillag kialakulásából visszamaradt vastag por- és
gázkorongban. Amennyiben e feltételezés beigazolódik, a formálódó
bolygó további megfigyelése nagy
előrelépést jelenthet a bolygórendszerek kialakulására vonatkozó ismereteinkben, és segíthet az eddigi

Fantáziakép a HD 100546 körül szület bolygóról

től, s amelyekben remélni lehetett,
hogy előbb-utóbb megpillantanak
egy éppen születőben lévő bolygót:
úgy tűnik, ez válik valóra most a
HD100546 esetében. A gáz- és porkorongban a születő bolygó körül
megfigyelhető szerkezeti változások,
illetve a bolygóhoz közeli tartomány
felmelegedésére utaló jelek egyelőre
alátámasztani látszanak a bolygókeletkezési modelleket, ugyanakkor a
bolygónak a csillagtól való nagy távolsága nehezen értelmezhető ebben
a keretben.
Másfelől éppen ennek az extrém
távolságnak köszönhető a születő
bolygó közvetlen megfigyelhetősége,
hangsúlyozta Adam Amara, a felfedezésről az Astrophysical Journal Lettersben megjelent beszámoló egyik társszerzője.
Jóllehet, a mostani felfedezésnek a
legvalószínűbb értelmezése az, hogy
valóban egy születőben lévő gázóriást
figyeltek meg, további megfigyelések
szükségesek még az eredmény minden
kétséget kizáró megerősítéséhez. Az
egyéb elképzelhető magyarázatok között – bár jóval kisebb valószínűséggel –
felvetődött még, hogy az észlelt jel egy
esetleges háttérforrástól ered. Egy másik

KÉZB L

sikerül megerősíteni, akkor a csillagászat
történetében most először ténylegesen
megfigyelhetjük egy bolygó születésének
folyamatát, s csaknem a kezdetektől nyomon követhetjük a bolygót beágyazó por- és
gázkorong, illetve a benne formálódó bolygó
kölcsönhatásait.”
A HD 100546 egy régóta ismert és tanulmányozott fiatal csillag a déli égbolton látható Légy (Musca) csillagképben,
amelyről már korábban feltételezték,
hogy egy óriási gázbolygója van a csillagtól mintegy 6,5 csillagászati egységnyire, azaz a közepes Nap-Föld távolság hat és félszeresében. A most felfedezett, még születőben lévő bolygójelölt
a csillagtól jóval távolabb, nagyjából 70
csillagászati egységre van, Naprendszerünkben ez a Neptunuszon túli törpebolygók (mint például az Eris vagy a
Makemake) övezetének felelne meg.
A HD 100546 körüli újabb bolygójelöltet a csillag körüli por- és gázkorongban halvány fényes foltként észlelték az
ESO VLT-re szerelt NACO adaptív
optikai berendezés, és egy újfajta elemzési technika segítségével, amellyel a
NACO-hoz illesztett különleges, a közeli infravörös tartományban működő
koronográffal kiszűrték a csillag fényét
a születő bolygó körüli tartományban.

A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI ELS

CSILLAGÁSZAT

totta hangsúlyozni, hogy a Római
Szerződés által 1957-ben létrehozott
Európai Gazdasági Közösségből
napjainkra politikai, sőt értékközösség vált, amely a demokratizálás jegyében és a legitimitás javítása
érdekében arra törekszik, hogy növelje az Európai Parlament és a tagállamok parlamentjeinek szerepét a
döntéshozatalban.
VARGA VIKTOR

A Hubble- rtávcs (balra) és a VLT (jobbra) felvételei a HD 100546 csillag körül
szület ben lév gázóriásról

elméleti modellek tesztelésében, illetve továbbfejlesztésében.
A Sascha Quanz (Zürichi Szövetségi Műszaki Egyetem: ETH) vezette
nemzetközi kutatócsoport a tőlünk
nem túl távoli, 335 fényévre levő fiatal HD 100546 csillag körüli kiterjedt
por- és gázkorongot vizsgálva fedezte
fel egy születőben lévő, a Jupiterhez hasonló óriási gázbolygóra utaló jeleket.
„A bolygók kialakulását a csillag körül
visszamaradt protoplanetáris korongokban
eddig csak számítógépes szimulációkkal
tudtuk modellezni – mondta Quanz.
– amennyiben mostani felfedezésünket

A bolygórendszerek keletkezésére
vonatkozó jelenlegi elméleti modellek szerint az óriásbolygók a csillag
születése után visszamaradt por- és
gázkorongból gyűjtenek maguknak
anyagot. Saját Naprendszerünkben
sajnos ezt a folyamatot nem tudjuk
tanulmányozni, hiszen valamennyi
bolygó már több mint 4 milliárd éve
kialakult. Ám 1995 – az első Naprendszeren kívüli exobolygók felfedezése – óta több száz idegen csillag
körüli bolygó(rendszer)t fedeztek
fel a csillagászok, amelyek többnyire erősen különböznek a miénk-

lehetséges magyarázat szerint nem egy
még formálódó, hanem egy korábban
a csillaghoz közelebbi övezetben már
teljesen kifejlődött, de idővel távolabbra
kidobott bolygóról lehet szó. Ez egyúttal
megnyugtató választ adhatna a bolygó
zavaróan nagy távolságára napjától.
Ha viszont mindezeket kizárva egyértelműen bebizonyosodik,
hogy valóban egy most születő
bolygóról (protobolygóról) van szó,
az páratlan lehetőséget jelent a csillagászoknak a folyamat közvetlen
megfigyelésére.
Forrás: http://www.eso.org/public/news/eso1310/
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A 2 . M A G YA R H A D S E R E G A D O N - K A N YA R B A N

ISMERETLEN KÉPEK
Az 1942 nyarától a keleti fronton harcoló
2. hadsereg az 1943. januári elsöpr erej
orosz támadás után komoly veszteségeket
szenvedve vonult vissza. A megmaradt csapatokat
1943. április 24-t l szállították haza. Az életben
maradt katonák 1945 után évtizedekig nem beszélhettek
a „doni pokolban” átélt megpróbáltatásaikról. Az alábbiakban Gróf Imre hadapród rmesternek, a kaposvári „Nagy Lajos király”
honvéd gyalogezred katonájának egykorú visszaemlékezései és eddig
közöletlen fényképei segítségével idézzük fel a 70 évvel
ezel tt történteket.

A csendes Don, 1942. augusztus

Így indultunk.
Kaposvári
pályaudvar,
1942. június 1.

A

2. magyar hadsereg doni katasztrófája majdnem minden
magyar családot érintett.
Édesapám, Gróf Imre (1919-2001) is
megjárta a Don-kanyart és „szerencsés
időben történt sebesülésének” köszönhetően hazakerült. Somogyvári szegény földműves családból származott,
a helyi plébános rábeszélésére szülei a
kaposvári kereskedelmi gimnáziumba
járatták. Középiskolai érettségivel az
1940. decemberi, Kaposvárra történő
bevonulása után elvégezte a tartalékos
tiszti tanfolyamot. 1943. június 1-én a
kaposvári 10. könnyű hadosztály

„Nagy Lajos király” 6. honvéd gya358
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logezred 6/I. zászlójának katonája-

ként indult el a frontra hadapródőrmesteri rangban. Ekkortól egészen
1943. január 15-i sebesüléséig naplót
vezetett és több mint 100 fényképe
örökítette meg a frontéletet. 1945 után
apám a legtöbb keleti frontot megjárt
katonához hasonlóan nem beszélt katonai élményeiről, már csak 1956 utáni
meghurcoltatása miatt sem. Gyerekként gyakran megcsodáltam és gyakran kézbe vettem apám szekrénybe
zárt, koronás bojttal ellátott (most már
pontosan tudom), 1861 mintájú gyalogos tiszti kardját, de semmit nem tudtam a háborús eseményekről. A válto-
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zás 1983-ban Sára Sándor Pergőtűz című filmjének bemutatásakor történt.
Apám elővette háborús térképeit,
fényképeit, frontnaplóját legépelte.
1990 után ő is kapcsolatba került Szabó
Péter hadtörténésszel, a téma egyik
legkiválóbb szakemberével, s több idős
bajtársával együtt részt vett egy donkanyari emléktúrán. Az alábbiakban
az ő feljegyzései és fényképei segítségével idézzük fel a 70 évvel ezelőtti hónapokat.
207 000 fős 2. magyar hadsereget 1942 áprilisától kezdték kiszállítani a 2000 kilométer távolságra
levő keleti frontra. A hazai viszonyokhoz képest – a magyar honvédség fejlesztésére 1938 óta volt komoly lehetőség – jól felszerelt hadosztályokat
Kurszkig vonaton szállították, onnan
hosszú gyalogmenetben egyre keményebb csatározások közepette, 1942
júliusában és augusztusában érték el a
200 kilométeres doni frontszakaszt. A
komoly veszteségekkel járó hídfőcsatákban a szovjet hadsereg kiismerhette a magyar csapatok gyengéit. A
szeptembertől megmerevedő frontvonalon állandó betörésekkel, támadásokkal nyugtalanították a hosszú meneteléstől kifáradt és az oroszokéhoz
képest gyengébb fegyverzetű és élelmiszerrel és ruházattal egyre rosszabbul ellátott ellenfelet.
A magyar katonák számára gondot
jelentett, hogy az élelmiszerellátásukat
– Magyarországról Németországba
történő élelmiszer szállítások fejében –
a német hadsereg biztosította. A műméz, műkávépor, préselt zöldségből
készült konzerv stb. nem igazán ízlett

A

a magyar bakáknak. Apám naplójának
június 22-i bejegyzése: „Ma reggel újból
magyar kenyeret kaptunk. Milyen nagy
különbség a magyar és a német kenyér között”. 1942 augusztusában sikerült egy
halott orosz katona dobtáras géppisztolyát megszereznie. Szeptember 30án ezt írja „az oroszok jobb parton, meszes hegytetőn tüzérségi megfigyelőből,
mindenre lőnek, nálunk, ha tüzérek mozgást látnak hadosztálytól, kell engedélyt
kérni, hogy lőhessenek”.
A novemberi naplójegyzetek szintén
a rendszeres orosz támadásokról szólnak. A kimerült magyar katonák
gyakran alszanak el a tüzelőállásban, s
ilyenkor, mint a naplóból is kiderül, az
oroszok fogolyként hurcolják el. A
magyar fogságba került orosz katonákról szólva kiemeli jó minőségű téli
ruhájukat, miközben: „Mi nemsokára
megfagyunk, ha így maradunk. Némely
embernek még pulloverje sincs, kesztyűről
nem is beszélve”.
ecember 2-án újabb orosz betörés
következett: „erős géppisztoly tűz
után »batalion huri« kiáltással 15–20 fő
muszka rohant ránk »hajrá« ordítással, kézigránátdobással támadtunk rájuk, géppuskát régi tüzelőállásból futóárok szélére helyezve tüzeltünk… Az aknavetősök semmit nem tudtak, de hogy valamit mégis mutassanak nagyképűen lőttek a túloldalra
zárótüzet, aminek a közelharchoz semmi
köze nem volt. Én azt hittem már a Donon túl ébredek, ha egyáltalán felébredek.
…December 5-én este újabb orosz támadás, 1 fedezék felrobbantása 6 halott…
gratuláltak nekem, hogy október 1-vel
zászlósok vagyunk. Hát nagyon szép csak
menjünk már haza!”

Figyel állásban a Don partján, 1942. november

D

Orosz támadás visszaverése,
1942. november 21., Nyikolszkoj

Don menti figyel állás, 1942. november-december, a kép bal oldalán Gróf Imre
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Úrnapi mise, 1942. április 4., Karzisko-Kamiena vasútállomáson

1942 decemberében a 2. hadsereg vezetése és a katonák egyaránt érezték,
tudták, erős szovjet támadás várható, de
nem tudták, pontosan hol és mikor. Jány
Gusztáv vezérezredes, a hadsereg parancsnoka folyamatosan jelezte szóban,
írásban, hogy az állomány kimerült, erősítésre, váltásra, jobb fegyverekre van
szükség. A katonák apatikus hangulatban vártak. „1942. december 8.: …valami borzasztó letargiába szenvedek! Úgy érzem, talán sohse szabadulunk innét!” – írta
apám. Egy sorstársa, Koppányi Sebestyén főhadnagy, a 4. gyalogezred-parancsnokság másodsegédtisztje visszaemlékezésében az alábbiakat írja: „A
mindennapok kérdése lett, hogy támadnak-e
az oroszok, és ha igen, mikor? A parancsok

egyre-másra érkeztek. Megerősíteni az állásokat, felkészülni egy esetleges szovjet támadás visszaverésére. De hogyan? A védőállásokban fázó, didergő katonák bújtak össze, s
legtöbbjében a bénult fásultság, a céltalanság
félelme lett úrrá.”
1943. január 12-én az oroszok az urivi,
14-én a scsucsjei hídfőnél törtek át. A
szovjetek Urivnél élőerőben 3,5:1, tüzérségben 10:1, Scsucsénél 3:1, 7:1 arányban voltak fölényben. A Voronyezsi
Front 788 harckocsijával, 400 repülőjével szemben magyar, német, olasz hadsereget magában foglaló német
Heeresgruppe B hadseregcsoport 150–
200 páncélost tudott felvonultatni.
Gróf Imre naplója szerint: „január 15én a támadó ékek elérték Nikolskij-t. Lőttek

Géppuska-tüzel állás, a Don partján, 1942. szeptember
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elölről, lőttek a Donon át balról. Január 15.
du. 13 órakor sebesültem meg aknaszilánktól.
Még be tudtam gyalogolni pár km-re levő
Liszkibe, ahol Szendrő főhadnagy szánra
tett és hátraküldött a sebesültekkel Osztrogosk
felé. Január 16. Kriznicán aludtunk, erős
sebláz, háziasszony adott tejet, ami nagyon
jól esett. Vagy 10-en aludtunk a szoba közepén szalmán, nyögve és jajgatva. …Január
18-án a kórház reggel indult tovább az utolsó
vonattal. Erre szálltam fel, aztán irány
Sztarij Oszkol, Kasztornoje, Ligov, KievTarnopol. 22- én pénteken Lavocsne 17 óra
21 perckor átgördültünk a régi határon, ami
már új lett. Sírtunk.”
róf Imre hadapród zászlós számára ekkor véget ért a doni pokol.
A 2. hadsereg számos egysége szívós
védekezés, nagyarányú veszteségek
közepette vonult vissza. A fejvesztett
menekülés, a fagyhalál, a fogságba
esés mellett a hősies, önfeláldozó helytállás példái is előfordultak, mint Lévay
Sándor, a komáromi 6. tüzérezred 1.
ütegének parancsnoka, aki Don menti
figyelője bekerítése után távbeszélőn
alábbi búcsújelentést adta le: „Gyerekek
nagyon fontos! Már csak ketten élünk…
Összesen négy kézigránátunk van és két
pisztoly. Az oroszok teljesen körbefogtak.
3 percen keresztül lőjétek a figyelőmet,
ahogy csak bírjátok. Akkor megpróbálok
kitörni. Ha nem sikerül, Isten veletek!”.
Többé nem került elő.
A harcok idején a 2. magyar hadsereg
125–128 ezer katonája esett el, került
fogságba, sebesült meg. 70 évvel a doni
események után az utólagos belemagyarázásokat és értelmezéseket kizárva, a hiteles történelmi képet megrajzolva kell tisztelettel adóznunk az áldozatok emlékezete előtt.
GRÓF PÉTER
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NEGYEDSZÁZADA ÍRTUK – MA UTÁNAJÁRUNK

