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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.

INDÍTÁS

A 21. héten bemutatott
fejtör k megoldása:

INDÍTÁS
Válasz: 9
(x + 2/3x) - 1/3(x + 2/3x) = 10
2/3(x + 2/3x) = 10
2(x + 2/3x) = 30
x + 2/3x = 15
3x + 2x = 45
5x = 45
x=9

SÍTÉS

ER SÍTÉS
Válasz: A

ER

Az ábrák fels részét
kihajtjuk, az alsó részt pedig
behajtjuk, majd az egész
180 fokban megfordul.
A figurák hátulján más színek
vannak, mint az elején.

HAJRÁ
Válasz: BCAAA

HAJRÁ

A piros negyed kör (90 fok)
AB-vel van jelölve.
90 római számokkal XC,
tehát A megfelel X-nek,
B megfelel C-nek.
A világoskék hatod körök
(60 fok) CA-val
vannak jelölve.
60 római számokkal LX,
tehát C megfelel L-nek.
90 + 60 = 150 -> római
számokkal CL (BC)
60 + 60 = 120 -> római
számokkal CXX (BAA)
90 + 90 = 180 -> római
számokkal CLXXX azaz
BCAAA
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ETO-ROBOTIKA
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Portásrobot ante portas

Cognitive and Etho-Robotics
in iSpace (CERiS 2013) címmel
rendeztek workshopot március
végén a Budapesti Műegyetemen. A magyar eto-robotikai
kutatás legújabb fejlesztéseit
bemutató rendezvényen együttműködési megállapodást kötöttek egymással a tokiói Chuo
Egyetem és a BME Mechatronika
Optika és Gépészeti Informatika
Tanszékének szakemberei. Korondi
Péter tanszékvezető egyetemi tanár
elmondta, hamarosan robotportás
engedi be az ELTE Etológia Tanszékére érkező látogatókat, akiknek
így nem kell a tanszék munkatársaira várniuk, hogy bejussanak az
elektronikus kártyával használható
ajtón. A BME MOGI Tanszék, az
MTA-BME Irányítástechnikai Kutatócsoport, az MTA-ELTE Összehasonlító Etológiai Kutatócsoport
és a Miskolci Egyetem közös projektje a világon egyedülálló kutatási
irányvonalat képvisel. A portásrobot segítségével az ember-robotkommunikációra szeretnének újfajta szimbólumrendszert kidolgozni,
mivel a kutatások szerint az emberekből borzongást vált ki, ha a robot
nagyon emberszerű. Amikor ezt
mégis elfogadják, automatikusan
az emberek között szokásos összetett mondatokat kezdik használni,
ennek dekódolása azonban a jelenlegi szinten meglehetősen nehézkes,
a gépekkel könnyebb rövid, határozott, egyértelmű parancsokkal
kommunikálni. Az etológusok úgy
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vélik, kézfogás helyett más módot
kell kidolgozni az üdvözlésre, az
útbaigazítást pedig például a padlóra vetített nyilakkal képzelik el.
Az egyik jelenleg is zajló vizsgálatban a robot mozgásából kell a
kísérletben résztvevő emberi partnernek megítélnie, hogy a robot
sikeresen végzett-e el korábban
egy akadályok kikerüléséből álló
feladatsort vagy sem. Itt a kutatók arra kíváncsiak, milyen gesztusrendszer lenne alkalmas a gép
„érzelmi állapotának” megállapításához. Korondi Péter hangsúlyozta, semmiképpen nem szeretnének versenyhelyzetet generálni
a Homo sapiens és a humanoid hatású robotok között, ezért döntöt-

2013/22

tek úgy, hogy formai hasonlóságok
helyett inkább a viselkedés elemzését és egyes magatartásbeli jelenségek adaptációját tűzik ki célul.
A kutatásokba bevont etológusok
kutyák viselkedés-tesztjeinek adatait bocsátották a BME matematikusainak rendelkezésére, mivel úgy
gondolták, a robotok elfogadását
jelentősen javíthatná, ha magatartásuk a hűséges ebek kötődési viselkedésének mintáihoz hasonlítana.
A kísérletek eredménye MOGI
ROBI (Lásd ÉT 2011/51-52. 1604.
oldal), a robotkutya. Mivel az Isaac
Asimov regényeiből ismert pozitron-agy kifejlesztése egyelőre a scifi univerzum vívmánya marad, a
magyar roboteb külső felületén kis
lámpácskák szolgálnak a megfigyelő kamerák számára markerként.
Ezek mozgását követi a rendszer,
a jelfeldolgozást és az irányítást
három külső számítógép végzi. A
működés alapjául egy úgy nevezett
fuzzy interpolációs algoritmusokra
épülő program szolgál, amelynek
lényege, hogy pl. a gazda közelsége, a játékkedv vagy az idegenelfogadás maximum- és minimumértékei között speciális matematikai
függvények sokasága alakítja ki
számos lehetséges variáció figyelembevételével a véletlenszerűnek
tűnő cselekvést. A szabályok szerint
például, ha a gazda a közelben van,
a robotkutya stresszintje alacsony,
játékkedve nagyobb, és valószínűbb,
hogy visszaviszi a felé guruló labdát.
Ha kicsi a stressz és nagy az idegenelfogadási szint, akkor a robot játszik az
idegennel is. Amikor kicsi az idegen-

RENDEZVÉNY

Felfedez k Napja

Mindenki álmodozott már arról, hogy elmegy idegen tájakra
és felfedez valamit. Alighanem
ez lehetett az egyik oka annak
a nagy érdeklődésnek, ami a
Felfedezők Napját övezte Budapesten, a Millenáris Parkban
május 11-én. Az első alkalommal meghirdetett rendezvény főszervezője, Heiling Zsolt elmondta,
hogy bár sokat hallani különböző
expedíciókról, mégsem túl közismert ezek tudományos és kutatási

KÉZB L
háttere. Egyik céljuk rávilágítani
arra, hogy amit ma expedíciónak
hívunk, annak gyökerei azokból
a feltáró kutatásokból erednek,
melyek a korábbi századokat jellemezték. Ezekhez képest az elmúlt
évtizedekben az expedíciós kultúra
igencsak háttérbe szorult Magyarországon.
A fesztivál alapötletét az adta, hogy
A Földgömb című magazin kiadása során rengeteg érdekes emberrel
találkoznak, akik fantasztikus dolgokat csinálnak, de tevékenységük
kevéssé ismert. Egy magazin, egy
kiadó, főleg, ha ismeretterjesztéssel
foglalkozik, mindig törekszik arra,
hogy összehozza a szakmát, a szakembereket a nagyközönséggel.
A gyerekek játékos feladatok, tesztek, ügyességi próbák révén találkozhattak ezen a napon a szakmával. Kipróbálhatták a hegymászók
felszerelését, a kötélen való egyensúlyozást, meglepő módon azonban az
egyik legnépszerűbb feladat a „hogyan pakoljunk össze egy expedícióra, mit vigyünk és mit ne” volt.
A tapasztaltabb korosztály előadásokon, bemutatókon ismerkedhetett
meg különböző magyar kutatóexpedíciók munkájával. Ezek révén a
látogatók egyebek mellett eljuthattak az Antarktisz jegére, barlangok
mélyére, tűzhányók tetejére, és találkozhattak magyarországi dinoszauruszokkal vagy legalábbis azok maradványaival. Nem hiányozhatott
ÉLET