BROADCAST-BOMBA
1988-ban az úgynevezett C-MAC rendszerrel próbálták egységesíteni az európai országok m holdas
m sorszóró technikáját, amely az els digitális kezdeményezés volt a kontinensen (ÉT 1988. január
15. 93. oldal). Az analóg technológia már nem volt elég az egyre szélesed m sorkínálat frekvenciaigényének kiszolgálására, ezért volt szükség a változásra. A rendszer végül mégsem terjedt el, mivel
– mint azt Pados László, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság f osztályvezet -helyettese elmondta – egy nem sokkal kés bb kitalált újítás forradalmi változásokat hozott a hírközlés világába.
– Az analóg földfelszíni adásoknál 8 MHz sávszélességben lehetett sugározni, ez erősen behatárolta, mennyi csatornát nézhetett a néző. A C-MAC rendszerben a tv-képpel egy időben
már többnyelvű és sztereo hangot, vagy képújságot is lehetett
továbbítani, de itt még mindig csak a teletext adat- és a hangátvitelt oldották meg digitálisan. Sok kritika érte a rendszert,
amiért még mindig túl nagy sávszélességet foglalt el. További
nehézséget jelentett, hogy 1989-ben fellőtték az ASTRA 1-A
műholdat, amely nem erre a technológiára volt adaptálva, hanem az analóg PAL-ra, ráadásul egyre szaporodtak a műsorszolgáltató cégek is. Ekkor robbant be a hírközlés világába a
kilencvenes évek elején egy új találmány, a DVB (Digital Video Broadcast), amely teljesen másféle kódolási eljárást jelentett.
– Milyen különbség van technikailag a két rendszer között,
hiszen mindkettő digitális jeleket, vagyis egyesek és nullák
sorozatát továbbítja?
– A DVB-rendszerben a
tömörítést úgy oldották
meg, hogy megnövelték az
egymás mellett haladó „vivők” számát, amelyekre a
digitális jeleket rátelepítették. A hagyományos technológia esetén a kép és a
hang külön vivőhullámon
megy, a DVB-nél pedig
egy nagyon komoly matematikai függvény alapján az
egymás mellett lévő vivőhullámok sokaságának mindegyike tartalmaz digitalizált kép- és hangtöredéket. Amikor a vevőkészülékben a demodulálás megtörténik, akkor
áll össze a teljes hang- és képinformáció.
1993-ban megjelent ennek műholdas változata a DVB-S
szabvány, majd 2003-ban a DVB-S2, amely már nem
MPEG-2, hanem MPEG-4 tömörítéssel dolgozik. A sávszélesség-kapacitás így további 30-40%-al megnő és ez tette lehetővé a HDTV-jelátvitelt, az internet-, valamint az interaktív szolgáltatások ma ismert körét. Európa területén jelenleg
58-60 műhold műsora érhető el, a magyar cégek 5-6 műholdat használnak. A magyar közszolgálati csatornák napjainkban az Eutelsat 9A-ra, az előfizetéses szolgáltatók a THOR
és az AMOS műholdakra vannak telepítve.
– Miért van szükség a jelenleg zajló digitális átállásra?
– Ez alapvetően a földfelszíni sugárzást érinti. Az 1961-es
Stockholmi analóg frekvenciaterv kiváltására 2006-ban,
Genfben fogadtuk el a digitális frekvenciatervet. Ekkor Ma-

gyarország az UHF-sávban kapott 7 multiplexet, vagyis olyan
frekvenciakészletet, amellyel 7 országos hálózatot lehet kiépíteni. Ez azért fontos, mert korábban csak az M1-t és a két kereskedelmi csatornát lehetett elérni földfelszíni módon. Ebben az
időszakban az M2-t és a Duna Tv-t már műholdra kellett telepíteni, hogy a lakosság kereskedelmi műsorokat is nézhessen.
2007-ben született meg a digitális átállásról szóló törvény, és
egy évvel később az Antenna Hungária három multiplexben
meg is kezdte a digitális adások műsorszórását. Újabb két multiplex hálózat számára szabadulnak fel frekvenciák, ha a még
működő analóg tv-adókat kikapcsoljuk 2014 végéig, így több
műsort és jobb minőséget is lehet majd elérni. A digitális adással
jelentősen javult a tv-képek minősége, a korábbi 3 helyett ma
már 7 tv-műsor vehető ingyen Magyarországon. Ugyanakkor
a digitális átállás miatt felszabaduló sávban szélessávú mobil
szolgáltatás is indulhat.
– Mit gondol, milyen változások történnek a következő
negyedszázadban?
– Nehéz jósolni! Sok olyan figyelemre méltó találmány
van, amely valamilyen okból
mégsem terjed el. A digitális
rádióadással jelenleg az a gond,
hogy az autórádiókba nem
építettek be olyan csipeket,
amelyek ezek vételére alkalmasak. Az Európai Műsorszolgáltatók Szövetsége (EBU) nemrégiben egyezett meg az autógyártókkal, hogy 2014-től ezt megoldják, így ez az egyik lehetséges fejlődési irány. Szintén nem terjedt el a televíziózás a
mobiltelefonokon, mivel a kicsi kijelző miatt fárasztja az emberi szemet. A táblagépek azonban egyre népszerűbbek, így ezeken talán hamarosan tv-műsort is nézhetünk. A HDTV felbontása sokkal jobb, mint a hagyományos képernyőé. Az elmúlt 25 év fejlődését ezen lehet a legjobban lemérni, hiszen
míg az SDTV 576 sorban soronként 720 pixelt, addig a HDReady 720 sort, mindegyikben 1280 pixelt, a Full HD 1080
sort, soronként 1920 pixelt, míg a legújabb Ultra HD 2160
sort, soronként 3840 képpontot tartalmaz. Ez utóbbit az egyik
nagy japán gyártó már szemüveg nélküli háromdimenziós
technológiával is kombinálta, úgyhogy a következő negyedszázad talán éppen a térhatású televíziózás széles körű elterjedését hozza. Véleményem szerint a mobilitással összefüggő technikák fogják játszani a vezető szerepet.
KőváGó anGéla
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A V ÍZKOR SZA K EL S

HULLÁ M A I

VIRTUÁLIS
VÍZÁRAMLÁSOK
Az emberiség civilizációs központjai mindig valamilyen víztest mellett alakultak ki és fejl dtek
emberölt kön át, így a vízgazdálkodással kapcsolatos feladatok optimalizálása,
hatékony stratégia kidolgozása is történelmi korokba nyúlik
vissza. Ám ahogy a fosszilis energiahordozók kimerül ben vannak, bolygónk édesvízkészlete sem
vég nélküli. Manapság sokkal életbevágóbb a víz elosztása, mint valaha is volt.

H

a a globális vízfelhasználás jelenlegi állapotát egyetlen szóval kellene jellemezni, a pazarló
lenne a legtalálóbb. Számos oka közül csak néhányat ragadok ki: Földünk lakossága növekszik és egyre
nagyobb arányban válik városlakóvá, s ez az életmód óhatatlanul több
vízfogyasztással jár; az ipari technológiák fejlődése (és szennyezésük eltakarítása vagy semlegesítése) a korábbinál ugyancsak több vizet
emészt föl; a felmelegedéssel járó éghajlatváltozás miatt az eddig megszokott mezőgazdasági termékeket
bizonyos helyeken a korábbinál csak
jóval vízigényesebb öntözéstechnikával lehet létrehozni. Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy
vannak országok, amelyek gazdagok vízben, s vannak olyanok, amelyek mindig is nélkülöztek e téren.
Ráadásul az országhatárok nem esnek egybe a vízföldrajz határaival,
ebből adódóan az édesvízkészlet
„megcsapolását” ma már egyre inkább nemzetközi szinten, egyezményekben kell szabályozni.
A szükségszerű elosztás működőképessége érdekében fontos számba
vennünk a vízhasználat külső gazdasági tényezőit – idegen szóval az
externáliákat – is, ha a lakossági fogyasztási szokásokat, az ipari vízkitermelést vagy épp a mezőgazdasági
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öntözés és állattartás használtvízkezelését vizsgáljuk. Externáliák
alatt azokat a tényezőket kell értenünk, amelyek nem szándékoltan
módosítják az adott gazdasági tevékenységen kívülállók jólétét, mint
például a víz esetében a környezeti
externáliák. Ekkor az adott termelésből származó károkat olyanoknak
kell viselni, akik a gazdasági folyamatban nem érdekeltek – ezek jellemzően a helyi lakosok.
A világtérképen sok olyan terület
van, ahol a fellépő vízigény külföldről biztosítható gazdaságosabban, mivel a határokon belüli kitermelésnél vagy felhasználásnál még a
legkedvezőtlenebb költségek ellenére is valamivel olcsóbb. Noha ez globális jelenség, kényes diplomáciai
együttműködésekhez és piaci kapcsolatokhoz vezethet, megjelenítve
ezzel a nemzeteken átívelő gazdasági és társadalmi folyamatokat, akár
a függőséget is. Az országhatárokon
belül a térségek közötti kapcsolatokra is igaz lehet ugyanez.
Fontos tehát a víz szemszögéből tekintve, hogy a gazdasági jövedelmezőség mellett az ökológiai és társadalmi hasznok is jelentős mértékben megjelenjenek. A vízgazdálkodás és vízhasználat optimalizálása
mindenkor szükségszerű, és ahol az
állami módszerek kevéssé hatéko-

nyak, ott az olyan vízkészlet-gazdálkodásnak is teret lehet engedni,
amelyet a piac által is értelmezhető
kereslet irányít. Ilyen módszereket
már a gyakorlatban is kipróbáltak a
levegő esetében: az üvegházhatású
gázok kibocsátási egységeire vonatkozó kereskedelmi rendszernek
(idegen szóval: a cap-trade) egyik jól
ismert példája a CO2-kereskedelem.
Az is tény, hogy a módszer környezetre gyakorolt hatékonysága megosztja a szakértők véleményét.
Mindenesetre várható, hogy a
szén-dioxid-kibocsátás kvótái mellett az országok közötti vízhasználatot is az adok-veszek üzletek fogják egyre jobban uralni.
vízlábnyom képes megmutatni
egy termék létrehozása vagy bizonyos szolgáltatás során felhasznált
édesvíz abszolút mennyiségét, s kiterjed az elszennyezett vizek mérésére is. Ebből adódóan a vízlábnyommutató felépítése, összetétele eltér a
szokásos vízkivételezési mutatótól.
Három fő tényezője van: a zöldvízlábnyom a talajban raktározódott esővíz, talajnedvesség fogyasztását
számszerűsíti; a kékvíz-lábnyom a felszíni és felszín alatti vizek használatát
mutatja; a szürkevíz-lábnyom szenynyezett vízre, illetve a szennyező
anyag hígításához szükséges vízmennyiségre utal. A vízlábnyom-
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Nettó virtuális
vízimport
(Gm3/év)
-95 – -75
-75 – -35
-35 – -15
-15 – -5
-5 – 0
5 – 10
10 – 15
15 – 50
50 – 115
nincs adat

A hajdina

Virtuális vízáramlások iránya, illetve az országok vízmérlege
a mez gazdasági és ipari termékek kapcsán 1996 és 2005 között.
Az ábra csak az évi 15Gm3-nél nagyobb áramlásokat mutatja, s minél
vastagabb a nyíl, annál nagyobb mérték a virtuális vízáramlás.
(MEKKONEN–HOEKSTRA NYOMÁN, 2011)

számítás kapcsán az alapanyagok feldolgozásakor felmerülő vízszükséglet mennyiségét is belevesszük a vízlábnyom mennyiségébe.
Az ilyen irányú kutatások a termék teljes életciklusára nézve tárhatják fel a létrehozásához szükséges
tényleges vízigényt. Az index azt a
pillanatnyi közvetlen és közvetett
vízfelhasználást mutatja a teljes értékláncon mérve, amely épp ott és
akkor érvényes. Kiszámítható egyebek között termékre, fogyasztóra,
vállalkozásra, régióra, nemzetre és
ezek csoportjaira, valamint földrajzi
területre nézve is. A vízlábnyommutató egy viszonylag fiatal index,
a holland A. Hoekstra professzor és
kollégái körülbelül 10−15 éve publikálják a mutató kidolgozásával és
gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos eredményeiket.
utatási témám részeként gyakorlati becslést végeztem a vízlábnyomra nézve az 2009. évi hazai kenyér- és sertéshústermelés vonatkozásában. A szakirodalom feldolgozása során érdekes globális
összefüggések derültek ki számomra. Például az Amerikai Egyesült
Államok egy főre eső becsült vízlábnyoma az 1997−2001-es adatok szerint körülbelül háromszorosa a kínainak. A világot járó virtuális vízáramlások – vagyis a vízigényes termékek nemzetközi kereskedelmének
útvonalai – a vízszegény országokból gyakran vízben gazdag terület
felé tartanak.
Bizonyos országok hatalmas termékeny területeket vásárolnak meg
más országoktól, hogy biztosítsák
jövőbeni élelmezésüket, néhány élelmiszertermelő mamutvállalat pedig
évek óta víztározójogokat vásárol. A
világ legvízigényesebb ágazatai a

K

mezőgazdaság, az erdészet, az ércbányászat, az energiaszektor, a biotechnológia, a high-tech ipar és az
italvállalatok; ezeken a területeken
vízlábnyomszámítások alkalmazása
javasolt, azokból fontos következtetések vonhatók le.
A búzán keresztül a kenyér vízlábnyomát sikerült megbecsülnöm nemzeti és regionális szinten. Eszerint a
búzatermesztés és a kenyérgyártás
vízlábnyoma Dél- és Nyugat-Dunántúlon volt a legkisebb, ugyanakkor Közép-Magyarország kiemelkedően magas értéket mutatott. Az országos átlag becsült értéke 1014 liter
vízszükséglet volt egy kiló kenyérre
vetítve. A sertéshús esetében ez a szám
1818 liter/kilogramm volt. Ez utóbbi
körülbelül 95 százaléka a takarmánynövények termesztéséből, majd azok
takarmánnyá való feldolgozásából tevődött össze. A maradék vízszükségletből legkevesebb 1 százalékot tett ki
az itatásra elfogyott vízmennyiség, s
mintegy 4 százaléknyi vízmennyiséget emésztettek fel az állattartás
egyéb technológiai elemei (istálló takarítása, hígtrágya kezelése stb.), illetve maga a húsfeldolgozás.
Kutatásom végén szeretném majd
felmutatni, hogy a vízlábnyommutató alkalmazásával állami szinten,
a döntéshozók előtt lehetőség nyílik a
termelési területek és az export-import szokások ’víz oldalról’ történő
újraértékelésére, optimalizálására. A
termelők, gyártók számára pontosan
meghatározhatók a termelési lánc,
termelési folyamat leginkább vízigényes elemei. Az energiaszükséglet
vagy gyártástechnológia mellett a továbbiakban a vízszükséglet is az árképzés és a fogyasztói szokások befolyásoló tényezője lehet.
NEUBAUER ÉVA
ÉLET
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A hajdina őshazája Ázsia középső, mérsékelt égövi részén található. Európába a
középkorban a mongolok és törökök
közvetítésével jutott el, erre utalnak népies nevei is: pohánka, pogányka, pogánybúza, tatárka, szerecsenbúza.
Jellemző tápanyaga a szénhidrát, ám a
hajdina termése és lisztje különösen sok
keményítőt (56-77%) rejt magában, élelmirost-tartalma is kiemelkedően magas, amelyben cellulóz, hemicellulóz és lignin is található. Nagy élelmirost-tartalma miatt hatásos a székrekedés étrendi
kezelésében és egyes daganatos betegségek (pl. vastag- és végbéldaganat) megelőzésében. Zsírtartalma csak kis mértékben magasabb, mint a búzalisztté, jelentősége azonban mintegy 77%-os telítetlen zsírsavtartalmában rejlik.
Olyan esszenciális aminosavak is megtalálhatók benne, amelyeket az emberi
szervezet nem, vagy csak igen kis
mennyiségben tud előállítani, így például a metionin, lizin, arginin. Számos
vizsgálat bizonyította, hogy a krónikus májbetegségekben, a máj elzsírosodási folyamatának megelőzésében a
kéntartalmú aminosavak, mint például a metionin fogyasztása jótékony hatású. Nagy a kalcium- és magnéziumtartalma. Előnye még kifejezetten kis
nátrium- és viszonylag nagy káliumtartalma is. A nyomelemek közül vasban,
rézben és cinkben gazdag. Vitamintartalma is igen jelentős: megtalálható
benne a B-vitaminok szinte mindegyike, emellett az antioxidáns hatású Cés E- vitamin, valamint a P-vitaminnak
is nevezett rutin. A kutatók úgy tapasztalták, hogy a rutin sokszorosára növeli a C- és az E-vitamin antioxidáns hatását, így az öregedés, a daganatok és a
gyulladások kialakulása ellen hat, továbbá erősíti a kötőszöveteket, segíti a
sejtfalak regenerálódását, csökkenti a
magas vérnyomást és az érfalak erősítésével gátolja a hajszálerek sérüléseit,
vérzéseit. A hajdina a Központi Élelmiszeripari Kutató Intézetben végzett
fehérje-összetételi és immunkémiai
vizsgálatok szerint alkalmazható a
lisztérzékeny betegek gluténmentes diétájának nyersanyagaként.
M AROSI K INGA
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SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

eGÉS

GYERMEKEINK
GERINCE
A mozgásszegény, ül életmód ma már a gyermekkorban is általános. Ennek hatására a gyermekek és fiatalok körében rendkívül elterjedté vált a tartáshiba:
Pellet Sándor ortopédsz rései Gödöll n azt mutatják,
hogy már az óvodáskorban 62%-ban fordul el , s ez az
iskolai évek alatt sem csökken. A középiskolások között 80%-ra tehet azon tanulók aránya, akiknél vagy
tartáshiba van (kb. 65%), vagy kezelend fiatalkori
gerincbetegség.

(Ha az izomegyensúly helyesen
működik, akkor azokon a képleteken van a terhelés, amik arra vannak méretezve és azt bírják.) Az izomegyensúly felborulása és a gerinc túlterhelt képletei
miatt következik be később, fiatal felnőttkorban a csigolyaközti porcok kopása, mely egyúttal kóros mozgékonyságot idéz elő a gerinc kisízületeiben is,
s e két folyamat egymást rontja. Végül
a csigolyaközti porc elődomborodása
és a kisízület meszesedése a gerinccsatorna szűkületét eredményezi.

Porcbeli nyomás (kg)

A tömegesen előforduló tar1.
táshiba még nem betegség,
rész de ha úgy marad, akkor a
gerinc fiatal felnőttkori porckopásának „ágyazhat” meg. Hogyan is? A
mozgásszegénység miatt a testtartásért felelős izmainkat keveset és helytelenül használjuk, ezért egyes izmaink zsugorodnak, más izmaink gyengülnek, a testtartásunk hibás lesz és
felborul az izomegyensúly. Emiatt a
gerincnek olyan kis képleteire kerül a
gravitáció okozta szinte állandó terhelés, amik nincsenek erre méretezve.
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Mit tehet a szülő gyermekei gerincének védelmére?
Az első lépés, hogy érje el, hogy
gyermekei minden nap vegyenek
részt testedző foglalkozáson. Erre
legegyszerűbb megoldás a mindennapi testnevelés, amit a 2011. évi köznevelési törvény előírása apján 2012.
szeptembertől végre felmenő rendben bevezetnek – így a szülőnek nem
kell majd külön vinnie a csemetéket
mozgásprogramra. A szülők támogassák gyermekeik lelkes részvételét a
mindennapi testnevelésben, ha ne-
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hézségek vannak, azok megoldásában segítsenek – semmiképpen ne adjanak, ne szerezzenek fölösleges felmentést (azzal saját gyermeküknek
éppen nem a javát szolgálják). Mindennapi testnevelésre az óvodában is
szükség van, ott viszonylag könnyű is
megcsinálni, hiszen ott egész nap van
idő a gyerekekkel foglalkozni, abba
belefér a napi torna is. Nem baj, ha
nincs külön tornaszoba, lehet tornászni az óvoda csoportszobáiban, jó
idő esetén a szabadban is.
A hétvégéken a család menjen minél
többször kirándulni, ez nemcsak kitűnő mozgásprogram, hanem egyúttal a
természet szeretetére is nevel, valamint jó közös program a család egészének részére. Nagyon kell a gyermekeknek a figyelem, a velük közösen
szerzett jó élmények sokasága is!
Fontos az is, hogy az otthoni tanulóhelyet (széket és asztalt) a gyermek
testméreteire figyelemmel alakítsuk

helyzetben is meg tudja támasztani a
medencecsont tetejét és a derekat;
– a szék ülőfelületének elülső széle
nem éles, és így nem nyomja a combot,
vagyis nem gátolja a vérkeringést.
Az sem mindegy, hogyan használjuk
a széket. Hogyan üljünk tehát helyesen?
Először is, a fenékkel csússzunk egészen hátra, addig, ameddig csak lehet.
Támasszuk neki a medencecsontunk
tetejét és a derekunkat a szék támlájának. Ha a szék erre nem alkalmas, akkor tegyünk a derekunk mögé kispárnát. Ha nincs kéznél más, akkor a kezünket hátratéve is kiválóan meg tudjuk
támasztani a medencecsontunk tetejét
és a derekunkat. (De jó is, mikor a tanító néni azt mondja: na, gyerekek, most
pihenünk, tegyétek hátra a kezeteket!)
A lábunkat támasszuk a földre (ha a
gyermek túl kicsi a szék magasságához képest, akkor dobozra tegye a lábát). A derekat terheli, ha a láb nem támaszkodik.

ügyes székjavító eszköz is, ez az ágyéki
gerincet támasztja meg üléskor.
Nemcsak a széket és az asztalt, hanem
egyéb használati tárgyakat is érdemes a
gerinckímélés szempontjai alapján beszerezni. Fontos például a fekhely: az
ágy inkább kemény legyen, mint puha,
és ne legyen gödrös. Sok gyerek jár iskolába kerékpárral: a gerinc szempontjából az a jó kerékpár, melyen egyenes
derékkal lehet ülni. A becsomagolt iskolatáska súlya ne haladja meg a gyermek testsúlyának 10 %-át. Ennek érdekében a szülőknek és a pedagógusoknak sokat kell még közösen dolgozniuk, mert a gyerekek ma jóval nehezebb
táskákat cipelnek, és ezen a közös akarat segíthet leginkább (megfelelő jogszabály sajnos nincs, de még ha lenne is,
ehhez az kevés).
A gerincvédelem fontos eszközei lehetnek még az úszás és a tartásjavító
torna. Ha a szülő teheti, tanítsa meg és
vigye gyermekeit úszni (ez is jó hétvégi

ki. A gerinc szempontjából akkor jó
a szék, ha az alábbi követelményeknek megfelel:
– a szék magassága és az ülőfelület
hosszúsága lehetővé teszi, hogy az
ülőfelületen egészen a széktámláig
hátracsúsztassuk fenekünket, és eközben talpunk a földön nyugodjon;
– a szék támlája olyan helyen és
olyan helyzetben van, hogy a medencecsontunk tetejét és a derekunkat neki tudjuk támasztani;
– a szék támlája nem túl hosszú, és
így nem gátolja a lapockák és a hát
felső része elhelyezkedését;
– a szék támlája úgy van kiképezve, hogy író helyzetben is és figyelő

Az asztal magassága igazodjon a testméretekhez, tehát kisiskolás gyermeknek más asztalra van szüksége, mint a
„felnőtt méretű” egyénnek. Igazán gerinckímélő asztalnak az tekinthető,
amelyiknek a lapja megdönthető. Iskolában is használnak ilyen változtatható
méretű és megdönthető felületű asztalt
pl. Németországban (ld. www.agr.de).
A szék ülőfelületére tehetünk ékpárnát
is – ez a gyógyászati segédeszköz boltokban kapható eszköz, mely megemeli az ülőcsontot, ezzel a medencét és az
ágyéki gerincet jobb helyzetbe hozza,
mikor az asztal mellett ülve tanulunk
vagy rajzolunk. A gyógyászati segédeszköz boltokban kapható egy másik

program lehet). Jó lenne, ha a drága
uszodabelépők ügyében segítséget
kaphatnának a családok (most a Széchenyi kártya talán jelent valami könynyítést).
Az iskolában is sokat lehet és kell
tenni a gyermekek gerincvédelme érdekében, erről a cikk második részében olvashatnak majd. Azoknak a
gyermekeknek pedig, akiknek nem
tartáshibájuk van, hanem gyermekkori gerincbetegségük, a tartásjavításon és egyéb gerinckímélő tennivalókon kívül még gyógykezelésre is
szükségük van, erről fog szólni a cikk
harmadik része.
SOMHEGYI ANNAMÁRIA
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INTERJÚ SCHILLER RÓBERTTEL

a hét kutatója

A CEREST L
A SZUPERKRITIKUS VÍZIG
Ahogyan beszél, érezni lehet, hogy írásai miért annyira élvezetesek: a tárgyszer ismeretek szerteágazó
asszociációs rendszerben válnak nemcsak értelmileg
felfogható, hanem érzelmileg is megkapó tudássá.
Schiller Róbert február 21-én vette át a Tudományos
Újságírók Klubja által alapított, az Év Ismeretterjeszt
Tudósa díjat. Az elismerés azzal jár, hogy a Nemzetközi
Csillagászati Unió által 196005 Robertschiller (2002
RS241) hivatalos néven bejegyzett aszteroida ezentúl
Schiller Róbert nevét viseli.

– A díjátadón – hűen önmagához –
megint csak összekapcsolt különböző
területeket, az ókori mitológiát az alkímiával, s a mai tudós ars poeticájával. Felelevenítené a kiselőadását az
Élet és Tudomány olvasóinak?
– Kedves gondolat, hogy egy kisbolygót neveznek el az ismeretterjesztést művelő tudósról, és talán illik
is az elismeréshez. Ez késztetett arra,
hogy utánanézzek, melyik is volt az a
kisbolygó, amit elsőként fedeztek fel.
Ez pedig a Ceres volt, amelyet egy
olasz, pontosabban szicíliai szerzetes,
Giuseppe Piazzi fedezett fel 1801. január 1-én. Ezt a Nap körül keringő
objektumot, amit szabad szemmel
csak néha lehet látni, elnevezte Ceresnek, merthogy Szicíliához Ceres
istennőnek nagyon sok köze van.
Aztán két évvel később egy svéd kémikus, Berzelius és a német Klaproth
felfedeztek egy új elemet – új elem,
új csillag, így kezdődött a XIX. század – elnevezték cériumnak. Ez voltaképpen nem volt tiszta preparátum, a cérium és a lantán elegye volt,
de hát a kor akkori szintjén ennek
nem volt jelentősége. Egyébként régi
366
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szokás volt, hogy az alkimisták égitestekhez társítottak fémeket – az
arany a Nap féme, a Holdé az ezüst,
a Marsé a vas –, ezek az említett tudósok nagyon modern kémikusok
voltak, de azért az az a korszak még
élt. Abban az évtizedben jelent meg
például Dalton alapvető munkája, a
Dalton-féle atommodell, de még ő is
alkimista szimbólumokra emlékeztető jelekkel különböztette meg a
különböző elemeket. És még az ilyen
nagyon tiszta észjárású és újat teremtő emberek is tettek alkimista jellegű
kijelentéseket, mint Dalton. Tehát a
kor gondolkodásában teljesen összefért a fém és a bolygó.
A Ceres azonban mást is jelent, egy
régi római istennő nevét, aki Szicíliához kapcsolódott. Elsősorban mindenféle gabona istennője és Szicília
volt a gabonatára az akkori Itáliának. Később a görög Démétér istennővel, a Földanyával azonosították,
akinek lányát, Perszephonét éppen
Szicíliából rabolta el Hádész, az alvilág istene. Egyébként Ceresnek az
eredeti szentélye nem is templom
volt, hanem egy nagy félgömb alakú

üreg, ami az égboltnak a föld alatti
mása lehetett. Ide dobálták be számára az áldozati állatokat.
De mielőtt Ceres ennyire elgörögösödött volna, a nép istenhármasának
volt a feje. A római vallásban három
istenség – a Liber, Libera és kettőjük
anyja, Ceres – a római népnek volt az
istene, szemben a patríciusok istenhármasával, Jupiterrel, Marssal és Minervával. De ezen felül Ceres volt minden természeti tüneménynek és természeti törvénynek az istennője is – és némi
gondolattársítással eljutunk oda,
hogy amit ma elvárhatunk egy ismeretterjesztő tudóstól, az az, hogy a
természet törvényeit a néphez, azaz
mindenkihez közel vigye.
– Ez az asszociatív gondolkodásmód
– és persze az a széleskörű műveltség,
amire épül – szinte műfajt teremtett
nálunk az ismeretterjesztő lapokban,
sőt hiszen nemcsak vegyészeknek írt
statisztikus mechanikát, hanem verselemzést is egy József Attila-versről,
és egy remek esszékötete is megjelent, Egy kultúra között címmel.
Manapság eléggé ritka ez a szemléletmód, akár a tudomány világában,
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196005 Róbertschiller
Vénusz Föld
Merkúr

Mars

A Ceres kisbolygó a Hubble felvételén

akár a közgondolkodásban, ami nem
egyre apróbb részletekre osztja az ismereteket, hanem integrálja azokat.
Hogyan lehet ezt feloldani?
– Azt látni kell, hogy a tudomány fejlődésével óhatatlanul egyre nagyobb
teret kap a specializáció. Akár csak
olyan egyszerű dolgokban is, hogy ha
az ember elmegy egy reumatológushoz a vállfájásával, az orvos továbbküldi, merthogy ő a térddel szokott
foglalkozni. Aki nyelvész, az rögtön
megszabja, hogy germanista-e vagy
romanista. Az elsajátítandó ismeret
olyan hatalmas, hogy valóban specializálódni kényszerülünk, de nem
aszerint, hogy természettudomány
vagy humán tudomány, hanem aszerint, hogy mennyit tud a saját szakterületéről. A régi tréfa szerint: az ember mindent tud semmiről, vagy
semmit tud mindenről. Hát igyekszünk a semmiről mindent tudni, hiszen valami szakmát választanunk
kell, abban bele kell tanulnunk és
szükségképpen egyre szűkebb területekről lehet megtudni a többet.
Mindannyian csak egy nagyon szűk
területen tudunk a dolog természete
szerint működni. De az érdeklődésünket azért nem kell elveszíteni más
dolgok iránt.
– S Ön miért éppen a fizikai kémiát
választotta szakterületéül?
– Azt, hogy az ember mivel foglalkozik a munkahelyén, sokszor a vé-

A Schiller Róbertr l elnevezett kisbolygó és pályája

letlen szabja meg. Kémián belül
mindenképpen érdekelt a szabatosabban megfogalmazható, a fizikához közelebb eső, a matematikailag
valamennyire leírható rész – tehát
az érdeklődésem irányított a fizikai
kémia felé. A preparatív kémiában
nem vagyok olyan ügyes, a műszerek nem érdekelnek annyira, a szabatosság iránt van bennem valamennyi igény, amit ez a terület kielégíteni látszott.
– Pályaválasztáskor nem gondolkodott azon, hogy a humán tudományok valamelyikével foglalkozzon?
– Középiskolás korában az ember
nem tudja nagyon szilárdan eldönteni, hogy mi is érdekli, és nem akarom eltúlozni, de azért az is benne
volt a választásomban, hogy én
1953-ban érettségiztem és ebben az
időben a bölcsészkar nem volt nagyon-nagyon vonzó hely. Emellett
azt is felismertem, hogy nem vagyok igazán szorgalmas, jó olvasó,
amilyennek egy filosznak lennie
kellene. Ott ismeretanyagban, az elsajátítandó olvasmányokban nem
álltam volna meg a helyemet. Az
más mennyisége és minősége az olvasásnak… Nekem az olvasás nem
munka, hanem szórakozás –
amennyiben az emberi tevékenység e két kategóriára tagolható,
mint ahogyan természetesen nem
tagolható így.