a kínálatból a világűr felfedezése
sem. A rendezvény központi témája
ugyanis a Mars kutatása volt. Több
neves hazai szakember tartott előadást ebben a tárgykörben, kiemelve
a magyar űrkutatás eredményeit is.
Az Utazó planetárium segítségével
pedig még egy virtuális Naprendszer-túrát is lehetett tenni.
A Felfedezők Napján adták át először a Magyar Felfedezők Nagydíját.
Az elismerést Börcsök Péter barlangkutató kapta, aki csapatával egy újfajta mászási technikával olyan kürtőket
tárt fel, amely újabb járatokhoz vezetett. Előnye a megoldásnak, hogy a
szakemberek valódi „életterükben”
tudják tanulmányozni a geológiai viszonyokat.
Az eseménnyel egy időben indult
egy több hónapos Közép-Ázsiai
expedíció Kirgizisztánba, melynek tudományos célja a helyszínek
geológiai és etnográfiai vizsgálata.
A 18 000 km-es utat úszva, hegyet
mászva, biciklin és gyalogolva és
futva teszi meg Hidvégi-Üstös Pál
extrém sportoló, akit geológusok,
biológusok, néprajzkutatók is elkísérnek.
Heiling Zsolt a kutatóexpedíciók
fesztiválját összegezve elmondta,
hogy hagyományteremtőnek szánták ezt a napot, a siker felülmúlta
minden várakozásukat. A jövőről
még korai lenne beszélni, de vannak ötleteik.
T. Z.
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elfogadási szint, akkor a robot soha
sem játszik az idegennel. A rendszer
memóriaegysége többek között a
felderítő viselkedés szimulálásában jut szerephez. Korondi Péter
rámutatott, a megfigyelők akkor
értékelnek egy mozgásmintázatot
véletlenszerűnek, ha az se nem túl
szisztematikus, se nem túl esetleges. Ezért olyan nehéz modellezni a
magatartás egyes elemeit, így a kutyák szimatoló-felderítő mozgásait, amikor idegen helyre kerülnek.
A helyes arányok beállításán még
számos cselekvés esetében dolgoznak a kutatók, hogy az algoritmus
apró változásai nyomán a viselkedés
minél kiszámíthatatlanabb legyen.
Kísérleteznek egy öntanuló egység
kifejlesztésével, de tesztelik például
a hibajavító mechanizmusokat is,
amelyek segítségével a kutya egyegy sikertelen labdaelkapás utáni
cselekvését szabályoznák. A világ
robotfejlesztő laboratóriumaiban elsősorban orvosi és ipari felhasználásra folynak kutatások. A magyar
bionikus mérnökképzésről az ÉT
2011. november 18-i számában olvashattak. A Budapestre látogató
japán delegáció tárgyalt Dvorszki
Lászlóval, a BME KTH Nemzetközi Tudományos Csoport igazgatójával is, a Chuo Egyetem és a
BME között megkötendő tudományos és oktatási együttműködésről,
amely az évtizedekre visszatekintő
közös munka újabb állomása. Mivel
a japán kormány jelentős támogatást nyújt az egyetemek nemzetközi kapcsolatainak ösztönzésére, a
BME ezt kihasználva szeretne gépész-, mechatronikai és villamosmérnök hallgatókat Magyarországra csábítani a Chuo Egyetemről.
Kővágó AngélA

Í R O R S Z Á G : K E LTA - Í R H A G YO M Á N YO K
90 éve, 1923 márciusában ért

A ZÖLD SZIGET

véget Írországban az a polgárháború, amit az 1921-ben megkötött Angol-Ír Egyezmény váltott
ki. Innent l kezdve beszélhetünk
igazán – Észak-Írország kivételével – ír függetlenségr l, az Ír
Szabadállam végleg megszabadult az angol fennhatóságtól.

1

B

rendan Behan ír író jelentette
ki egy ízben: „Másoknak
nemzetiségük van. Az íreknek és a zsidóknak pszichózisuk”.
Mint kulturális antropológus tisztában vagyok azzal, hogy a fenti idézet utalás egy etnikumot, egy nemzetet, kultúrát összetartó kohéziós
erőre. Ilyennel mi magyarok is rendelkezünk, de az írek azért szolgálnak példával számunkra, mivel jelenlegi lakosságuknak – mely épphogy eléri a 4 milliós lélekszámot –
több mint tízszerese él saját hazáján
kívül és identitástudatuk, kulturális
túlélési képességük példát mutathat
sokak számára.

Történelmük során a több hul lámban bekövetkezett kivándorlások
során az írek megjelentek Ausztráliában, Amerikában, Angliában és a
világ számos pontján.

2

1. Régészeti feltárás az ír
szerzetesek szállásánál
2. Kelta fémkereszt
3. Ír kastély szök kúttal
4. Bunratty várkastély
5. Ír legel k
6. Jellegzetes ír tájkép csacsival
7. Cork színes házai

3

4
A burgonya hatása

Az ír lakosság lélekszámának
növekedése a XVI. században
döntően az amerikai kontinens
spanyol gyarmatosításának és
egy amerikai növénynek, a
burgonyának is köszönhető.
Ebben az időszakban bukkantak fel Délnyugat-Írország
partjainál azok a spanyol hajók,
melyek elsősorban perui terü678
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letekről szállítottak Európába amerikai újdonságokat, köztük az eddig itt
ismeretlen burgonyát. Ennek Írország ezen részén igen nagy hatása
volt a demográfiai növekedésre. Előnye mindenekelőtt az volt, hogy a
szegényes, sovány és savas talajon is
jól megtermett, és így a szegényebb
társadalmi rétegbe tartozók számára
kínált biztosnak tűnő élelemforrást.
Míg a jó minőségű földek inkább a
gazdagabb vagy a hódító angol arisztokrata birtokosok kezében voltak,
akik legtöbbször távol éltek innen,
addig a nehéz sorsú ír parasztság számára megmaradt minőségileg gyengébb földeken is biztonságot jelentett
az itt is megtermő új élelmiszernövény, a burgonya.
A XVII. századra ez az amerikai
újdonság lehetővé tette, hogy 5-6
fős családok kevesebb, mint fél hektáron megéljenek, még ha nem is fogyasztottak mást, csak tejes krumplit. Ennek következtében a népesség
lélekszáma egy évszázad alatt az ötszörösére nőtt Írországban.
Emellett sok helyen termesztették
még a másik, számukra igen fontos
terméket, a káposztát és a hagymát
is. E három gazdasági növény sokáig
biztos gazdasági hátteret jelentett az
ír földműveseknek és az itteni népességszaporulatnak.
Éhínség és kivándorlás

De vajon mi váltotta ki a tömeges
méretű kivándorlást? 1845-ben valami szörnyűség tűnt fel a burgonyaföldeken. Ebben az évben beköszöntött a „nagy ír burgonyaéhínség”.
Egy fertőző betegség elpusztította
csaknem az egész burgonyatermést.
Van olyan ír település, ahol a katolikus parókiákon vezetett nyilvántartások alapján hetente százak haltak
éhen 1847 és 1866 között, amikor
pusztított az éhínség. Sokakat csak
tömegsírokba tudtak ekkoriban elföldelni. Ez indította el az íreket elsősorban Amerika felé egy szebb jövő reményében. A legtöbben először
Bostonba érkeztek és itt otthonra is
találtak.
Mivel az írek erősen kötődnek hagyományaikhoz, családjukhoz és saját közösségeikhez, nem igazán vonzódtak a „Vadnyugat” adta lehetőségekhez, de Bostonban jól érezték
magukat, és kis túlzással azt is

5

6
mondhatjuk, hogy ők építették föl
igazán a várost. 1850-től érkeztek
ide tömegesen és 1900-ra már a lakosság 60 százalékát adták. Ma is
tanúi lehetünk az ír hagyományőrzésnek nemcsak Bostonban, hanem
New Yorkban, Philadelphiában és
más amerikai nagyvárosokban is
például Szent Patrik, az írek védőszentje napján a látványos felvonulásukon.
Az amerikai politika történetében
is komoly szerepet játszottak, hiszen

döntő részük volt a modern Demokrata Párt létrehozásában, mely először vállalta fel a szegényebb rétegek
érdekeinek képviseletét a korábbi,
csak az ország kormányzását célul
kitűző elittel szemben. Olyan neves
politikusok, elnökök büszkélkednek
ír felmenőkkel, mint a Kennedycsalád vagy Bill Clinton.
Ír lélek