– És a kémián, fizikai kémián belül
hogyan választott szűkebb szakterületet?
– Mikor én ide kerültem – a búr háború után nem sokkal és kicsit az özönvíz előtt –, akkor indult egy úgynevezett sugárkémiai kutatás, amit azért
választottam, mert még a nevét sem
hallottam és gondoltam, hogy biztos
nagyon érdekes. Az atommagsugárzásnak, a röntgensugárzásnak, meg
esetleg a nagyon rövid hullámhosszú
fénynek a kémiai hatását kezdtük akkor vizsgálni. Mindenfelé kitérő mellett ez a fő irány valahogy megmaradt,
és most is ide próbálok visszatérni. Mit
csinál egy sugárzás, ami legérdekesebb? Ionokat, töltéseket, meg elektronokat hoz létre, az elektronok olyan
furcsán tudnak viselkedni egy folyadékban – ezeknek a furcsaságoknak
egy-egy nagyon részkérdésével próbálok foglalkozni.
Ez most még elméleti kutatás, de
újabban azon gondolkodnak, hogy az
eddigieknél sokkal magasabb hőmérsékleten és nyomáson használjanak vizet atomreaktorokban: úgy mondjuk,
a víz szuperkritikus állapotban van itt.
Ebben az állapotban a vízről már nem
lehet megmondani, hogy folyadék-e
vagy gőz – ennek talán lesz valami
gyakorlati haszna is az atomtechnikában. De, őszintén szólva, az már nem
az én világomban lesz.
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K I S M O L E K U L Á K N A G Y H AT Á S S A L

MIKRORNS ÉS
GÉNSZABÁLYOZÁS
A mikroRNS-ek a sejtjeinkben található szabályozó funkcióval rendelkez kis RNS-molekulák. Nagy

a biológiai jelent ségük, mivel részt vesznek szinte minden sejten belüli folyamat szabályozásában.
Képz désüknek és hatásmechanizmusuknak pontos megismerése azért is fontos feladat, mert

m ködési zavaraik szerepet játszanak különböz

betegségek, többek között daganatok és

anyagcserezavarok kialakulásában.
agához az Élethez és az öröklődéséhez szükséges
összes információ a sejtjeinkben található DNSünkben van tárolva. A sejtmagban található DNSnek az összességét genomnak nevezzük, mely nagyobb darabokba, kromoszómákba rendeződik. A kromoszómák kisebb szakaszai a gének, melyek általában egy adott funkcionális – pl. fehérjét kódoló – egységet képeznek. A DNS-ben
(génekben) kódolt információ először hírvivő RNS
(„messenger”, mRNS) molekulák formájába íródik át a
transzkripció folyamán. Az mRNS alapján pedig majd a fehérjemolekuláink képződnek az úgynevezett transzláció során. A sejten belüli folyamatok levezénylésének zöme ezeknek a fehérje molekuláknak a feladata. Vannak olyan fehérjék, amikre minden sejtnek állandó jelleggel szüksége van,
vannak olyanok, amelyekre csak bizonyos sejttípusokban
van szükség és olyanok is, amelyek csak bizonyos, például
stresszhelyzetekben kerülnek előállításra. A DNS-ünkben –
minden egyes sejtünk DNS-ében – az összes információ kóA DNS-ben
dolva van. Könnyen belátható, hogy ha mindig minden fekódolt
információ
hérje jelen lenne a sejtben, ami kódolva van a DNS-ben, az
kifejez dése
nagy káoszt okozna. Ezért van szükség arra, hogy a fehérjék
előállítása szabályozott módon történjen: ami specifikusan
egy adott, pl. bőr- vagy agysejtnek kell, az ne termelődjön
hatásukon keresztül. A sejtekben természetesen előforegy máj- vagy vérsejtben.
Sokáig azt hittük, hogy ez a rendkívül bonyolult sza- duló kis RNS-ek legnagyobb csoportját a mikroRNSbályozás csak specifikus fehérjemolekulákon, a transz- ek képezik.
kripciós faktorokon keresztül valósul meg. Ezek a
A génszabályozás új szerepl i
DNS-ünkkel kölcsönhatva szabályozzák, hogy hol,
mikor, milyen DNS-darab kerüljön mRNS formában A mikroRNS-ek (miRNS) első képviselőjét 1993-ban feátírásra, ami alapján aztán elkészülhet a szükséges fe- dezték fel, de számuk napjainkban már több, mint 20 000hérje. A 2006-ban Nobel-díjjal jutalmazott RNS-in- re tehető. Eddig közel 200 fajból, a törzsfejődés különböző
szintjein álló állatokból és növéterferencia jelenségének felfedezése vinyekből is izolálták őket. Az emszont egy teljesen új ablakot nyitott a gé- Az írás a TIT és a DOSZ
beri genomban eddig megközelínek szabályozásának világára. Az ehhez kutatásismertet cikktőleg 1000 ilyen miRNSa jelenséghez kapcsolódó kutatások nap- pályázatán az Élet és
molekulát írtak le. Ezek a 20–24
jaink egyik legizgalmasabb és legforróbb Tudomány kategória
II. díját nyerte.
nukleotidból álló kicsi RNS-ek –
területei a molekuláris biológiának. Az
már kis méretükből adódóan is –
RNS-interferencia jelensége különböző
nem kódolnak fehérjét. Hatásuk
módon keletkező kis RNS-molekulák
a gének kifejeződésére rendkívül
hatásán alapul. Ez az általuk szabályozott
bonyolult, a transzkripciós faktocélgének kikapcsolását, kifejeződésének
rokhoz mérhető génszabályozó
gátlását jelenti az mRNS-ekre kifejtett

M
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Mirtronok
A kanonikus

képz dése: egy

mikroRNS-érési

nem kanonikus

útvonal és hatása a

útvonalon történ

fehérjeszintézisre

hálózatot alkot. Egy miRNS általában több mRNS-t is szabályozhat, illetve egy adott mRNS több miRNS szabályozása alatt is állhat. Biológiai jelentőségük sokrétű: részt vesznek többek között az egyedfejlődés, a sejtproliferáció, a sejtdifferenciáció és a programozott sejthalál szabályozásában,
működési zavaraik pedig szerepet játszhatnak különböző
betegségek, többek között daganatok és anyagcserezavarok
patomechanizmusában is. Gátló hatásukat a gének kifejeződésére úgy fejtik ki, hogy hozzá tudnak kapcsolódni a velük
részben komplementer nukleotidsorrendű mRNS-ekhez és
meggátolják, hogy a bennük hordozott információ alapján
szintetizálódjon egy adott fehérje.
A legtöbb ilyen 20-24 nukleotid hosszú miRNS-molekula
az úgynevezett kanonikus miRNS érési útvonalon keletkezik. Jelenlegi tudásunk szerint ennek a „klasszikus”, kanonikus miRNS-érési útvonalnak a folyamán a DNS-ről először
egy hosszabb elsődleges RNS-átirat (pri-miRNS) keletkezik,
amelyből egy enzimkomplex (Drosha/DGCR8) kivágja a
hajtűszerű szerkezettel rendelkező struktúrákat, ezek lesznek
a pre-miRNS-ek. Ezek a folyamatok eddig a sejt magjában
játszódnak le, de a pre-miRNS átszállítódik a sejtplazmába,
ahol egy másik enzim (Dicer) is hasítja, így egy kettős szálú kis
RNS-t kapunk. Ez beépül egy számos fehérjéből álló
enzimkomplexbe (RISC), amelynek a pontos összetétele máig nem ismert. A dupla szálú kis RNS-ből az egyik szál lebomlik, így a másik szál egy adott hírvivő RNS-nek a végén
elhelyezkedő régiójához tud kötni, ha az a szekvenciájával
megfelelően komplementer. A végső hatás a RISC (RNAInduced Silencing Complex) enzimkomplexen keresztül valósul meg oly módon, hogy a cél-mRNS-ről a fehérjére való
átfordítódás gátlódik, vagy lebomlik maga az mRNS.
Az utóbbi években a miRNS-érés és -szabályozás mechanizmusának mind mélyebbre ható tanulmányozása során

miRNS-érés

egyre több olyan tudományos közlemény látott napvilágot,
amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a kanonikus miRNSérési útvonal mellett számos alternatív útvonalon képződő
miRNS is létezik. Ezek a miRNS-ek a „klasszikus” érési útvonal bizonyos lépéseinek kikerülésével keletkeznek. Leginkább az jellemző rájuk, hogy a két fentebb említett enzimatikus
RNS-hasítási lépés közül valamelyiket más megoldással hidalják át. Ez alapján két fő csoportba oszthatóak: a sejtmagban
lezajló első hasítási lépést elkerülők a Drosha/DGCR8 függetlenek, a sejtplazmában történő második hasítást elkerülők pedig a Dicer függetlenek. A nem „klasszikus” útvonalon érő miRNS-ek egyik legjelentősebb csoportját a
mirtronok képviselik.
A mirtronok

Kutatócsoportunk egyik kutatási témáját a mirtronok képezik, melyek a nem hagyományos útvonalon érő miRNS-ek
egyik csoportját alkotják. Ezeket a speciális kis RNS-eket
ecetmuslicában fedezték fel 2007-ben. A mirtronikus
miRNS-ek a „klasszikus” érési útvonal első enzimatikus hasítási lépését kerülik ki, tehát a Drosha/DGCR8 komplex aktivitásától függetlenek. Ezt nagyon „leleményesen” oldják meg.
Az eukarióta, így az emberi gének is exonokra és intronokra
oszthatóak. A DNS mRNS-be történő átírása során az
intronok az úgynevezett splicing mechanizmuson keresztül
kivágódnak az elsődleges RNS-átiratból, így a sejtplazmában
zajló fehérjeszintézis már csak az exonikus információ alapján
történik meg. A mirtronok azért különlegesek, mert
intronokban foglalnak helyet, és az intron-kivágódás (splicing)
mechanizmusát használják ki érésük első lépéséhez. Tehát a
DNS-ről történő elsődleges RNS-átiratból itt nem a Drosha/
DGCR8 komplex vágja ki a pre-miRNS-t, hanem az egész
intron maga a pre-miRNS, ami az intronok szokásos kivágó
ÉLET
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Mirtron eredet érett miRNS kimutatása Northern-blot technikával

mechanizmusát használja fel arra, hogy „kiszabaduljon”. Ezután a mirtronok érése a klasszikus útvonalon érő
miRNS-ekéhez hasonlóan történik.
Alacsonyabbrendű állatokban, pl. az ecetmuslicában is, az
intronok picik, 80-100 nukleotidból állnak. Ez tökéletes alapot
szolgáltat a mirtronok létezésére, hiszen a pre-miRNS hossza
éppen ebbe a mérettartományba esik. Ezzel szemben emlősökben, így az emberben is, az intronok általában több ezer
nukleotid hosszúságúak. Ezek alapján joggal vetülhet fel bennünk a kérdés, hogy vajon létezhet-e ez a speciális miRNSérési útvonal emberben is? Két éves kutatómunkánk eredményeként elmondhatjuk, hogy a válasz: igen. Az elsők között
sikerült igazolni, hogy ez a splicingfüggő, de a DGCR8/
Drosha komplextől független mirtronikus miRNS érési útvonal létezik emlősökben, köztük emberben is. A humán genomban is találhatóak olyan rövid intronok, melyek lehetséges
forrásául szolgálnak a mirtronoknak. Fontos azonban azt is
megjegyezni, hogy nem minden mirtronnak prediktált rövid
intron bizonyult valódi mirtronnak a kísérletek folyamán.
Felmerülhet bennünk az a kérdés is, hogy vajon a
mirtronikus intronokat határoló exonokban van-e olyan
plusz információ, ami hozzájárul a miRNS megfelelő éréséhez. Ennek megválaszolására először az eredeti, a genomban megtalálható exonokból való kivágódás során vizsgáltuk a kiválasztott mirtronok tulajdonságait, majd ugyanezt
megismételtük úgy, hogy a határoló exonikus szekvenciákat kicseréltük más gének exonjaira. Az eredmények azt
mutatták, hogy nagy valószínűséggel nincs semmilyen speciális információ az intront környező részekben, a mirtron
maga képes irányítani a kivágódását az elsődleges RNS-átiratból. További fontos eredményünk, hogy sikerült ezeknek a – kis méretüknél fogva nehezen kimutatható –
mirtron eredetű kis RNS-nek a jelenlétét direkt módszerekkel kimutatnunk a sejten belül. Mindezek mellett talán
az egyik legjelentősebb megfigyelésünk az, hogy mirtron
eredetű dupla szálú kis RNS mindkét száljából képződhet
génkifejeződés gátlására alkalmas érett miRNS. Ez azért
fontos, mert amikor azt kutatják, hogy egy adott miRNS
vajon milyen gént vagy géneket tud kikapcsolni, akkor csak
az egyik szál szekvenciáját szokták figyelembe venni. Eredményeink arra hívják fel a figyelmet, hogy a pontos sejten
belüli funkció megállapításához fontos lehet figyelembe
venni mindkét szálat, mert az eltérő szekvencia miatt eltérő
hatással bírhatnak. Összességében elmondhatjuk, hogy eddigi kutatómunkánk közelebb vitt az emlős mirtronok műkö370
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Zöld fluoreszcens fehérjét (GFP) kifejez humán sejtek. A GFP génjébe
egy mirtron lett „beékelve”, ami ha funkcionális és ki tud vágódni, akkor a
fluoreszcens fehérje képz dni tud, és a sejtek – UV-fénnyel megvilágítva –
zölden világítanak.

désének pontos sejtélettani feltárásához, és az így képződő
miRNS-molekulákon keresztül történő szabályozás pontosabb megértéséhez.
Hosszú távon