Napjaink Írországában járva mindig
az volt az érzésem, hogy az a pszichózis, amiről Brendan Behan beszélt, ma
is fokozottan jelen van otthon, az óhazában is. Éreztem mindezt a corki kikötő halászai között, a Kerry megyei
legelők pásztoraival beszélgetve vagy
egy limericki kocsma vidám közönsége vendégeként. Kohéziós erejük továbbra is az ír kultúra, a hagyomány
ápolása, hiszen a nyelvről már kevésbé
mondhatjuk el ugyanezt, mivel a leg-
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8
8. Jellegzetes ír kocsma
9. Tina
10. Kelta k kereszt

10

11. Ír cégtábla
(A SZERZ

FELVÉTELEI)

frissebb statisztikák szerint is lakosságuknak
mindössze 24 százaléka
beszéli már csak az ősi kelta gael nyelvet, a többség
anyanyelve manapság az
angol. De a lelkük ír és
ennek minden lehetséges
fórumon hangot adnak és
számtalan formában képviselik ezt.
A Dél-Írországban, a Kerry megyei Killarney mellett található
Muckross Farm skanzenje jó példa
minderre, ahol a mi szentendrei
skanzenünkhöz hasonlóan konzerválják az ír néprajz és paraszti gazdálkodás korabeli értékeit.
Az 1800-as évek végének és az
1900-as évek elejének életmódját és
létfenntartási formáit bemutató tradicionális farm elénk tárja a korabeli
ír paraszti és kézműves tevékenységeket. A ma is művelt kertekben továbbra is termesztik a burgonyát,
káposztát és hagymát, melyek korábban a legfontosabb mezőgazdasági termények voltak. A kovács-, szíjgyártó és ácsműhelyek, a működő
kemencéket üzemeltető, népviseletbe öltözött asszonyok, a gondosan
kapált ültetvények és a rendezett istállók mind ezt a célt szolgálják, miközben régi ír zenét játszó muzsikusok szórakoztatják a látogatót.
A tradicionális ír zenéhez és tánchoz
való ragaszkodás kicsit pótolja is az
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9
anyanyelv tetten érhető hiányát. És
nemcsak a nagyvilágban is ismertté vált
Michael Flatley társulatának látványos
színpadi bemutatói világszerte, vagy
Sinéad O’Connor és Enya CD-i és
koncertjei jelentik ezt, hanem olyan kevésbé ismert népi előadók, mint a hárfával muzsikáló Tina, akivel a Moherszikláknál találkoztam, és aki inkább
otthon támogatja az ír lelkeket hagyományőrző előadó művészetével.
Ugyanakkor ott vannak a kisvárosi
és falusi pubok is, melyek nemcsak
híres ír specialitásokat – Guinness sör
és ír whiskey (mely írásmódjában és
kiejtésében is eltér skót rokonától) –
kínálnak a törzsközönségnek és idelátogatóknak, hanem zenei előadásokat, képzőművészeti kiállításokat és
több esetben hagyományt örökítő
előadásokat, klubesteket.
A gyönyörű ír tájakon barangolva
látni ragaszkodásukat földjeikhez,
ahol a kőkerítésekkel körülhatárolt
legelőkön tenyésztik juhnyájaikat,
művelik kertjeiket, végzik kemény
munkájukat a szántókon, látni, mi-
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ként óvják történelmi emlékeiket, a
temetők kelta keresztjeit,
tjeit, korai keresztény templomaikat, és látni
például Skellig Michael szigetén
VII. századi méhkasszerű szerzetescelláikat és magát a katolikus vallás
hagyományait összekapcsolva Szent
Patrik tiszteletével. Ez érthető is,
hiszen Európa elsősorban az ír szerzeteseknek köszönheti a katolikus
vallás elterjesztését és otthonra találását kontinensünkön.
A 2000-es évek eleje olyan pozitívumot is hozott Írország életében,
melyet Marian Keyes dublini írónő
példátlannak nevezett az ír történelemben, hiszen az egykori kivándorlók gyermekei, főleg az értelmiség elkezdett visszavándorolni az
akkori gazdasági fellendülésnek is
köszönhetően őshazájába és úgy
érezték ismét jó írnek lenni a „zöld
szigeten”.
Hogy most megint válság van Európában és Írországban is? Ugyan kérem, az írek újra talpra fognak állni!
K ÉZDI NAGY GÉZA

A BÉKEDELEGÁCIÓ VEZET

JÉNEK KIVÁLASZTÁSA

MIÉRT ÉPPEN
APPONYI?
Amilyen színes összetétel volt a trianoni magyar delegáció
vezetése, annyira hasonlítottak a tagjai egy szempontból.
Egyikük sem volt tapasztalt diplomata. Apponyi sem. De
akkor milyen el zmények után került a békedelegáció élére?
Ennek magyarázatát addigi pályafutásában kell keresni.

z első világháborút a hadviselő felek az úgynevezett párizsi
békerendszerben megkötött
szerződésekkel zárták le 1919-20-ban.
Az Osztrák-Magyar Monarchia szétesése után az új magyar állam képviselőivel az antant vezetői 1920. június
4-én a Nagy Trianon-palotában írták
alá a békeszerződést, amely a Szent István-i állam területét és népességének
számát összezsugorította, megfosztva
tengeri kijáratától, ásványi nyersanyagot és fát szolgáltató hegyvidéki, ipari
területeitől. Mintegy 3,4 millió magyart idegen impérium alá juttatott.
Ezen a béketárgyaláson Apponyi
Albert gróf (1846-1933) vezette a magyar békedelegációt, amelynek több
olyan vezető tagja is volt, akik azután a
Horthy-rendszer vezető politikusai,
miniszterelnökök, miniszterek lettek
(Bethlen István, Teleki Pál, Csáky Imre és István grófok, Kállay Tibor,
Walko Lajos).

A

Gazdakongresszus
és Nobel-jelölés

Apponyi a dualizmus korában a magyar képviselőház egyik legkiválóbb
szónoka volt, több évtizedig ellenzéki
pártvezér, a századforduló után néhány évig képviselőházi elnök, majd
két alkalommal vallás- és közoktatásügyi miniszter. Külpolitikai babérokat
nem remélhetett, mert hosszú ellenzékisége elzárta előle az ilyen irányú érvényesülés útját. De ez nem jelentette
azt, hogy csak belpolitikával foglalkozott. Az 1880-as évek közepétől
aktívan szerepelt nemzetközi poron-