Hazánkban is egyre jobban terjed a miRNS-ek alkalmazása
a molekuláris biológiától egészen az orvosi diagnosztikáig.
Ezeknek a kis RNS-eknek az érésével és a pontos hatásmechanizmusával kapcsolatban azonban még mindig sok a megválaszolatlan kérdés, pedig a terület minél alaposabb ismerete
sok más sejten belüli folyamat megértéséhez járulhat hozzá.
Ezért fontosak az olyan munkák, amik arra irányulnak, hogy
minél részletesebben megérthessük azokat a folyamatokat,
amelyek ezeknek a jelenségeknek a hátterében állnak.
A mirtron-útvonal jelentőségét az is jelzi, hogy friss tanulmányok növényekben is valószínűsítik ennek az alternatív
miRNS-képződési módnak a létezését. Többek között ez is
felvet további, például a mirtronok eredetére vonatkozó (evolúciós) kérdéseket is. A mirtronok esetében, mint láttuk, a premiRNS előalak egyenlő az adott gén intronjával. Úgy is
mondhatnánk, hogy a mirtronikus miRNS-ek intronnak álcázzák magukat, hogy – mintegy „potyautasként” – ki tudják
használni a sejtben már meglévő splicing mechanizmusát a saját érésük (kivágódásuk) érdekében. Az igazsághoz azonban
hozzátartozik az is, hogy ebben az esetben is feltehetjük a
klasszikus kérdést: mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás? Tudniillik az is elképzelhető, hogy egy pici intron addig alakult az
evolúció során, amíg a szekvenciája alapján alkalmassá nem
vált arra, hogy ezen a speciális útvonalon miRNS válhasson
belőle, és ez olyan előnnyel járt a sejt számára, hogy megtartotta az évezredek folyamán. Ezeknek és még sok más kérdésnek
a megválaszolása az elkövetkezendő évek kutatásainak a feladata.
Legvégül említésre méltó, hogy a mirtronok különleges tulajdonságaiknál fogva egy teljesen új fejezetet nyithatnak
mind az alkalmazott, mind pedig az alapkutatások számára.
Mesterséges mirtronokat tervezve és bizonyos gének
intronjaiként alkalmazva őket könnyen ellenőrizhető és szabályozható miRNS termelés érhető el, ami hasznos eszköznek
bizonyulhat mind a molekuláris biológiai alapkutatás, mind
pedig génterápiás alkalmazások számára.
SCHAMBERGER ANITA
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KÖNYVTERMÉS
Római lakomázás
A római lakomázáshoz kapcsolódik
többféle vonatkozásban Tóth István
Pannoniai lakomák című könyvének
címadó írása. Ez az asztali beszélgetésekkel előadott történetfüzér, amely a
pannoniai provinciák I–III. századába
vezeti el az olvasót, az
ókor bizonyos időszakában előszeretettel művelt
irodalmi műfajhoz, a
szümposzionhoz sorolható. A szümposzionnak
mint műfajnak a kialakulása Platón nevéhez
fűződik, aki Lakoma című dialógusában egy lakoma-beszélgetés során a
szerelem lényegét fejtegeti… A szümposzion
eredetileg a lakomák része volt, mégpedig az étkezést követő
együttivást jelentette.
Az étkezéssel egybekötött vendéglátásnak voltak és vannak politikai vetületei is. Az ókorban a nemzetközi jog
egyik fontos elemének számított a
„vendégbarátság”, azaz bárkinek –
akár a legyőzött ellenfélnek is – az asztaltársaságba történő felvétele. Ez a
szokás Keleten a mai napig a béke
megőrzését, a megbocsátást, a bizalmat és a testvériséget jelenti…
A kereszténnyé vált rómaiak sem vetették meg a lakomázást, de ők az Istennel való találkozást hangsúlyozták.
A keresztények számára ugyanis minden étkezés tulajdonképpen előképe az
eszkhatológikus, a végső idők étkezésének és az Istennel való eszkhatológikus közösségnek. Amint ez kiviláglik Jézus példabeszédeiből, aki a
mennyek országát, Isten színről színre látását egyebek között menyegzős
lakoma képével próbálja közelebb
hozni hallgatóságához, híveihez.
Így vannak jelen az étkezés szertartásában egyszerre a profán és a vallásos
vonatkozások, illetve az emberi létezés
végső nagy kérdései: az élet és a halál.
A könyv címlapképén látható szarkofág kőfaragója mindezeket a paradox
gondolatokat igen találóan jelenítette
meg. Az elhunyt síremlékére egy vidáman mulatozó társaságot faragott rá –
Jézus menyegzős példabeszédének ismeretében –, amellyel mintegy átlépte

Albert Valéria rovata

a korlátokat az evilági és a túlvilági élet
között. Mert az asztali jelenettel valójában az örök életet szimbolizálta.
A többi, hosszabb-rövidebb lélegzetű
írásban, annak ellenére, hogy témájukban eltérőek, sőt még csak nem is mind
a római korról szólnak, a címadó íráshoz hasonló dimenziók között mozog
Tóth István, illetve az Alsómocsolád szakrális szobrai
(Szentek, keresztek, kálvária) című tanulmány társszerzője, Fekete Mária.
Tóth István minden
mondata az ókorkutató és
-oktató igényességével
komponált. Még az első
három, a római császárkorban játszódó könnyedebb, sőt humoros hangvételű alkotás témája sem
a képzelet szüleménye. A
helyszínek és a szereplők valóságosak,
viszont ahogy térben-időben mindez
életre kel, eleven fantáziával, felcsillanó
humorral, magával ragadó előadói stílussal, az az alkotójuk szépírói érdeme.
A kötetet részben Tóth István saját
jegyzetei, irodalomjegyzékei, részben
– de csak ahol feltétlenül szükséges –
Kiss Magdolna jegyzetei, grafikái kísérik, egyrészt azzal a céllal, hogy az írások adatainak történelmi hűségét igazolják, másrészt hogy a műben tárgyalt
történelmi korszak után érdeklődőknek továbbkutatási lehetőséget nyújtsanak. Végül, de nem utolsósorban e
könyv olvasója Tóth István szellemi
asztaltársául szegődik. Miként egy valóságos római lakomán, kedvére válogathat a kesernyés humorral fűszerezett előételek, a nehezebben emészthető, a tudománnyal bővebben zsírozott
főfogások vagy a könnyebb édességek
és a különleges csemegék között. (Pannoniai lakomák. 2011, GeniaNet Kiadó,
Pécs, 136 oldal, 2600 forint)
K. M.
Szemérem és szenvedély
Manapság számtalan film ecseteli a nemi vágy különféle kiélését. Ezeket
nyilván elítélően kell nézni ahhoz,
hogy az ember elkerülje a 7 főbűn közül a bujaság kísértését. Hiszen még a
gondolatban átélt bujálkodás is bűn.
Csakhogy nehéz e „forrást” elrekesz-

teni, mert – mint e könyv szerzője,
Giulio Giorello tudományfilozófus
professzor írja – a bujaság voltaképpen
a megismerés szenvedélye.
Szótáraink szerint ugyan főleg érzékit, kéjelgőt jelent, de nem csupán azt.
Hiszen gyors kitavaszodáskor a hirtelen sarjadó növényzetre is azt mondjuk,
hogy buja vegetáció. Hasonló hangalakban a szláv nyelvekben is életerős
értelmet nyer. Ebből a jelentésből vezeti le a szerző a latin eredetijét is, a
luxuria szót. Mármost ezt használta
Szent Ágoston erre a főbűnre mint
olyan helytelen túláradásra, amely eltávolít Istentől, holott csakis ő „a romlatlan édesség túlontúl csordulása és fogyhatatlan teljessége”.
Így hát e szó épp e teljesség iránti kíváncsi vágyról szól, amely a bibliai
édenkertből való kiűzetéshez vezetett:
a tiltott alma leszakítása ekként az emberi nem eredendő bűne. S úgy tűnik, a titok, amire ez a kíváncsiság különösképpen
irányul, az élet teremtésének titka – legalábbis a teremtmény
reprodukálásáé, nemzéséé. Már az emberi
műveltség történetének legrégibb szoboralakjai is a termékenységet kidomborító testű istennőket ábrázolnak, s a mítoszokban, majd az
irodalomban is jórészt e titok vonzása
mozgatja a szereplőket.
A szerző körképe kiterjed az ősi istennőktől, a csillagos Istártól és a tenger habjaiból született Vénusztól a történelem és az irodalom híres nőalakjain, a kíváncsiságukat alkotásokkal kielégítő művészek modelljein és a
költők múzsáin át a kacér pillangókig.
Ezek révén lebbenti föl a fátylat a bujaság avagy a megismerési szenvedély
hatalmáról és gyengéiről, gyönyöréről
és fájdalmáról, filozófiájáról és megtévesztő voltáról is. A művészet történetéből egyébként számos színes kép
mutatja be e téma változatos megjelenítését – ezt érzékeltetik az irodalmi
idézetek is. (Bujaság – A megismerés
szenvedélye. 2012. Typotex Kiadó, 228
oldal, 1800 forint)
N. F.
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TIT KALMÁR LÁSZLÓ
MATEMATIKA VERSENY
A versenyre való felkészülést segítjük lapunkban azzal, hogy közzéteszünk néhányat az el z évek
versenyfeladataiból. Most az el z számunkban megjelent feladatok megoldását közöljük, a teljes
feladatsor megoldása és további információk a www.titnet.hu ismeretterjeszt portálra kerülnek fel.
A gyakorláshoz ezúttal a 2012-es megyei dönt k feladataiból válogatunk.
4. osztályos feladatok

1. A 2012 egy olyan négyjegyű természetes szám, amelyben csak a három legkisebb számjegy (0, 1, 2) szerepel,
közülük egyik számjegyből két darab, és a két azonos
számjegy nem egymás melletti helyiértéken található.
Sorold fel az összes ilyen tulajdonságú négyjegyű természetes számot!
Hány szám felel meg a feltételeknek?
2. Ádám a tornateremben játszó 12 gyereket figyelte,
és megállapította: A gyerekek 3 negyed része fiú, 2 harmad része kosarazik, a többi teniszezik.
Fiú

Lány

Összes

Kosarazik
Teniszezik
Összesen

12

a) Hány fiú kosarazik, és hány fiú teniszezik?
b) Hány lány kosarazik, és hány lány teniszezik?

2. Melyik az a legkisebb pozitív egész szám a tízes
számrendszerben, amelyre igaz, hogy a számjegyei szorzata 100?
6. osztályos feladatok

1. Melyik az a legkisebb pozitív egész szám, amelyre
igaz, hogy a számjegyeinek összege 2012?
2. Tizenkét egymást követő pozitív egész szám összege
246. Melyek ezek a számok?
7. osztályos feladatok

1. A 2, 3, 4, 5, 6 számjegyekből hány olyan 6-tal osztható négyjegyű szám készíthető, amelynek a számjegyei
különbözők?
2. A hetedik osztályosok 40%-a fiú, a többi lány. A
hetedikes lányok 20%-a szemüveges. A hetedik osztály hány százalékát teszik ki a nem szemüveges lányok?
8. osztályos feladatok

5. osztályos feladatok

1. Három szám összege 66. Az első szám háromszorosa
a másodiknak, a második szám 14-gyel több, mint a
harmadik. Számítsuk ki a három számot.

1. Igazoljuk zsebszámológép használata nélkül, hogy
2007x2009x2011x2013+16 négyzetszám.
2. Állítsuk elő 2013-at a a lehető legtöbb egymást követő pozitív egész szám összegeként.

A MÚLT HÉTEN KÖZÖLT GYAKORLÓ FELADATOK MEGOLDÁSAI
4. osztály

1. A 24 -et felírjuk négy tényező szorzataként, majd kiszámítjuk az összegüket:
6·4·1·1
6 + 4 + 1 + 1 = 12
6·2·2·1
6 + 2 + 2 + 1 = 11
4·3·2·1
4 + 3 + 2 + 1 = 10
3·2·2·2
3+2+2+2=9
Helyesen felírt műveletenként 1 -1 pont, összesen: 8 pont.
2. Körte: 520 kg
almát
banán
Nyitott mondattal: 520 + 6 · x + x = 2130
 2130 - 520= 1610
alma + banán, 7 egyenlő rész
 1610 : 7 = 230
1 rész (banán)
 230 · 6= 1380
6 rész (alma)
5 pont
Ellenőrzés: 520 + 230 + 1610 = 2130
Válasz: A kereskedőhöz 1610 kg almát és 230 kg banánt hoztak.
3 pont
(Más, jól indokolt megoldásért is járhat a pontszám.)
Összesen: 8 pont


5. osztály

1. Jelöljük a számokat szakaszokkal. Egymás alá rajzoljuk a négy számnak megfelelő szakaszokat:
1. szám
2. szám
3. szám
4. szám
3 pont
Összesen 5 egyenlő szakasz meg 4 az összeg, tehát az
5 szakasz összege 105, egy szakasz a 21-et jelöli, (x = 21)
3 pont
A négy szám tehát: 21, 42, 31, 15, ezek összege 109.
1 pont, összesen: 7 pont
2. A következő esetek lehetnek:
3 kockán 6-os, 1 kockán 2-es, ez 4 eset;
2 kockán 6-os, 1 kockán 5-ös, 1 kockán 3-as,
ez 12 eset;
2 kockán 6-os, 2 kockán 4-es, ez 6 eset;
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1 kockán 6-os, 2 kockán 5-ös, 1 kockán 4-es,
ez 12 eset;
4 kockán 5-ös, ez 1 eset.
Összesen: 35 eset.
Helyes megoldás: 7 pont, 25-nél több esetre csak 4 pont adható.
6. osztály

1. Az a cél, hogy a szám minél kevesebb számjegyből álljon, de ez azt jelenti, hogy a lehető legnagyobb számjegyek legyenek benne.
3 pont
2011 = 9 · 223 + 4, ezért a keresett szám 224 jegyű, az első jegye 4, a többi 223 jegye 9.
4 pont, összesen: 7 pont.
2. Az APR derékszögű háromszög egyik hegyes-szöge
a PAR szög = 60°, így a
másik hegyesszöge az
APR szög = 30°, tehát
AP = 2AR.
3 pont
Hasonlóan kapjuk, hogy
QB = 2BP, RC = 2CQ,
tehát a P, Q, R pontok 2 :
1 arányban osztják a megfelelő oldalakat.
4 pont, összesen: 7 pont.
7. osztály

1. Jelölje a háromjegyű számot A és a számjegyet x. A
feltétel szerint
9A = 1 000x+A,
8A = 1000x, tehát A=125x.

2pont
1 pont

Ha x = 1, akkor a négyjegyű szám 1125,
ha x = 2, akkor a négyjegyű szám 2250,
ha x = 3, akkor a négyjegyű szám 3375,
ha x = 4, akkor a négyjegyű szám 4500,
ha x = 5, akkor a négyjegyű szám 5625,
ha x = 6, akkor a négyjegyű szám 6750,
ha x = 7, akkor a négyjegyű szám 7875.
Ezek a számok mind jó megoldások. 4 pont, összesen: 7 pont
Megjegyzés: ha valaki csak 2-3 megoldást talál, akkor leg feljebb 4 pontot kaphat.
2. 5. Módszeres próbálgatás alapján a következő eredmény adódik: 6210001000
Helyes megoldásért 7 pontot kell adni.
8. osztály

1. Az n4 +n 2 +1 szám így írható:
n4 + 2n2 + 1 – n2 = (n2+1)2 – n2 = (n2–n+1) (n2+n+1) 3 pont
Mivel n>0, n 2 + n+ 1>1, egész, így a szorzat csak akkor
lehet prím, ha n 2 - n + 1 = 1, azaz n = 1.
2 pont
Ez jó is, hiszen 3 prím.
2 pont, összesen: 7 pont.
2. Tekintsük a következő n darab számot: 1, 11, 111, ... ,
11...1; n db
Ha ezek között van n-nel osztható, akkor az után akárhány 0-t is írunk, a kapott szám is osztható lesz n-nel.
3 pont
Ha a felsorolt n szám közt nincs n-nel osztható, akkor
n-nel osztva csak n – 1-féle maradékot adnak (1, 2 n-1),
tehát van kettő, amely n-nel osztva azonos maradékot
ad. Ezek különbsége osztható n-nel, és ez a keresett alakú szám.
4 pont, összesen: 7 pont

ÉT-ETOLÓGIA
A kutyák alkalmazkodtak
az emberi táplálékhoz

A kutya az első háziállatunk, és csatlakozása alighanem
jelentősen befolyásolta az emberi civilizáció fejlődését. A
háziasítás pontos helyszínét és idejét még vita övezi, és arról is keveset tudunk, milyen genetikai változások vezettek ahhoz, hogy a farkasból kialakult a kutya. Az Uppsalai
Egyetem kutatói által vezetett csoport most ennek feltárására
tett kísérletet. 12 farkas és 60 kutya genetikai anyagának öszszehasonlításával 122 olyan
gént fedezett fel, amelyek valószínűleg a kutya háziasítása
során változtak meg. Ebből
19 az agyi működésekkel
kapcsolatos, tíz pedig a keményítő és a zsír emésztésével. A viselkedést szabályozó
gének valószínűleg a szelídebb, kevésbé agresszív viselkedésért felelnek. Az emésztésben szerepet játszó gének
viszont a hatékonyabb keményítőbontást segítik. A géntermékek funkcionális elemzése
szerint a keményítőt bontó amiláz enzim – amit kutyákban
a hasnyálmirigy termel – 28-szor aktívabb a kutyában, mint
a farkasban, ezért a kutyák körülbelül ötször hatékonyabban
emésztik a keményítőt, mint vadon élő rokonaik. (A sok
szénhidrátot fogyasztó kultúrában élő emberek is a kutyáéhoz hasonló génváltozatot hordoznak, míg a vadászó afrikai törzseké a farkasokéhoz hasonlít). Emellett a maltáz, ami
a keményítő lebomlásakor keletkező maltózt bontó enzim,
a növényevőkhöz hasonlóan hosszabb a kutyákban. Mindez
arra utal, hogy a kutyák tápanyagigénye nem azonos a farkasokéval.
A hatékony keményítőemésztés már valószínűleg a háziasítás kezdeti szakaszában megjelent, amikor a farkasfalkáktól
elszakadt egyedek az emberi települések körül felhalmozódó, szénhidrátban gazdag, de fehérjében szegény hulladékkal igyekeztek fenntartani magukat. Ez azoknak sikerülhetett a leginkább, akikben az emésztést kódoló gének megváltoztak. A háziasítást tehát feltehetően az emberi letelepedés, a földművelés megjelenése serkentette, és nem a
vadonból befogott állatok megszelídítésével kezdődött – bár
ezt az elméletet többen vitatják, megjegyezve, hogy bizonyos régészeti leletek szerint a kutya háziasítása jóval a mezőgazdaság megjelenése előtt, körülbelül harmincezer évvel
ezelőttre vezethető vissza.
Annyi mindenesetre bizonyos, hogy az új eredmény feladja a leckét a kutyatápgyártóknak, mivel nagyon sok, kifejezetten drága tápot előállító cég alapozta a stratégiáját arra az
állításra, hogy a kutyáknak ugyanolyan arányban kell fehérjét fogyasztaniuk, mint a vadon élő, főként húst evő farkasoknak. Most kiderült, hogy ezt a falusi nénikék, akik házi
koszttal etették a házőrző kutyát, talán jobban tudták.
Kubinyi eniKő
ÉLET
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A

fényhullámokat hanghullámokká konvertálva: brilliánsberakásos ezüst ékszer pendül, halk, barna dobszóló közben va lakik parányi kék csörgőket rázogatnak, zöldesfehér
csengettyűcsilingelésbe néhanéha kármin harangkondulás
vegyül, kettősen, szinkópásan… Örömzene.
H. J.
1. Felszeghy Szabolcs (Debrecen, szabolcs.
felszeghy@gmail.com) – Tavasz els
sugarai…

2
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2. Molnár János (Tass, molnarjani@freemail.
hu) – Az els nektárcsepp

2013/12
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4

3
3. Horváth Miklós (Butyka, hmika56@gmail.com)
– Hóvirágkehely
4. Dr. Barthó Loránd (Pécs) – Kakasmandikó
a Zselicb l; veres tavaszika, veres kankós
(Benk nél), piroska (Földinél), nyakagyar
(Diószeginél), hívták Szent György virágának,
illetve kutyafoggyökérnek is, tudományos neve:
Erythronium dens-canis L.
5. Jenei Gyula (Gáborján, jeneigyuszi@citromail.
hu) – El jöttek – A Hencidai-Gáborjáni Csereerd ben túrázva bukkantam ezekre az apró
gombákra, az els napsugarakkal jelentek meg.

SZABÁLYOK
Az ÉT-galériában bárki kiállíthatja
3 felvételét, megosztva élményét olvasótársaival.
Kérjük, hogy a digitális képet tif vagy jpg
formátumban 300 dpi felbontással küldje el az et-galeria@eletestudomany.hu
címre. A tárgyrovatba írja: ét-galéria, és
a kísér levélben mondja el, amit a felvétel
körülményeir l és a témáról tud. A beküld jutalma a „kiállításban” megnyilvánuló
elismerés.
A „hónap képe” 5000 Ft különdíjat kap.
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KÖNYVTERMÉS
Egykori képtárigazgató
lexikona
„E táj nem enged…” – írta József Attila az Elégiában. Salamon Nándort sem
engedte a szűkebb szülőföld, a kisalföldi térség művészeti élete, eseményeinek
története, az alkotó személyek sora, sorsa. 1700 szócikket tartalmazó lexikont
állított össze róluk.
Fél évszázados gyűjtő és dokumentáló
tevékenységének eredményeként született meg egy személyes tiszteletet parancsoló szerzői könyve, a Kisalföldi művészeti lexikon. A pályakezdő Salamon
Pápán rajztanárként, a győri Xantus János Múzeum muzeológusaként, majd a
Szombathelyi Képtár első igazgatójaként számos kiállítást rendezett,
kiállításismertetőket és -kritikákat írt,
katalógusokat szerkesztett (Győrben a
Borsos Miklós Gyűjtemény, Budapesten a Szántó Piroska Emlékház kialakítása is az ő műve). E munka közben
több ízben kellett adatok után kutatnia,
hogy a kiállító művészekről kellő tájékoztatást tudjon adni. Az így keletkezett jegyzetekből született lexikona a
műfaj „törvényei” szerint épül fel: életrajzi adatok (születés és halál, munkahelyek), munkásság, forrásmunkák. Érdekes művészettörténeti adalék, hogy a
bemutatott művészek nagy része – főleg a XX. század közepéig – amatőr,
aki napi kenyérkereső munkája mellett
alkotta meg műtárgyait, gyakorta egy
második életművet.
A kötet koncepciójának alakulása
során két fontos problémával is
szembesült a szerző, ezekről az előszóban ír is. Elsőként: hol vannak a
Kisalföld földrajzi térségének határai. Válasza: „részben talán önkényesen, a Komárom–Pápa–Celldömölk–
Sárvár–Bük–Zsira–vonalat húztam
meg a táj határaként”. Majd hozzáteszi, hogy figyelembe vette Kismarton és Révkomárom művészeit is,
hiszen a földrajzi határ nem azonos
az államhatárral. A másik eldöntendő kérdése: kik kerüljenek a kötetbe.
Az nyilvánvaló, hogy aki itt született
vagy hosszabb-rövidebb ideig e tájon
tevékenykedett, annak helye van a
gyűjteményben. A sor azonban
olyan személyekkel is folytatódik – a
szerző elgondolása szerint –, akiknek csak egy-egy alkotása található


a térségben (például Aba-Novák
Vilmos, aki a pannonhalmi Szent
István-kápolnát festette ki), illetve
több alkalommal kiállítással vagy
másfajta tevékenységgel nyomot
hagytak a Kisalföldön. Ráadásul
nemcsak festők, szobrászok, grafikusok, építészek, iparművészek kaptak helyet a lexikonban, hanem művészettörténészek, művészeti írók,
műkritikusok, műgyűjtők, egyházi
és világi mecénások, valamint galériák, köztük „nem hivatásos” kiállítóhelyek is.
A kötet őrzi – a felsoroltakon kívül –
a festői szabadiskolák, képzőművészeti
körök, képzőművészeti kritikákat
közlő lapok (napilapok), művészeti
szervezetek adatait is.
Így művészettörténeti
szempontból is fontos
dokumentum (talán
ebben is különbözik a
háromkötetes kortárs
művészeti lexikontól),
hiszen a XVI. századtól
(ekkortól már ismert a
műalkotás szerzőjének,
azaz a művésznek a neve) a XXI. századig
megtalálhatók a gyűjteményben mindazok
a képző- és iparművészettel foglalkozó személyek, intézmények, akik/amik valamilyen módon alakították a táj művészeti és – áttételesen – egyházi és világi mecénásainak közéletét is. Így a
remélhetőleg hamarosan megírandó
kisalföldi művészeti monográfiának nélkülözhetetlen forrásmunkája lesz e kötet anyaga.
A visszatérő kiállítások (tavaszi és
őszi tárlat), pályázatok, intézmények, szervezetek (hivatalosak, félhivatalosak, amatőrök, magánkezdeményezések) feltárásai azért is
fontosak, mert ezek alkalmat adtak
a művészeknek a bemutatkozásra,
munkásságuk
megismertetésére,
így ismertségük révén különböző
megbízatások elnyerésére is. Elsősorban a második világháború utáni
időben ezek az események – különösen az évente visszatérő tavaszi,
őszi tárlatok számára, különböző
pályázatok jutalmazottjainak –
anyagi segítséget is nyújtottak.

Albert Valéria rovata

Salamon szorgos munkával gyűjtötte össze a kisalföldi térség városaiban – elsősorban Győrben (több
tucatnyi), Sopronban (számos), de
Mosonmagyaróvárt és Pápát sem
kihagyva – működő képzőművészköröket, szervezeteket (például a
Magyar Képző- és Iparművészek
Szövetsége Észak-Dunántúli Szervezetét), szabadiskolákat, szakköröket, amelyek közül többnek nemcsak a históriáját felejtettük el, talán
nem is ismertük, hanem már a nevét
is. Ezek a szócikkek tartalmazzák a
megalakulás évét, akárcsak a megszűnését (amelyet gyakran ma már
nem is lehet tudni), a vállalt feladatot, a hozzájuk kapcsolódó személyeket és fontosabb tevékenységüket is.
Természetesen hoszszabb szócikkekkel jelentek meg a kötetben
a táj vezető művészei:
maiak és a korábbi
századokban élők, így
id. és ifj. Stornó Ferenc
festő-restaurátor, A.
Tóth Sándor, Giczy János festő, Sulyok Gabriella, Strebencz Károly
grafikusok, Somogyi
József, Renner Kálmán,
Soltra E. Tamás szobrászok, Heitler László festő, művészeti író, Szíj Rezső művészeti író,
műgyűjtő, Winkler Gábor építész,
Jáky György építész, festő (többükről csak egy-két sor olvasható). Helyet kapott a kötetben a Borsos Miklós, a Kovács Margit, a Radnai, a
Váczy Péter és a Vasilescu Gyűjtemény (Győr), a Stornó-műterem (Sopron), a Somogyi Galéria (Pápa). Napjaink győri műgyűjtői között olvashatunk – mások mellett – Kolozsváry Ernő, id. és dr. Reichnitzer János
kollekcióiról is.
Mint minden lexikon, Salamon
Nándoré is sokszori lapozást kíván,
miközben újra és újra igazoló megerősítést ad arról, hogy milyen gazdag is a magyar vidék „ismeretlen”
művészeti élete. (Kisalföldi művészeti
lexikon. 2012. Magyar Nyugat
Könyvkiadó, Vasszilvágy, 408 oldal,
3850 forint)
GÁL JÓZSEF
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LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

A szeretet hatalma
Az ember pillanatnyi viselkedését, döntéseit egy kicsit
mindig befolyásolja az, hogy a cselekvést megelőző
percekben milyen gondolatok jártak a fejében. Azok
az információk, érzések, hangulatok ugyanis, amelyekkel nemrég foglalkoztunk, egy ideig még sokkal
könnyebben hozzáférhetők a gondolkodás számára,
mint azok, amelyek már rég nem jártak az eszünkben.
S amíg a frissen felidézett elemek ott „lebegnek” a tudatfelszín közelében, addig egy kicsit meg is határozzák azt a környezetet, amelyben a cselekvésre vonatkozó döntéseink kialakulnak. Nemcsak egy-egy különálló fogalom jelenlétéről van itt szó, hiszen az elmetartalmak sohasem elszigetelten aktiválódnak: ha egyet
felidézünk, az általában magával húz egy egész gondolatkört is.
Mindebből az következik, hogy az ember gondolkodása bizonyos mértékig előre beállítható. Ez a beállítódás, előhangolás – vagy szakkifejezéssel élve: előfeszítés – a mindennapi életben általában spontán módon
megy végbe, de a lélektani kutatásban gyakran céltudatosan alakítják ki. Már e rovatban is volt szó korábban ilyen jellegű kísérletekről, de különös módon a
kutatók eddig meglehetősen keveset foglalkoztak azzal, hogy a szeretet gondolatkörét használják fel előhangolásra, s ezáltal az emberek későbbi cselekedeteinek befolyásolására. Pedig a szeretet óriási szerepet
játszik az életünkben, és felidézése olyan alapvetően
fontos elmetartalmak előtérbe kerülését eredményezi, mint az együttérzés, támogatás, szolidaritás. Ezek
az érzések pedig nagy befolyással lehetnek cselekedeteinkre!
Nicolas Guéguen francia pszichológus – akinek több, terepen végzett, életszerű kísérletéről számoltunk már be
– egy roppant egyszerű módszerrel próbálta kideríteni,
hogy a szeretet eszméjének felidézése befolyásolja-e az
emberek viselkedését. Guéguen és munkatársa, Lubomir
Lamy Franciaország két kisvárosában 14 pékségben helyezett el egy-egy kisméretű adománygyűjtő karton dobozt, amelybe aprópénzt lehetett bedobni. A doboz oldalán egy fénykép volt látható, mely egy fiatal afrikai
anyát ábrázolt kisgyermekkel a karján. A gyűjtőláda tetején feliratot helyeztek el: „Közgazdász hallgatónők
humanitárius segítségnyújtást szerveznek Togo számára. Számítunk a támogatására”. A kutatók háromféle
doboztetőt készítettek, melyek csak feliratukban különböztek. Az egyik fedélen csupán az imént idézett felirat

volt, semmi más. Egy másikon e felirat alá még ezt is
odaírták: ADOMÁNYOZÁS = SEGÍTSÉG. A harmadik változaton a kiegészítő szöveg a következő volt:
ADOMÁNYOZÁS = SZERETET.
A dobozokat rendszeresen cserélgették a pékségek között, mindegyik ugyanannyi ideig volt kint mindenütt.
Esténként pedig a kutatók megszámolták és feljegyez-

Szívbaj (SZ CS ÉDUA RAJZA)

ték, hogy mennyi pénzt találtak a dobozokban. A kísérlet két hete alatt összegyűjtött 168 nap végi záróadatból
érdekes kép rajzolódott ki: kétfajta dobozban nagyjából
ugyanannyi pénz gyűlt össze, a harmadik félében azonban
majdnem kétszer annyi. A kiemelkedően sikeres adománygyűjtő doboz az volt, amelynek a tetején ez állt:
ADOMÁNYOZÁS = SZERETET.
A kutatók szerint a „segítség” szó azért nem tudta növelni az adományozási kedvet, mert egy vele
rokonértelmű szó már eleve szerepelt a dobozon („Számítunk a támogatására!”). A szeretet eszméjének felidézése viszont olyan gondolatkört aktivált az emberek tudatában, amely kedvező környezetet jelentett annak a
döntésnek a meghozatalához, hogy néhány eurócenttel
segítsék a togói gyerekeket.
MANNHARDT ANDRÁS

Megrendelhet a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletágánál
Tel.: 06 -80-444 -444, fax: 06 -1-303-3440, levélben: MP Zrt. Hírlap
Üzletág, Budapest 1008, e-mail: hirlapelofizetes@posta.hu, továbbá személyesen a postahelyeken és a kézbesítôknél.