don. Ezt megkönnyítette
számára, hogy gyermekkorában kiválóan megtanult a
klasszikus latin és görög mellett franciául, németül, olaszul és felnőtt fejjel angolul. A
világra való nyitottsága, soksok külföldi utazása, más
kultúrák iránti megértő magatartása, külföldi rokonibaráti kapcsolatai alapján legalább annyira kozmopolita
irányultságúnak lehetne teA békedelegáció indulása a Keleti pályaudvarról
kinteni, amennyire konzervatívnak tartja az utókor.
nemzetközi békesajtó-szövetség szerBarátjával, Károlyi Sándor gróffal veződjön a pacifizmus erősítésére.
együtt szervezte meg az 1885-ös bu- Uniós tevékenysége mellett résztvevője
dapesti nemzetközi gazdakongresz- volt a hágai békekongresszusoknak is.
szust. Ez a magyar agrárius politiku- Tizenhárom évig elnöke volt az Intersok első jelentős nemzetközi akciója parlamentáris Unió Magyar Csoportvolt, amelyet alaposan előkészítettek. jának. Mindezen szerepléseivel hozzáApponyi a német agrárius körökben járult a nemzetközi jog fejlődéséhez.
fejtett ki előzetes agitációt, hogy mi- Vallás- és közoktatásügyi miniszternél több hírességet a kongresszusra ként 1907-ben rendeletileg május 18-át
csábítson. A magyar agráriusok nem- nevezte ki a béke napjává. A Budapesti
zetközi kapcsolatépítő törekvéseiből Tudományegyetem Jogi Karának tikésőbb is kivette a részét.
zenkilenc tanára 1911-ben béke NobelTíz évvel később tagja lett az Inter- díjra jelölte, melyet sem akkor, sem képarlamentáris uniónak. Ez a nemzet- sőbbi jelölések után nem kapott meg.
közi szervezet az államok lefegyverzéElvesz önállóság
sét, a nemzetközi döntőbíráskodás bevezetését tűzte ki célul, hogy a háborús Az unióban végzett munkája követkonfliktusokat megelőzze, pusztításai- keztében bizalmas viszonyba került az
kat csökkentse. Apponyi az unió tagja- amerikai, angol, francia, német, olasz
ként jelentős szónoki tevékenységet fej- politikai elit tagjaival. Barátjának és letett ki és pacifista nézeteivel, ötleteivel velezőpartnerének mondhatta Theonagy nemzetközi hírnévre tett szert. A dore Roosevelt amerikai elnököt. Az
századfordulótól tagja lett az unió Ta- Amerikai Egyesült Államokban két sinácsának, vagyis vezető testületének. keres utazást tett (1904, 1911), amelyek
Kampányt akart indítani azért, hogy nagy elismerést hoztak neki. Külföldi
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szereplésein rendre ovációval fogadták. A nemzetközi békefórumok
ünnepelt szónokává vált.
Az 1910-es években egyre jobban
elvesztette önálló külpolitikai gondolkodását. Mindinkább ifj. Andrássy Gyula gróf külpolitikai nézeteihez igazodott, akivel baráti és rokoni viszonyban is állt és együtt vezették az ellenzéket Tisza István
ellen. A képviselőház és a delegáció
ülésein rendre Andrássy után szólalt
fel és vele egyetértően nyilatkozott,
ha a monarchia külpolitikája volt
napirenden.
Az első világháború kitörését – a
Szerbiának küldött hadüzenetet –
nacionalista lelkesedéssel, „Hát végre!” felkiáltással fogadta. Ezzel hátat
fordított addigi háborúellenes, pacifista nézeteinek, de hozzá hasonlóan cselekedett a korábbi külföldi
békemozgalmárok többsége is. A védelmi háborút jogosnak tartották. A
kérdés persze adja magát: Szerbián kívül mely állam vívott védelmi háborút? Apponyi németországi előadókörúton és az amerikai újságokba írt cikkekkel védte az osztrák-magyar hadüzenetet.
Fordulat a saját szakállára

Látva a világháború elhúzódását, saját
szakállára titkos béketárgyalást kezdeményezett az antantállamokkal 1915
elején az akkor még semleges Itálián
keresztül. Szapáry Pál grófot küldte el a
római brit nagykövetségre, de az antantállamok nem vették komolyan egy

Nagyjaink Párizsban (Faragó József karikatúrája)

ellenzéki politikus békefeltételeit. 1918
tavaszán már ő beszélt le másokat békekötési ötleteiről. „Részünkről történő minden béke-initiatíva csak a gyengeség jelének vétetik, és így nem csökkenti, hanem inkább megerősíti náluk
a háborús kedvet.”
A háború alatt is megőrizte háború
előtti humanista beállítottságát. Társelnöke lett a török szövetséges megsegítésére szerveződött és adományokat
gyűjtő, a teljes magyar arisztokráciát
soraiban tudó Vörös Félhold Támogatására Alakult Országos Bizottságnak.
A Vöröskereszt tagjaként tárgyalt a
semleges Svédországban az ellenséges
államokban működő hasonló szervezetek képviselőivel az osztrák-magyar

Román megszállók Budapesten

hadifoglyok érekében. Éberhardi
birtokára száz orosz hadifoglyot vitetett dolgozni, de kastélyában egy
hadikórházat is berendezett. Megkérte az esztergomi érseket, római
katolikus papjai adják fel az utolsó
kenetet az ortodox vallású, haldokló
orosz hadifoglyoknak.
Nem hitt abban, hogy a románok
képesek megtámadni a monarchiát.
Tíz nappal azután, hogy ezt a képviselőházban kijelentette, a románok
mégis megtámadták.
Az amerikai lapokban 1916-ban elterjedt a hír, ő lesz a Habsburg-birodalom új washingtoni nagykövete.
Ez a lapok tájékozatlanságát tükrözte, de hátterében az állt, hogy igen
aktív propagandát folytatott az amerikai sajtóban a monarchia érdekében. Ugyanakkor 1917-ben kiállt a
korlátlan tengeralattjáró-háború mellett és továbbra is támogatta a német szövetséget. A központi hatalmak korlátlan
tengeralattjáró-háborúja szolgált ürügyül az amerikaiak számára a háborúba
való belépésre. Németpártisága után az
antant vezetői nem is látták szívesen a
békedelegáció élén.
Kétségtelen tény, Magyarország számára nem követelt területszerzést. Ennek az volt a belpolitikai oka, hogy a
dualista monarchia trialista irányba, illetve az országon belüli magyar szupremácia felbomlásának irányába fordult volna, ha a területszerzéssel érkező lakosság a magyarok számának relatív fölényét gyengítette volna. Hitt a
wilsoni eszmékben, amikor az Egyesült Államok hadba lépésével eldőlni
látszott a küzdelem.
Legridegebb imperializmus

Először 1918 októberében került szóba a
neve a leendő békedelegáció vezetőjeként. Ekkor a – sikertelenül zárult - kormányalakítási tárgyalásokat folytató
Batthyány Tivadar gróf kérte fel arra,
hogy legyen a majdani békedelegáció elnöke. Apponyi erre a felkérésre rögtön
igent mondott.
A Károlyi Mihály-féle köztársaság alatt
nem vett részt a külpolitika formálásában, de egy 1918. december 29-én kelt és
Károlyihoz intézett levélből („karácsonyi levél”) kiderül, nemcsak véleménye
volt a békekötés témájáról, hanem ez a
hatalmon lévőket is érdekelte. Értelmetlennek tartotta, hogy nyugatbarátság a
döntő szempont a magyar diplomaták
682



ÉLET

ÉS

TUDOMÁNY



2013/22

ÉLET-M�D
A fekete ribizli

Kiaknázatlan képességek

A Nagy Trianon oszlopcsarnoka

kiválasztásában. „Az a nagyon plauzibilisnek látszó gondolat, hogy az
entente szívesebben áll szóba azokkal a
kik a németellenes politikát képviselték és velük szemben előzékenyebb
lesz, merő tévedésnek bizonyult. A tévedés alapja az a föltevés volt, pacifistákkal állunk szemben, holott az a mit
az entente-nál magunk előtt látunk
(legalább Francziaországban) a legridegebb imperializmus, mely csöppet
sem törődik az ellenséges államokat
képviselő férfiak ante-actáival.”
Miután a románok 1919 novemberében kivonultak a fővárosból, összeültek a
magyar pártvezérek, hogy közösen konszenzusos kormányfőt keressenek. Kezdetben Apponyi mellett tette le a legtöbb
pártvezető a voksát. Amikor ez az elképzelés meghiúsult, újra elővették a témát: legyen a békedelegáció vezetője.
Apponyi erre a felkérésre ismét igent
mondott. Döntését megkönnyítette,
hogy ennek érdekében már napok óta
komoly sajtókampány zajlott az országban. A lapok idegennyelv-tudását, szónoki képességét, korábbi pacifista hírnevét és kapcsolatrendszerét hozták fel hivatkozásként, miért lenne jó delegációvezető.

Ilyen előzmények után került
Apponyi a magyar békedelegáció élére. De szónoki képességeit, nyelvtudását, kapcsolati tőkéjét, pacifista múltját nem
tudta hazája érdekében hasznosítani. A trianoni békeszerződés
természetesen nem az ő egyéni
delegációvezetői felelőssége, hiszen
nem az ő katonai-politikai irányításával vesztette el Németország, az
Oszták-Magyar Monarchia és a szövetségeseik az első világháborút.
Apponyi személye, politikai stílusa,
megnyilvánulása szerint a Szent István-i magyar állam egyik legfőbb reprezentánsa volt. Ugyanúgy benne látták a monarchiabeli Magyarország
megszemélyesítőjét, mint utólag a
meggyilkolt Tisza István miniszterelnökben. Nem véletlenül kapcsolták
össze Apponyi személyi kultuszát Trianon után a revizionizmus igényével.
Sokkal inkább a régi Magyarország
iránti ragaszkodásból kampányolt delegációvezetése mellett a korabeli magyar sajtó, mint a fent említett megfontolásokból eredően. Az antant
szempontjából nézve, a delegációvezetősége melletti döntés nem volt jó választás. Azonban kétségtelen tény, fellépése alkalmas volt arra, hogy a békefeltételeket elfogadtassa a magyar közvéleménnyel.
ANKA LÁSZLÓ
(A témához kapcsolódó cikkünk jövő héten: Trianon-passió)
ÉLET

A fekete ribizli apró, gömbölyű, zöldesfehér, jellegzetes illatot árasztó virágai
április-májusban nyílnak. A fáradtságosan betakarítható gyümölcsszemek
nem egyszerűen jók, fogyasztásuk kifejezetten ajánlott.
Az érett bogyók dúskálnak az antioxidáns hatású, szabadgyökfogó, tumorellenes színanyagokban. Különösen
sok antocián, flavonoid, polifenol van
benne. A gyümölcs 100 grammjában
csak antocián-származékokból (cianidin, delfinidin, kumarinsav stb.) több
mint 500 mg található, a többi antioxidánsról nem is beszélve. Jelenleg is folynak orvosi kutatások antioxidánsainak
gyógyhatására vonatkozóan, de vizsgálják érelmeszesedés, ízületi gyulladás,
reuma és prosztatarák-ellenes hatását is.
Sok található benne béta-karotinból,
B1-, B2- és E-vitaminból, de a legtöbb
benne mégis a C-vitamin. 100 g gyümölcsre 170-190 mg C-vitamin jut, így
a meghűléses megfázások kiváló természetes gyógyszere. Ásványi anyagok
közül jelentős a kobalt-, rubidium-, szelén-,
mangán-, bróm-, réz-, cink-, kálium-, magnézium-, foszfor-, vas-, nikkel-, kalcium- és
kéntartalma. Értékét növeli a gazdag
szénhidrát-, ballasztanyag-, illetve flavonoidtartalma. Magjának olaja is igen
értékes, mivel telítetlen zsírsavakat tartalmaz, így omega-6 linolsavat és omega-3
linolsavat, melyek hiánya csökkenti a
bőr nedvességmegtartó- és ellenállóképességét. A napozást kedvelők bőven
fogyasszanak belőle, mert segíti a bőrvédő melanin képződését, de gyermekek és nők vashiányos vérszegénysége esetén is hasznos. Rendszeres
fogyasztása mellett a vér kórosan magas koleszterin- és vérzsírszintjének
csökkenését is tapasztalták, illetve segíti
a bélflóra egészséges alakulását is.
Egy nemrég végzett kutatás szerint a
feketeribizli segíthet a sportolóknak elkerülni az edzések utáni izomlázat és
csökkenteni a gyulladásos folyamatokat.
A feketeribizli-kivonatot szedő sportolók körében ritkábban fordulnak elő
izomsérülések és gyulladások, valamint
immunrendszerük is erősebb, mint a
többi sportolóké.
MAROSI KINGA
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I N T E R J Ú VA RG A P É T E R R E L

a hét kutatója

AMIR L
AZ ÁRAPÁLY MESÉL
Az árapályt f ként a Hold okozza, hatását leginkább a tengerpartokon látni, de kihat bolygónk
egészére. Varga Péter szeizmológus, a MTA
Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Geodéziai és Geofizikai Intézet tudományos tanácsadója szerint a jelenség kutatásából nemcsak a
tengerjárás ismerhet meg, hanem a kontinensek
méretének és a nap hosszának változása között is
összefüggéseket lehet találni, s t a tektonikus
folyamatokról is következtetéseket lehet levonni.

– Hogyan került kapcsolatba az árapály kutatásával?
– Főnöki utasításra… Hat éves koromban a Bakonyban, Porva-Cseszneken üdültünk, és ott láttam, hogyan keresik a bauxitot. Annyira lenyűgözött, hogy az emberek tudják,
mi van a föld alatt, hogy geológus
akartam lenni. Amikor elvégeztem a
gimnáziumot, nem volt felvétel Budapesten, de el lehetett menni a Lomonoszov Egyetemre.
Nem geológusnak,
hanem geofizikusnak
jelentkeztem, mert a
K 060394
felvételin azt mondták, erős vagyok matematikában és
fizikában, ami a geológusoknak nem
kell. Kikerültem Moszkvába, ahol
egész idő alatt – Barta György professzor kérésére, aki itthon a főnököm lett – földmágnességet tanultam. Hazajöttem, és 2-3 hétig dolgoztam is ezen a területen, amikor
egy idősebb kollegám, aki árapállyal
foglalkozott, nyugdíjba ment. Barta
professzor utasítására én kezdtem ezzel a területtel foglalkozni. Eleinte el
voltam keseredve, aztán rájöttem,
hogy ez nagyon érdekes.
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A téma elvezetett a szeizmológiához és a Föld forgásának kérdéséhez
is. A forgás és a tektonikai változások történetével foglalkozom ma is.
Arra jutottam, hogy az árapály és az
általa keltett – a tengelykörüli forgást fékező – árapálysúrlódás kutatása jelentősen hozzájárul a Föld, sőt
a Föld-Hold rendszer történetének
megismeréséhez is.
– Milyen kutatásokat végzett
ezen a téren?
– A forgás történetét 2,53 milliárd évre visszamenőleg próbáltam
rekonstruálni, aztán
egy merész húzással
egy milliárd évet
még „hozzá extrapoláltam”. Szerintem jelenleg ez az
egyetlen olyan megközelítés, ami nem elméleti megfontolások
alapján működik. Megfigyelési anyagokból próbálunk következtéseket levonni a Föld-Hold rendszer fejlődésére. Például a Hold távolsága az utóbbi 3,5 milliárd évben
10%-nál kevesebbet változott, ami

2013/22

arra utal, hogy keletkezése nagyon
gyorsan játszódott le.
– Hogyan készült ez az extrapoláció?
– Egy statisztikai eljárást, az úgynevezett robusztus becslést alkalmaztuk. Míg a legkisebb négyzetes kiegyenlítés levágja a kiütő értékeket, mert abból indul ki, hogy az eloszlás normális, addig a robusztus
becslésre alapozott extrapoláció
tudja kezelni a kiugrásokat
is. Egy másik vizsgálatomat William B. Hubbard amerikai csillagász elképzelésére
alapoztam, aki szerint a Föld-Hold
rendszer gyakorlatilag egy csillapított oszcillátor. Ennek felhasználásával
olyan egyenletet kaptam, mely segítségével
meg lehetett becsülni, hogyan
alakult a Föld-Hold távolság, illetve azt, milyen idős lehet a rendszer.
A nap hosszára azt kaptam, hogy 17
és 19 óra között volt 3-3,5 milliárd
évvel ezelőtt. Ugyanezt kaptam a

robusztus becsléssel is. A nap hossza
10-20%-kal változott, és a változások döntő része a fanerozoikumba,
vagyis az utolsó 560-600 millió évre esik. A 20%-os változás azt jelenti, hogy a forgási energia felét el
kellett veszítenie a Földnek, ehhez
pedig tektonikai aktivitásnak az
utolsó fél milliárd évben meg kellett nőnie.
– Hogyan mutatták ki és mivel magyarázzák ezt a gyors változást?
– Találtam egy térképsorozatot az
arizonai egyetem honlapján és azokat egy német kartográfus kollegával, Friedhelm Krummal, a Stuttgarti Egyetem oktatójával nagyon
alaposan feldolgoztuk. Készítettünk egy szoftvert, amivel pontosan meg lehet határozni, hogy az
egyes vonalak egy adott projekció
esetében milyen hosszúak, illetve a
zárt görbéken belül mekkora területek vannak.
Ezáltal meg tudtuk határozni kontinensek területének változását, méghozzá elég pontosan. Ez a térképsorozat az utolsó 600
millió évre vonatkozik.
Azt kaptuk, hogy ebben
az időszakban 7-10%-kal
megnőtt a kontinensek területe, ami elég tisztességes növekedés. Megállapítottuk, hogy a szubdukciós
vonalak, és az óceánközepi
hátságok hossza drámai
módon nőtt.
A naphossz-adatokat különböző őslénytani kövületek
növekedési egyenlőtlenségeiből lehet megállapítani. Ebből tudjuk, hogy az utolsó
600 millió évben a nap hoszszának növekedése hétszer
akkora kellett, hogy legyen,
mint az azt megelőző évmilliárdok során. A magyarázat az én elképzelésem szerint az, hogy a kontinensek jellege más volt a fanerozoikum
előtt. Akkor a szárazföldek területe és
így a partvonalak hossza is lényegesen
kisebb volt. A selfek hossza az utolsó
600 millió év során megnőtt, így a korábbiaknál hatékonyabban tudta az árapály fékezni a Föld forgását. Úgy néz
ki, hogy a lemeztektonikai folyamatok
jellege is változott a fanerozóikumban.