El fizetési ár 2013-ra belföldre: 1/4 évre 3000 Ft, 1/2 évre 6000 Ft, 1 évre 12 000 Ft
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A TUDOMÁNY VILÁGA
Új utakon a dinamikus
várostervezés

háromdimenziós érzékelő és viA
zualizációs technológiák tagadhatatlanul elindultak világhódító
útjukra. Kamerák nem csupán az
autókban, de már minden utcasarkon vannak, és a mobil lézeres letapogató rendszerek (LIDAR) segítségével nemcsak az előttünk lévő útrészt figyelhetjük meg, hanem folyamatosan feltérképezhetjük akár
100 méter sugarú környezetünket is.
Ezáltal vizsgálhatjuk egy nagyobb
terület forgalmát, felmérhetjük a
közlekedési táblák és útfestések állapotát, bemérhetjük a környező házfalak távolságát, megkaphatjuk a
háromdimenziós felületét.
Az MTA SZTAKI Elosztott Események Elemzése KutatólaboratóriAz autóra szerelt LIDAR kamera adatgy

uma (EEE), a legújabb eredményeit
felhasználva, sikeresen alkalmazza a
fent említett érzékelőket és modellező eljárásokat a városi biztonság
növelésére, a közlekedés és az utcakép háromdimenziós modellezésére.
Az intézet kutatói elősegítik a telepített kamerarendszerek, valamint
a mozgó háromdimenziós lézeres
letapogatók adatainak összekapcsolását, és fuzionálják a levegőből vagy
űrből készült felvételek információit
is a földfelszíni nézőpontból kinyert
két- vagy háromdimenziós adatokkal. A mérési adatokat dinamikusan dolgozzák fel, majd időben és
térben egyaránt változó modelleket
készítve, úgynevezett négydimenziós letapogató és felismerő eljárásokat
hoznak létre.
Szirányi Tamás, az EEE Laboratórium
vezetője hangsúlyozta, hogy fejlesztéseik során a legkorszejtés közben
rűbb eszközök állnak
rendelkezésünkre:
„ugyanolyan LIDAR
készülékkel mérünk,
mint ami a Google vezető nélküli autójának
a tetején is található.
A legtöbb munkatársunknak legalább 10
éves kutatási és fejlesztési tapasztalata van
a számítógépes látás

szakterületén, számos nemzetközileg is
elismert publikációnk és szabadalmi védettséget élvező eljárásunk készült el a
közelmúltban.” Nemzetközi projektjeik elsősorban a szenzorhálózatokon
alapuló biztonsági felügyeletet és a
háromdimenziós városmodellezés
területét célozzák: „a jelenlegi képi
eljárások fő kérdése a fúzió. A navigációs autókon is több különböző szenzor
van: mélységi letapogatók, radar, termokamera, és persze különböző optikájú
kamerák. A sok információ együttes
kiértékelése mérnöki és matematikai
szempontból egyaránt izgalmas kihívást
jelent, ami egyre több tehetséges fiatalt
vonz a kutatásunkba. Úgy gondoljuk,
hogy az eredményeinknek hamarosan
szerepe lesz a mindennapi élet számos
fontos területén, mint városi forgalomfigyelés, katasztrófavédelem, épületek
állapotfelmérése, városi zöldövezetek
számbavétele során.” – nyilatkozta Szirányi Tamás. Fontos elem a
gépi látás, gépi tanulás matematikai és fizikai modelljeinek ismerete, de a munka során megjelennek
a távérzékelés és geográfia egyes
problémái is, több kérdés kezelése
pedig a robotikából ismert feladatok megoldását igényli. Végül az
elkészült világ megjelenítéséhez
szükség van a geometriai modellezés és számítógépes grafika
szakértőire és művelőire is.

Jég a világ rben

kodó körülményeket: a levegő
kiszivattyúzásával a nyomást
a földi normál érték milliárNASA Goddard Űrrepüdod részére csökkenti, majd a
lési Központjában műkökamrát 15 kelvinre hűti. Védik egy laboratórium, ahol a
gül egy szelep megnyitásával
jég tulajdonságait és más
vízgőzt enged a kamrába. A
anyagokkal való kölcsönhatávízgőz drámai módon azonnal
sait vizsgálják a világűrben
megfagy: a rendezetlen gázuralkodó extrém körülméállapotból rendezetlen amorf
nyek – szinte légüres tér, derjéggé válik – ez teljesen kümesztő hideg és intenzív kozlönbözik a földi körülmények
mikus sugárzások – között. A
kozmikus jég laboratóriumá- A Földön megszokott jég rendezett kristályos formája (balra) között megszokott rendezett
ban (Cosmic Ice Laboratory) er sen különbözik a világ rben gyakori rendezetlen amorf jégt l jégkristályoktól, a jégtűktől,
(jobbra) KÉPEK: NASA
-tömböktől vagy a gyönyörű
Perry Gerakines és munkatárszerepet játszhattak a bonyolult szerhópihéktől.
sai a Naprendszer történetéAz amorf jég laboratóriumi létnek szinte bármely időszakában és ves molekuláknak és az élet építőelerehozásának titka a réteg hihetetbármely zugában, jégben vagy ah- meinek létrejöttében.
A laboratórium ételesdoboz méretű len vékonysága, amely nem hahoz kapcsolódóan végbemenő kémiai reakciókat reprodukálni tudják, kis vákuumkamrájában Gerakines ladhatja meg a fél mikront (fél
köztük számos olyat, amelyek fontos először kialakítja a világűrben ural- milliomodmétert): ez a pókszál vas-

A

378

tudvil.indd 378



ÉLET

ÉS

TUDOMÁNY



2013/12

2013.03.14. 15:30:45

röviden
 DEPRESSZIÓS VILÁG. Budapes-

A pontfelh sorozat alapján rekonstruált udvari helyszín mozgó szerepl kkel

Míg a fent említett alkalmazások a
társadalom számára láthatatlan módon
próbálják életünket kényelmesebbé és
biztonságosabbá tenni, az MTA SZTAKI két laboratóriumának – EEE és
Geometriai Modellezés és Számítógépes
Látás – együttműködésével megvalósuló Integrált 4D projekt (i4D) célja éppen
különböző valós és mesterségesen létrehozott világok elemeinek egyesítése egy
közös virtuális térben, és annak újszerű
látványelemekkel történő interaktív
megjelenítése a felhasználó számára. Benedek Csaba, a projekt vezetője elmondta: „A hagyományos utcakép (Google
vagy NorcStreet-view) modelleken a felhasználó egy előre rögzített útpályán halad, ahonnan körbenézve egy-egy pillanatképet lát az utcáról. Mi olyan valódi
3D utcamodelleket készítünk, amelyek

tetszőleges nézőpontból megtekinthetők,
a bennük lévő alakzatok körüljárhatók,
mozgó személyek vagy járművek helyezhetők el és jeleníthetők meg bennük, és
a modell interaktívan módosítható például újabb tereptárgyak behelyezésével,
vagy a házfalak átfestésével. Az MTA
SZTAKI 4D Stúdiójában magunkról
is készíthetünk négydimenziós felvételeket, például séta vagy tánc közben, és ezt
követően mozgó modelljeink tetszőleges
színhelyen bukkanhatnak fel a virtuális városban. Az i4D rendszert ezután
az intelligensvárosi felügyeletet végző
modulokkal összekapcsolva az elkészült
helyszínmodellben valós időben jeleníthetjük meg az utcai vagy mobil érzékelők aktuálisan mért adataiból felismert
dinamikus eseményeket.”
Pintér Dániel GerGő

tagságánál is kisebb. „A víz jó hőszigetelő, ezért vastagabb rétegben csak a
hideg környezettel közvetlenül érintkező felülete marad elegendően hideg az
amorf állapot fennmaradásához, a belső
rétegek kikristályosodnak” – magyarázta Gerakines.
Az így „növesztett” amorf jeget
aztán kapcsolatba lehet hozni a legkülönfélébb, a világűrben kimutatható molekulákkal. Legutóbbi kísérletsorozatában Gerakines három
ilyen aminosavval (glicin, alanin és
fenil-alanin) szennyezett amorf jégmintát vizsgált.
Az extrém hideg és a vákuum mellett a harmadik körülmény, amelyet
reprodukálnia kellett, az a nagyenergiájú kozmikus sugárzás volt:
azt gyorsítóból érkező protonnyalábbal imitálta. A nyaláb intenzitásá-

nak változtatásával olyan körülményeket tudott létrehozni, amilyenek
a különféle égitestek – bolygók,
holdak, üstökösök – felszínén, illetve az alatt, különböző mélységű
rétegekben uralkodnak. A kísérletek célja annak kiderítése volt, hogy
a különféle körülmények között az
aminosavak meddig tudnak bomlás
nélkül fennmaradni.
„A további űrmissziók tervezői számára jó hír az, hogy az aminosavak amorf
jégben több tíz- vagy száz millió éven
keresztül is stabilan megmaradhatnak
például a Mars vagy a Plútó felszínén,
illetve néhány centiméteres mélységben
a távoli üstökösökben vagy az erőteljes
sugárzásnak kitett Europán. Ez jócskán
meghaladja előzetes várakozásainkat” –
mondta Gerakines.
(NASA)
ÉLET
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ten március 11-én kezd dött az agykutatás
hete. Az amerikai kezdeményezésre 1992ben indult programsorozatot Charles A.
Dana alapítványa támogatta. Azóta szerte a
világon kis sejteket hoztak létre, amelyek az
agykutatás hetén számos, idegtudománynyal kapcsolatos programot szerveznek,
f ként nem hozzáért knek. A program célja, hogy felhívják a figyelmet az agykutatás
egyre nagyobb jelent ségére. Világszerte
121 millió ember szenved depresszióban
– közülük évente 850 ezren önkez leg
vetnek véget életüknek –, 24 millióan skizofréniában, közel 100 millió ember alkohol
által okozott idegrendszeri betegségben, 50
millióan epilepsziában és 24 millióan Alzheimer-kórban az Egészségügyi Világszervezet 2012-es adatai szerint. Magyarország
10 milliárd euró körüli összeget, vagy Németország közel 160 milliárd eurót költ a
neurológiai és pszichológiai betegségek
kezelésére, éppen ezért az agykutatásnak
a gazdasági jelent sége is igen nagy.

 ÚJABB LÉPÉS AZ AIDS
ELLEN. Óriási áttörést hozhat az AIDS

elleni küzdelemben a Washington Egyetem kutatóinak felfedezése, akik kísérleteikkel azt bizonyították, hogy a házi méh
mérgének, az apitoxinnak a hatóanyaga, a
melittin képes elpusztítani a HIV vírust, a
betegség okozóját. Az eljárás lényege, hogy
nanorészecskékhez kötik a hatóanyagot,
és a részecskéket nanoméret , lökhárítóra emlékeztet formákkal vértezik fel. Ez
ahhoz vezet, hogy a a melittin nem tud
érintkezni a szervezet sejtjeivel, mert a
nanorészecske a lökhárító miatt lepattan
a sejtr l. A HIV-vírus azonban kisebb az
ember sejtjeinél, s t, magánál a mérget
hordozó nanorészecskénél is, így elfér két
lökhárító között is. Így létrejön a kontaktus,
a méreg akcióba lép, és szétroncsolja a vírust borítékszer en körbevev véd réteget,
majd magát a vírust is elpusztítja.
 Üzenet az űrbe. A Voyager-szondák után évtizedekkel újabb üzenetet küldtünk
az rbe. 100 különböz felvételen mutatja
be az emberi civilizációt egy képgy jtemény
az Echostar–XVI m holdon. Öt évet töltöttek
azzal, hogy több tízezer kép közül kiválogassák
azt a százat, melyek a The Last Pictures projekt
részét képezik. A kiválasztott képek között van
olyan, ami barlangrajzokat, az Apollo–8 rhajósait, a kínai Nagy falat, a g zmozdonyt, egy
atombomba robbanását ábrázolja.
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Új id járási radar

z Országos Meteorológiai Szolgálat
A
az elmúlt években is jelentős fejlesztéseket hajtott végre a veszélyes időjárási

folyamatok ultrarövidtávú előrejelzéséhez szükséges, intenzív megfigyelések,
meteorológiai távérzékelési megfigyelőrendszerek területén. Ezek közé tartozik
az országos időjárási radarhálózat is,
amely alapvetően a csapadékesemények
megfigyelését, intenzitásuk mérését és
az események időbeli nyomon követését
végzi.
A csapadék nagyfelbontású területi
és időbeli eloszlásának meghatározása
elengedhetetlen a heves időjárási eseményeknél, az élet és vagyonvédelmi riasztásoknál. Az időjárási radarok
méréseinek korlátai is vannak. A radar
telepítési pontjától távolodva a mérő
impulzusnyaláb egyre messzebb kerül a
föld felszínétől, valamint egyre nagyobb
térfogatra tágul, ami a mérések pontosságát, megbízhatóságát rontja.
A nemzetközi tapasztalatok és a hazai mérések alapján elmondható: a na-

gyobb pontosság érdekében törekedni
kell arra, hogy a mérésekkel lefedett
terület pontjai ne legyenek 100-120
km-nél távolabb egy-egy radarállomástól. Megállapítható, hogy az országosan kiegyensúlyozott pontosságú
időjárási radarmérésekhez szükség van
az OMSZ időjárási radarhálózatának
bővítésére a Dél-Alföldi régióban. A
radarberendezés alapvető jellemzőit
tekintve illeszkedik a jelenlegi három
berendezésből álló hálózathoz. A beruházással olyan, az egész országot
lefedő, egységes radarhálózat jön létre,
amely segítséget nyújt a napjainkban
oly gyakran előforduló veszélyes időjárási helyzetek előrejelzésében, viharok
okozta károk megelőzésében.
A radarállomásokon és tizenegy
meteorológiai főállomáson összesen
tizennégy darab, úgynevezett cseppspektrum-mérő berendezést helyeznek el. Ezek kiegészítő információkat
nyújtanak a radarhálózat adatainak
kalibrálásához, a csapadékmérések nagyobb megbízhatóságú korrekciójának
érdekében.
(Forrás: OMSZ)

ÚJ KÁRTEV NK,
A FOLTOSSZÁRNYÚ MUSLICA
 A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
(NÉBIH) szerint Magyarországon is megjelent a
gyümölcstermő növények új kártevője, a foltosszárnyú muslica (Drosophila suzukii),
mely Ázsiában honos, az Amerikai Egyesült Államok érintésével jutott el Európába,
és azóta megállíthatatlanul terjed. Már azonosították Spanyolországban, Olaszországban, Franciaországban, Szlovéniában, Németországban, Svájcban, Belgiumban,
Ausztriában, Portugáliában és az Egyesült Királyságban is. Hazánkban a Magyar
Tudományos Akadémia kutatói 2012 őszén, az M7-es autópálya mentén kihelyezett egyik csapdában találták meg. A faj nem szerepel az Európai Unió karantén
szervezetei között, de a szakemberek szerint az elképesztően nagy szaporodó képessége és kártétele miatt terjedésének ütemét feltétlenül
korlátozni kell. A NÉBIH 2013-ban országos felderítést indít a károsító terjedésének nyomon követésére.
Ezért egy, a lakosságnak, a gyümölcstermesztőknek
és -forgalmazóknak is szóló tájékoztató kiadványban
gyűjtötte össze a foltosszárnyú muslica legfőbb jellemzőit és a védekezés lehetőségeit.
A kártevő elsősorban nem a már károsított vagy rothadó gyümölcsöt, hanem az egészséges, érésben lévő
termést támadja meg. A rovar gazdanövényköre meglehetősen tág: beletartoznak a
termesztett és vadon élő bogyós gyümölcsűek (szamóca, málna, szeder, bodza, áfonya, ribiszke, köszméte), csonthéjasok (cseresznye, őszibarack, kajszi, szilva), valamint
a szőlő és a kivi is. Előfordulhat a már károsodott almán és körtén is. Európában még
nem észlelték meggyen, de Kaliforniában már igen. A károsító pontos jellemzőiről és
a védekezési lehetőségekről a NÉBIH honlapján (www.nebih.gov.hu/) tájékozódhat
bárki. A piros szemű, sárgásbarna színű, mintegy 3 milliméter nagyságú rovar a
rokon muslicafajoktól nehezen különböztethető meg. A fertőzött gyümölcsöket tartalmazó szállítmányokkal nagy távolságokra is eljuthat, akárcsak passzívan a széllel,
de jó repülési képességei miatt aktívan is terjedhet.
(www.greenfo.hu)
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röviden
 M IVEL NAVIGÁLTAK A VIKINGEK? 1592-ben a La Manche-csator-