– Milyen tényezők hatnak bolygónk
forgására?
– Ezek két, nagyjából független területre bonthatóak. Az egyik az árapálysúrlódás, ami geológiai időléptékben nézi a dolgokat, a másik pedig a jelenlegi forgás egyenetlenségei. Az árapálysúrlódás hatása a
forgási energiára a legnagyobb. Ennek energiája 1019 J/év, míg például
a földrengéseké csak 1018 J/év, a vulkáni eredetű még kisebb. A forgás
pedig a Föld energiaháztartásának
legnagyobb komponense. Ennél csak
a pályamenti mozgás energiája nagyobb, de az tudomásunk szerint
nem hat a tektonikai viszonyokra.
Tehát a forgás tektonikai szerepe nagyon nagy kell, hogy legyen.
A GPS-adatok felhasználásával
megnéztük, van-e a földforgásnak
árapály-periódusú változása. Fél

Panthalassza-óceán

A kontinensek a kés -prekambriumban

Clinocardium nuttalli kagyló növekedési sávjai

napos és egész napos árapályhullámokat találtunk. A légköri és hidrológiai változások néhány éves periodicitással befolyásolják a forgást. A
döntő elem mindenképpen a légkör.
A szelek nyomást gyakorolnak a hegyekre és az óceánok víztömegének
mozgása is jelentős.
Ami fontos lenne, hogy mindezt
prognosztizálni tudjuk. Erre Závoti
Józseffel kidolgoztunk egy eljárást.
ÉLET

Korrelációt kaptunk a földforgás
egyenetlensége és az úgynevezett
Schumann-rezonancia között. Ez
egy olyan elektromágneses jelenség, ami a meteorológiai hatásokat
megelőzve jelentkezik. A Schumann-rezonancia időben hasonló
lefutású, mint a várható földforgásváltozás. El is készítettük a prognózist, írtunk egy cikket, mely még
publikálásra vár. Prognózisunknak
nagyon komoly gyakorlati vonatkozásai lehetnek. A Schumann-rezonanciák megfigyeléséhez nem
kellenek bonyolult műszerek és
nem költségigényes.
– Szeizmológusként dolgozik, ebből
adódik a kérdés: az árapály és a
földrengések között milyen kapcsolat van?
– Az árapály deformálja a Földet,
feszültségeket hoz létre a belsejében, így befolyásolja a
szeizmikus aktivitás időbeli eloszlását. Abban vannak
viták, hogyan történik
mindez. Elég összetett a
probléma, de megoldható.
Megállapítottam, hogy a
kapcsolatot nem a föld árapálya, hanem a tengereké
okozza. A földárapály nem
hoz létre feszültséget a
földfelszín közelében, ezért
nem okozhat földrengést.
A tengeri árapály viszont a
szilárd Földben feszültséget
hoz létre, ezt látjuk is a földrengések kipattanásának időbeli eloszlásában. A tengeri
árapály esetében van normális
feszültség, hiszen a víz nyomja a szárazföldet. Ez a kutatási
terület a földrengéseket létrehozó mechanizmusok megértése szempontjából nagyon
fontos. A tektonikai folyamatoktól eltérően az árapálykeltő
erő nagyságát pontosan ki lehet számítani, aminek jelentős gyakorlati haszna
van, hiszen a földrengések időbeli eloszlásának megismerése elsőrendű társadalmi és gazdasági érdek.
Kutatásaim 2010-ig több OTKApályázat keretében részesültek támogatásban, melyek közül kiemelném A földforgásvektor kölcsönhatása
geodinamika folyamatokkal címűt.
T RUPKA ZOLTÁN
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Júniusban kezd dik a csillagászati nyár. 21-én
van a nyári napforduló, ekkor éri el a Nap az

JÚNIUS

ekliptika legészakibb pontját. Hazánkból
nézve ezen a napon delel a legmagasabban
(Budapestr l nézve 65,9 fok magasan),
ekkor tart a leghosszabb ideig – kb. 16
óra hosszat – a nappal és ekkor a legrövidebb az éjszaka.

A

nyári napforduló táján a Nap majdnem északkeleten kel, hosszú utat jár be a horizont felett,
miközben igen magasra emelkedik, és majdnem
északnyugaton bukik a látóhatár alá. Mivel a teljes
sötétséghez az kell, hogy a Nap legalább 18 fokkal
legyen a látóhatár alatt, ez a helyzet a nyári napforduló környékén mindössze kb. két órán keresztül áll fenn,
nagyjából 23:45-1:45 között. Azért június 15-én este 11 óra
felé már majdnem teljes a sötét, ekkor Napunk kb. 15,5 fokkal
van a horizont alatt. Az Oroszlán csillagképet már nyugaton találjuk, legfényesebb csillaga, a Regulus valamivel éjfél után nyugszik.
Az Oroszlán alatt van most az egy nappal els negyed el tt lév
Hold. A Nagy Medvét – és benne a Göncölszekeret – még magasan,
de már északnyugat felé láthatjuk. A szekér rúdjának ívét követve
el bb az Arcturust találjuk az Ökörhajcsárból majd délnyugaton a
Spicát a Sz zb l. Az Oroszlán és az Ökörhajcsár közötti területen
50 éve repült a Vosztok 6 fedélzetén a világ els
Valentyina Tyereskova (Wikipédia)

686



ÉLET

ÉS



TUDOMÁNY 2013/22

rhajósn je,

A csillagos
ég június 15-én
23 órakor

van északabbra a Vadászebek, délebbre a Bereniké Haja csillagkép,
az Oroszlántól északra pedig az apró és jellegtelen Kis Oroszlánt
próbálhatjuk megtalálni. A délnyugati horizont felett még láthatjuk a
Holló csillagképet, a t le nyugatra lév Serlegnek nagy része már a
látóhatár alatt van. A Spicától balra, nála valamivel fényesebb csillagként látszik most a gy r s bolygó, a Szaturnusz. Az Ökörhajcsártól
keletre az Északi Korona félkörívét, azon túl pedig a Herkules közepesen fényes csillagait kereshetjük. A Sz zt l keletre van a Mérleg,
majd a Skorpió következik a vöröses szín Antaressel, a délkeleti
látóhatár felett pedig a Nyilas csillagképe látszik. Felettük van a Kígyó
és a Kígyótartó. A keleti égbolton már magasan látszik a Nagy Nyári
Háromszöget alkotó három fényes csillag: legmagasabban a Vega a
Lantból, alatta a Deneb a Hattyúból, míg délkeleten az Altair a Sasból.
A Cefeuszt és a Kassziopeiát északkeleten találjuk.
Júniusban mindkét bels bolygó, a Merkúr és a Vénusz is az alkonyati égen látszik. Június 18-án láthatjuk ket a legközelebb egymáshoz, amikor kevesebb mint 2,5 fokra (a telihold látszó átmér jének
ötszöröse) lesznek. Napnyugta után egy órával kb. 5 fok magasan
találjuk a két égitestet.
Június 23-án éjszaka lesz a 2013-as év legnagyobbnak látszó méret teliholdja, ekkor ugyanis teliholdkor a Hold földközelben, kb. 357
ezer kilométer távolságban lesz. A földközeli és a távolabb bekövetkez telihold között azonban drámai különbség nincsen, így ez inkább
csak érdekesség.

Júniusban magasan jár az égen a Sárkány csillagkép. Ebben találjuk a Macskaszem-köd (NGC 6543) nevet visel érdekes planetáris
ködöt. William Herschel fedezte fel ezt az objektumot 1786 februárjában. Viszonylag fényesnek számít, hiszen fényessége 8,1 magnitúdó.
Távolsága körülbelül 3000 fényév, korát nagyjából 1000 évre becsülik.
Idén 50 évvel ezel tt, 1963. június 16-án indult a világ rbe az els n i
rhajós, Valentyina Tyereskova a Vosztok-6 fedélzetén. Ez a majdnem 3
napig tartó út volt a Vosztok rhajók utolsó repülése. Tyereskova indulása el tt 2 nappal indult a világ rbe a Vosztok-5 Valerij Bikovszkijjal
a fedélzetén, közel 5 napot töltött a világ rben. Mindkét rhajó
június 19-én szállt le. A két rhajó hasonló pályán keringett, így
ennek során kb. 5 kilométerre megközelítették egymást és rádiókapcsolatba is léptek. Tyereskova repülése annak idején inkább
propagandafogás volt a Szovjetunió részér l. A következ n i
rhajós, Szvetlana Szavickaja csak 19 évvel kés bb, 1982-ben
indulhatott a kozmoszba. Azóta azonban teljesen megszokott
lett, hogy nem csak férfiak indulnak a világ rbe. 2012 végéig
a kozmoszban járt több mint 500 emberb l 56 hölgy volt, akik
közül többen nem is egy alkalommal repültek.
10 évvel ezel tt, 2003 júniusában több fontos rszonda is indult
a Mars felé, kihasználva a kedvez helyzetet. Ekkor indult a Spirit
rover és az európai Mars Express rszonda is a Beagle 2 nev
leszállóegységgel. Bár a Beagle 2 leszállása sikertelen lett, a Spirit
marsjáró 2004 januárjától 2010 márciusáig m ködött a Marson, a
Mars Express rszonda pedig azóta is dolgozik a vörös bolygó körül.
A Merkúrnak június els felében van idén a legkedvez bb alkonyati
láthatósága, megtalálását ráadásul a hónap nagy részében a közelében látszó még fényesebb Vénusz is segíti. Június 1-én 1 óra 50 perccel nyugszik a Nap után az ekkor −0,3 magnitúdós, 6,5 ívmásodperces
látszó átmér j és 62 százalékos fázisú égitest. A következ napokban
fényessége és fázisa lassan csökken, miközben látszó mérete növekszik. Legnagyobb keleti kitérését 12-én éri el, amikor 24,3 fokra jár
a Naptól. Ekkor még mindig kb. 1 és háromnegyed órával nyugszik
utána, fényessége +0,6 magnitúdó, látszó átmér je 8,1 ívmásodperc,
fázisa pedig 0,38. Június 25-én 1 órával nyugszik a Nap után, 30-án
pedig fél órával. A hónap utolsó napjára fényessége +2,9 magnitúdóra,
fázisa 7 százalékosra csökken, miközben látszó mérete 11,3 ívmásodpercre n . Ekkor már szabad szemmel aligha, legfeljebb binokulárral
A Sárkány csillagkép érdekes objektuma a Macskaszem-köd
(HST-felvétel)

10 éve indult a Marsra a Spirit rover (NASA/KSC)

vagy távcs vel vehetjük észre. A Vénusz már viszonylag felt n égitest az esti égbolton. Egész júniusban kb. másfél órával nyugszik a
Nap után. Fényessége −3,9 magnitúdó, látszó átmér je 10,3-r l 11,2
ívmásodpercre n , miközben fázisa 0,96-ról 0,9-re csökken. A Mars
a Bika csillagképben végzi el retartó mozgását. A hónap elején még
mindössze fél órával kel napkelte el tt, a hónap végén már kb. 1 és
negyed órával. Ekkor már talán észrevehetjük a hajnali szürkületben,
bár szabad szemmel még kemény dió lesz. Június 30-án fényessége
+1,5 magnitúdó, látszó átmér je mindössze 3,8 ívmásodperc. A Jupiter
a hónap nagy részében a Bika, majd 27-t l az Ikrek csillagképben végzi
el retartó mozgását. A hónap legelején kb. 1 órával nyugszik a Nap
után, ekkor még megkísérelhetjük a szürkületben észrevenni a −1,9
magnitúdós és 32,3 ívmásodperces égitestet, kés bb már elvész a Nap
fényében. 19-én együttállásban van a Nappal, t lünk nézve a Nap túlsó
oldalán halad el. A Szaturnusz júniusban az éjszaka nagy részében
látható, ahogy hátráló mozgását végzi a Sz z csillagképben. A hónap
elején hajnali fél 4 tájban, a hónap végén hajnali fél 2 körül nyugszik.
Fényessége a hónap során +0,3 magnitúdóról +0,5 magnitúdóra csökken, a bolygókorong látszó átmér je pedig 18,5 ívmásodpercr l 17,8
ívmásodpercre. A hónap közepe táján a gy r rendszer kiterjedése 41
ívmásodperc, és 17 fokos szögben látunk rá.
Június 8-án lesz újhold, június 16-án els negyedbe ér égi kísér nk, június 23-án lesz telihold (a Nyilas csillagképben) végül június
30-án utolsó negyed. A gellérthegyi Uránia Csillagvizsgálóban június
és július során a kés i sötétedés miatt zárva tartunk, legközelebb
augusztusban várjuk kedves látogatóinkat.

LAUER ZOLTÁN
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EDUVITAL – ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

DISZ-ES A GYERMEKEM!
Az ország területén nagyon sok logopédiával, beszédjavítással foglalkozó intézet m ködik – ezek munkatársaitól tudunk meg most többet a beszédhibák el fordulási gyakoriságáról, valamint a beszédjavító intézetek komplex tevékenységér l. A kérdésekre Mosányi Em ke, a F városi Beszédjavító Intézet,
valamint Fábián Zsuzsanna, az egri Logopédiai Intézet vezet i válaszolnak. Szakmai beszámolóikat
Halászné Nardai Erzsébet, székesfehérvári igazgatóhelyettes a helyi tapasztalatokkal egészíti ki.

– Milyen diagnosztikai és
2. terápiás munka folyik a
rész logopédiai intézetekben?
– Mosányi Emőke: A Fővárosi Beszédjavító Intézet a különleges, ritka,
összetett kórképek ellátására szakosodott. Érdemes tudni, hogy a főváros
területén közoktatásban részesülő
gyerekeket – ha speciális problémával, ritka kórképpel rendelkeznek –
minden esetben ellátjuk. Igaz, hogy
hosszú várólistával dolgozunk. A tavalyi évben 1997 gyermek logopédiai
kezelését biztosítottuk. A legkisebbek
a korai fejlesztés keretében már 3 éves
kor előtt is bekerülhetnek intézményünkbe. Logopédiai vizsgálatunkon feltárjuk a gyermek beszédés nyelvi fejlődésével kapcsolatos
terápia szempontjából fontos információkat, illetve vizsgálati
helyzetben a gyermek beszéd, és/
vagy nyelvi problémáját. Ezután
tudunk a gyermeknek megfelelő,
személyre szabott terápiát, foglalkozástípust ajánlani. Intézetünkben sokféle logopédiai
terápiát végzünk. Szakmailag indokolt esetben egy
gyermek akár több típusú
logopédiai, illetve kiegészítő terápiában (moz-
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gásfejlesztő, pszichológiai, fejlesztő
pedagógiai) is részesülhet.
– Fábián Zsuzsanna: Az egri Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézetben is a legkorszerűbb diagnosztikai és terápiás munka folyik. Ez a logopédusok lelkesedésének, a rendszeres magas szintű továbbképzéseknek,
az önképzésnek és a partner intézményekkel való jó együttműködésnek köszönhető. A komplex kivizsgálás keretében
a hallásvizsgálat, a