na francia partokhoz közeli részén süllyedt
az a brit hajó, amelynek rakományát most
hozták felszínre és vizsgálták meg. A kutatók egy apró, jellegtelen, de pontosan megmunkált kristályt is találtak, amir l úgy vélik,
hogy azonos lehet a viking legendákban
napk ként emlegetett navigációs eszközzel. A mítoszokban a mágikus erej napk
segítségével tájékozódnak a viking hajók
a tengeren, de ennek a létezésére eddig
semmilyen régészeti bizonyítékot nem sikerült
találni. A kutatók szerint a most megtalált k
egy kalcitkristály, mely megfelel megmunkálás után képes a Nap fényének polarizálására,
így a segítségével akkor is megállapítható a
Nap pontos helyzete az égbolton, ha er sen
felh s az id , vagy ha a Nap már a horizont
alatt jár. A kutatók szerint a vikingek nagyjából egy fokos pontossággal tudtak navigálni
a kristály segítségével, ami létfontosságú volt
számukra, hiszen irányt t nem használtak.
 TILOS A GÁZ. Dániában 2013 elejét l nem engedélyezett az újépítés ingatlanokba olaj- illetve gázf tést telepíteni. 2016-tól a
meglév ingatlanok tulajdonosainak sem szabad új olaj- és gázkazánt beépíteni, folyamatosan más f tési módra kell átállniuk. Ehhez az
állam támogatást nyújt. A cél az, hogy teljesen
beszüntessék a gáz és olaj alapú f tési rendszereket. Csak elektromos árammal vagy h szivattyúval üzemeltethet f tési rendszereket
engedélyeznek a jöv ben. Ezt a célt többek
között további tengerparti széler m vek kiépítésével, illetve a biogáz használatának támogatásával kívánják elérni. 2020-ig a dán energiafelhasználás 35 %-ának megújuló forrásból
kell származnia, manapság ez 24% körüli érték.
Az áramfelhasználás felét széler m vekkel
kell fedezni. A teljes átállást megújuló energiaforrásra 2050-ig kell elérni. Dánia soha
nem üzemeltetett atomreaktort. A 70-es évek
olajkrízise után széner m vek kiépítésére álltak rá. Ezeket most folyamatosan leépítik, a
helyükre lépnek a széler m vek és a biogáz
telepek.
 GYÚLÉKONY JÉG. A világon el ször
a japán partok közelében sikerült földgázt kinyerni a tenger alatti metánhidrát-rétegekb l.
A „gyúlékony jégként” ismert anyag víz és
különféle gázok fagyott keveréke, amelyben a
vízmolekulák rácsszer elrendez désben ejtik
csapdába a metánmolekulákat. A metánhidrát-mez 50 kilométerre keletre fekszik Japán
keleti partjaitól.
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KERESZTREJT VÉNY
A Bába Kiadó jelentette meg Haas György: Balogh páter – A huszadik század Fráter Györgye cím kötetet. A könyvben is szerepl
két újság nevét kérjük, amelyeknek a páter dolgozott. A megfejtést
beküld k között a Bába Kiadó 5 különböz kötetét sorsoljuk ki. Jó
fejtést kívánunk!
Beküldési határid : a lapszám megjelenését követ második hét
keddje, 2013. április 2-a. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Keresztrejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu).
VÍZSZINTES: 1. Az egyik újság címe. 10. Szándéktól, tervt l
visszalép . 11. Taxis ügyfele. 12. Vadász rejteke. 13. A Hold
közepe! 14. Némán rágó! 15. A másik újság címének eleje. 18.
Mohács centruma! 19. A karfiol választékos neve. 20. A végén
kullog! 21. Állami bevétel. 22. Nyomdai eljáráshoz készített
speciális grafika. 24. Egyetlen palánta. 25. Etuska. 26. Színezékcsoport. 28. Érsek(i), röv. 29. Keltez. 31. Salt ... City; a 2002.
évi téli olimpia színhelye. 33. Rejtjel kulcsa. 34. Léc végei! 35.
Eszményítés.
FÜGG LEGES: 1. Mario ... Monaco; legendás tenorista. 2.
Fokozódó (harc). 3. Grétsy ...; kortárs nyelvtudós. 4. Milliliter,
röv. 5. Az ésszer ségnek ellentmondó. 6. A kapuba gyakran
betaláló (labdajátékos). 7. Ókori kocsiversenyz . 8. Röntgen, röv.
9. Az Odera partjai! 16. Evangélikus, röv. 17. Zajosan mulató. 18.
Nekifog. 19. A másik újság címének vége. 23. Belgrádban alapított légitársaság névbet i. 25. ... Williams; USA-beli színész,
Berger alakítója Miloš Forman Hair cím filmmusicaljében. 27.
Kevés pénzbe kerül. 28. Díszes. 30. M sorszórás. 32. Üt kártya.

33. ... Galahad; Kertész Mihály filmje. 36. A lutécium vegyjele.
37. Lírai kezdet!
Az Élet és Tudomány 9. számában megjelent rejtvény megfejtése:
Er szakos szenvedélyek; Ártó tekintetetek. A megoldást beküld k
között A 7 f b n – Az irigység cím könyvet (Typotex Kiadó) nyerte:
Bodor Gáborné (Budapest), Inkovics Zoltán (Tapolca), Jenei
Gyula (Gáborján), Mara Árpád (Csíkszereda, Románia) és Tabéry
Gábor (Budapest).
A nyerteseknek gratulálunk, a könyveket postán küldjük el.

SAKKFANTÁ ZIA

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

Bakcsi György rovata

A 2. feladvány
megfejtése
Samuel Loydnak, a modern sakkszerzés megalapítójának ez a
kétlépéses m ve 1876-ban jelent
meg el ször a Chess Recordban.
A sötét királynak nincs szabad
helye, de az er szakos kísérletekre, ütésekre a két huszár
közbehúz, és a h2 lépés gátolja
a lépéskényszert. Ha eredményt
akarunk elérni, teljesen át kell rendeznünk az állást. Fenyegetnünk kell, akár négy
szabad hely árán is! Eljutunk a maga korában (de most is) elképeszt nek t n 1.
Hf2!! kulcslépéshez, vonalat zárunk az er s bástyánknak, de még a vezérünknek
is, viszont létrejön a 2. Hxh3 fenyegetés, visszavesszük a négy helyet és támadjuk
g5-öt is. Ha a sötét király bárhová lép az f-vonalon, 2. Hxh3 mégis bekövetkezik,
1. – Kh4-re pedig 2. H2e4 a válasz, a sötét gyalog akadályozza saját királyát.
A 2. sakkfeladványunk megfejt i közül az Élet és Tudomány negyedéves
el fizetését nyerte: Juhász János (Békés), Máté Kata (Szombathely),
Tamás Gábor (Zalaegerszeg) és Tekán Dávid (Gy r). Az el fizetések
2013. július 1-ét l érvényesek.

A TELC 19 országban ismert
nemzetközi nyelvvizsgái, ANGOL és
NÉMET nyelvb l Magyarországon
államilag elismertek.
Következ vizsgaid pontunk 2013-ben:

•

Angol és német
nyelvb l már
felsõfokú (C1)
nyelvvizsga is!

2013. május 25.
(Jelentkezési határid :
2013. április 22.)

82 vizsgahely az ország egész
területén. Olasz, orosz és francia
nemzetközi nyelvvizsga.
Vizsgáinkról, vizsgára felkészít
tanfolyamainkról érdekl djön a
www.telc.hu honlapon.

TELC – A sikeres választás!
Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat – TELC Nyelvvizsgaközpont
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
Tel.: 06-1-483-2543 • E-mail: telc@telc.hu

www.telc.hu




ÉÉL EL ETTÉ ÉS STT
UUDD
OO
MMÁÁ
NNYY 2201
013/1
2 / 25 0 3381
81

381-383.indd 381

2013.03.14. 15:32:03

ÉT-IR ÁNY T
A víz világnapja
Kísérletek vízzel a víz világnapján – családoknak címmel
kínál a látogatóknak tematikus
napot a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum március 24-én
10-15 óra között.
A Kölyöklaborban a nap folyamán olyan kísérleteket végezhetnek a kis és nagy „kémikusok”, mint a víztisztítás (vagyis az elkerülhetetlen vízszennyezés után a kísérletezők maguk tisztítják meg a vizet), a víztárolás (mely során tapasztalati úton bizonyosodnak meg a kísérlet elvégzői arról, hogy
a homok vízáteresztő képességét egy „szupertitkos” anyag
meggátolja), valamint a vízkutatás (melyben a víz egy olyan
tulajdonságát vizsgálják a résztvevők, amelyet mindenki ismer, de eddig még senki nem ismert fel). A múzeumban e
napon a látogatók képregényt is készíthetnek „Dr. Buborék
kalandjai” címmel.
Relexiók
Az Országos Széchényi Könyvtár
a Magyar-Olasz Kulturális Évad
tiszteletére könyvművészeti kiállítást rendez Könyv. Művészet /
Colophon. Arte – Irodalom a
kortárs olasz képzőművészetben címmel, melyen
reprezentatív válogatást mutat be a bellunói Colophonarte
Kiadó művészkönyveiből. A huszonöt éves fennállását
ünneplő kiadó könyvei nem illusztrált szövegeket foglalnak magukba, hanem annak tulajdonosa, Egidio
Fiorin szenvedélyes érdeklődésének köszönhetően, valójában könyv alakban megjelenő, sőt néhol a könyv
formai kereteit
feszegető műalkotásokat: irodalmi szövegek
által
inspirált
reflexiókat.
A bemutatott
kötetekben kortárs olasz költők
munkáit, valamint a hazai közönség által jobban ismert szerzők, többek között Dante, Petrarca, Shakespeare, Goethe,
Apollinaire, Verlaine, Brecht vagy Csehov műveit olvashatjuk. Az irodalmi szövegekkel olyan neves olasz
művészek alkotásai folytatnak párbeszédet, mint Enrico Baj, Agostino Bonalumi, Enrico Castellani, Carlo
Mattioli, vagy Walter Valentini. A zene és a szobrászat
egymásra hatásából született például Giuseppe Spagnulo
szobra, amely Arnold Schönberg Op. 31-es Variációinak partitúráját kíséri, vagy Arnaldo Pomodoro bronzból és fából készített doboza, amely a hetvenéves karmesternek, Claudio Abbadónak dedikált szövegeket
foglal magába. A tárlat április 21-ig várja a könyvek
iránt érdeklődőket.
382

381-383.indd 382



ÉLET

ÉS

TU D O M Á N Y



Bánsághy Nóra rovata
Festett bútorok
A népi bútorfestés virágkorában, a XIX. században Hódmezővásárhely ennek egyik
kiemelkedő alföldi központja
volt. Az asztalosok által készített festett bútorok legkorábbi tárgyi emlékei a XVIII.
századból maradtak fönn.
Közülük kiemelkedik a református Ótemplom festett
berendezése, melynek elkészítéséhez 1732-ben, még
más vidékről kértek föl asztalosokat. Az itteni mesterek
az átvett elemek felhasználásával azonban a vásárhelyi
festett bútornak egy sajátos helyi stílusát alakították ki:
sötétkék alapszínen jelennek meg az élénk, (cinóber)vörös virágmotívumok, főként a tulipán, a rózsa és a gránátalma.
A vásárhelyi festett bútorok virágkora 1830 és 1850 közé tehető, amikor ezek a környék más, kisebb bútorfestő
központjai számára is mintául szolgáltak. E kor darabjain a díszítmények meghatározott és jellegzetes rendben
helyezkednek el. A csokorba rendezett virágmotívumok
gyakran vázából indáznak szét, melynek reneszánsz eredetére utal az „olasz korsó” elnevezés.
A hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ legújabb kiállítása, a Hej tulipán,
tulipán! ezt az időszakot mutatja be. A népi bútorfestés
a harmadik nagy vásárhelyi népművészeti kincs. Egyediségét és különlegességét az adja, hogy ellentétben a vásárhelyi fazekassággal és hímzéssel, ez a szakma mára
teljesen eltűnt. Az április 14-ig látható tárlaton mintegy
harminc bútor, köztük a legjellegzetesebb típusok kerülnek bemutatásra.
Érzékszerveink
Meghökkentő jelenségek –
Érzékszervek címmel nyílt
kiállítás a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban. Az április 21-ig látogatható tárlat bemutatja az érzékszervek kialakulását és működését, rég elfeledettnek hitt illatokat idéz
meg, ízelítőt ad az illúziók világából. Választ keres
számtalan meghökkentő
jelenségre, többek között
arra, mi az oka a déja vu
érzésnek, a különféle fóbiáknak, és tanulhatók-e a
nyelv akrobatamutatványai. A tárlat az összes érzékszervünket sorra veszi:
látás, hallás, szaglás, ízlelés, tapintás, illetve a különböző érzetek.
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KÖV E T K E Z

SZ ÁMUNKBÓL
A magyar Barbizon fest je

A Magyar Nemzeti Galériában a
nagybányai festészet egyik jelentős
alakjának, Thorma Jánosnak a munkásságával ismerkedhetnek meg az
érdeklődők. A tárlaton közel százhúsz festményt és rajzot nézhetnek
meg a látogatók, köztük olyanokat is,
amelyek eddig ismeretlenek voltak a
szakma és a nagyközönség előtt.
Húsvéti népszokások a
Kapos mentén

A tavasz, a természet megújhodása
az embert is környezete megtisztítására készteti. A parasztgazdák a
nagyhéten iparkodtak rendbe tenni
portájukat. Kaposszekcsőn úgy tartották, hogy a nagyhéten vetett
mag nagyra nő.
Angolnaspermák vándorúton

Halfaunánk egyik legellentmondásosabb tagja az angolna, ami nem
őshonos faj hazánkban. Sokan ősi
ösztönből fakadóan ki nem állhatják
„kígyószerű” testformája miatt, ellenben némelyek éppen emiatt rajonganak érte.
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A hátlapon

A Soča szurdokvölgye
Európa egyik legszebb folyója, a Soča a
szlovéniai Júliai-Alpokban, a Trentavölgyben ered 873 méteres tengerszint
feletti magasságban. Magyarországról
sokan keresik föl a vízi túrák szerelmesei, mivel közel van déli határunkhoz.
Vadregényes környezete, szép szurdokvölgyei, de mindenekelőtt raftingolásra, vadvízi evezésre alkalmas
medre vonzza az érdeklődőket.
A Soča elsősorban kristálytiszta és
smaragdzöld színével nyűgözi le a látogatót. Mélyen örvénylő vize a nyári
legnagyobb melegben is csak ritkán
emelkedik 10 Celsius-fok fölé, ugyanis
a völgyet szegélyező, 2000 méter fölé
nyúló mészkőhegyek régiójának jegéből, havából származik, s a kőzetrepedéseken keresztül túl gyorsan érkezik
le ahhoz, hogy a hegy gyomrában nagyobb mértékben fölmelegedhessen.
A nagyesésű folyó helyenként teljesen
összeszűkül, és mély szurdokvölgyet
alakít ki magának. Ezt részben a víz
oldó, részben pedig az általa szállított
törmelék koptató hatásának köszönheti. A korráziós hatást növeli, hogy a folyómeder felsőbb szakaszán kristályos
kőzetrétegeken is áthalad, s annak keményebb összetevőjű törmeléke jobban
koptatja a mederaljzatot, így növelve a
bevágódás sebességét és méretét.
A folyó olasz elnevezése – Isonzó – a
magyarok számára sokkal ismerősebbnek tűnik, miután itt, illetve a közeli
doberdói fennsíkon zajlottak az első világháború magyar honvédei számára a
legvéresebb ütközetek 1915. június 23a és 1917. október 24-e között.
Kép és szöveg:
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