2 01 3/ 2 2

kiejtés és a beszédészlelés, -értés vizsgálata, a beszédállapot vagy a szókincs
felmérése kialakult protokoll szerint
történik. Szükség esetén a Nevelési
Tanácsadó Intézet szakemberei is
segítik a differenciál-diagnózis felállítását. Az egyéni vizsgálati eredményre épül rá a terápia, amelyet aztán folyamatdiagnózis követ,
mert számtalanszor tapasztaljuk, hogy a gyermekek tünetváltást produkálnak vagy súlyosabb, komple-

eGÉS

eGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG? • EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG? • EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG
xebb esetnek bizonyulnak, mint azt
eleinte gondoltuk. A beszédindítás
miatt hozzánk fordulókat már 2-2,5
éves kortól foglalkoztatjuk, de akad
középiskolás tanítványunk is. Minden
beszédhiba-típust és a logopédiai kompetenciába tartozó tanulási zavarokat
is kezeljük. Az egri ellátottak száma
általában évi 500 fő, a környék többi
településén pedig 350 fő.
– Halászné Nardai Erzsébet: A
székesfehérvári Logopédiai Intézetnek
is nagy szakmai előnye a komplex kivizsgálás és a komplex terápia biztosítása. Ez azt jelenti, hogy a logopédusok
diagnosztikai és terápiás munkáját pszichológus, fül-orr-gégész-audiológus
szakorvos és szenzomotoros integrációs
terapeuta segíti. A csapatmunkának
köszönhetően jól el tudjuk különíteni
az egyes beszédkórképeket, s időben
tudjuk biztosítani az egyes gyermekek számára az adekvát (egyénre szabott, sérüléséhez passzoló) terápiát.
Sajnos az ország kis településein, elszórtan működő logopédusok munkájában ez nem valósulhat meg. E lehetőséget csak intézményi szinten
tudja az ellátórendszer biztosítani.
– Milyen tendencia figyelhető meg a
logopédiai terápiát igénylő gyermekek körében?
– M. E.: A Fővárosi Beszédjavító Intézetben különös figyelmet fordítunk a
speciális nyelvi zavarral (S. L. I.) küzdők
ellátására, miután számuk évről évre
érezhetően nő. Ellátottaink 80%-át a
AKIK NEM IGÉNYLIK
AZ ELLÁTÁST
Elgondolkodtató, amit a középiskolások és
feln ttek logopédiai ellátásáról az intézmények vezet i mondanak. A beszédhibás, vagy tanulási zavarral küzd középiskolások szinte „láthatatlanná válnak”,
miután röstellik problémáikat, hallani
sem akarnak a logopédiai ellátásról. Az
igényes fiatalok viszont a f városban
már élnek a beszédtechnikai ismereteket
nyújtó, valamint a nyelvi kreativitást fejleszt speciális terápiákkal. A F városi
Beszédjavító Intézetben nagy hangsúlyt
fektetnek a kamaszkor hangképzési zavarainak (pl. mutacio tarda) kezelésére.
Erre azért akad jelentkez . Egerben és

speciális nyelvfejlődési zavarral küzdők
teszik ki. E problémára fókuszálva speciális terápiákkal egészítettük ki munkánkat, amelyekkel sikeresen végezzük az
SLI-os gyermekek terápiáját.
– F.Zs.: Egerben is egyértelműen tapasztaltuk az elmúlt évek során, hogy
jelentősen nőtt a nem vagy alig beszéSzékesfehérváron elenyész a középiskolás kezeltek száma. Néha fogszabályozással együtt járó átmeneti pöszeség vagy
hadarás, diszfónia (hangképzési zavar)
miatt kérnek segítséget a fiatalok. Kevesen
kitartóak azonban a terápia során. A fels oktatásba való felvételik vagy alkalmassági vizsgák el tt minden évben akadnak
olyanok, akik beszédhibáik gyors rendezését, vagy éppen szebb, tisztább beszéd
kialakítását várják el a logopédustól.
A szakemberek szerint érdemes lenne
felmérni a középiskolákban rejt zköd
„logopédiai eseteket”. Ha ez megtörténne, valószín leg mindannyian elcsodálkoznánk a hadaró, a beszédtechnikai,
valamint tanulási zavarral küzd fiatalok
magas arányán!
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lő, nyelvi fejlődési zavarral küzdő 3-4
éves gyermekek száma. Azonban az
is valószínűsíthető, hogy a rendszeres
felvilágosító munkánk, és a bölcsődei
gondozókkal, az audiológusokkal, a
védőnőkkel és a gyermekorvosokkal
való hatékony együttműködés hozadéka is az esetszám emelkedése. 26
éve dolgozom logopédusként, s míg
eleinte egy-két ilyen tanítványunk
volt évente, idén 16 gyermekkel és
szüleikkel fáradozom szoros együttműködésben a beszéd mielőbbi indításán.
– A logopédusok a pöszeség és a diszlexia-veszélyeztetettség kezelése révén
részt vállalnak az iskolára való felkészítésben, az olvasási, írási zavarok
megelőzésében. Hogyan történik ez?
– F. Zs.: Egerben és környékén – mint
más logopédiai ellátóhelyen is – a logopédusok elsősorban a nagycsoportos
pösze (artikulációs zavarral küzdő)
óvodásokat kezelik. Ők alkotják az ellátottak kb. 60-70%-át. Az utóbbi
években minden ötödik életévét betöltött óvodás nyelvi fejlettségét szűrik a
logopédusok az óvodákban. Az artikulációs vizsgálat eredménye alapján
ÉS
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sürgősen bekerülhet – iskolába lépés
előtt – a gyermek a logopédiai ellátórendszerbe. A mi szűréseink tapasztalata, hogy évről évre egyre több és súlyosabb hang- és/vagy beszédhibával küzdő gyermeket találunk. A pöszeség terápiájára felvett gyermekek nagy része
komplex óratípuson vesz részt, amely
egyszerre próbálja megoldani a diszlexia-veszélyeztetettség, a beszédészlelési-értési elmaradás vagy zavar problémáját, valamint kezeli a pöszeséget.
Ilyen esetekben a terápiás idő nyilván
hosszabb, mint a komoly, háttér nélküli – csak beszédszervi ügyetlenségből
származó – tisztátalan ejtés esetén.
– Hné N. E.: Szakmai tapasztalataink szerint az óvodás korú gyermekek
kb. 30%-a beszédhibás hazánkban.
Többségükre a beszédhangok hibás ejtése (hangcsere, torzítás, illetve a hang
kihagyása), vagyis a pöszeség jellemző.
A székesfehérvári Logopédiai Intézetben a tanévenként ellátott gyermekek
száma kb. 1300–1350 fő. Átlagban
60-65%-ukat kezeljük pöszeségük
miatt. A szülő könnyen felismeri a tüneteket, hiszen feltűnő, ha a gyermeke
pl. „k” hang helyett „t” hangot vagy
éppen „s” hang helyett „sz” hangot,
„r” hang helyett „j” vagy „l” hangot
használ a beszédben. A torzítást (pl. a
sziszegő hangok fogak közötti ejtését)
már kevésbé veszik észre a laikusok.
A hangok kihagyása elsősorban „r”
és „h” hangok esetében fordul elő
(róka helyett óka, méhecske helyett
méecske). A pöszeség súlyosságát az
határozza meg, hogy hány hangra
terjed ki, és van-e a háttérben valamilyen szervi eltérés. A súlyos esetekben nagy szakértelmet igényel az artikuláció rendezése. Megnyugtató
azonban, hogy jóval nagyobb arányú
az enyhébb esetek előfordulása a logopédiai ambulanciákon.
A logopédiai fejlesztő munka eredményessége a logopédus szakmai felkészültségén kívül nagyban függ a
beszédhibás növendék egyéni képességeitől és az otthoni gyakorlás gyakoriságától, minőségétől. Jó beszédpélda nélkül nem javul a gyermek beszéde! Megrövidítheti a beszédterápiát, ha az óvónő is figyelemmel kíséri
a logopédiai terápia menetét, és „besegít” a helyes ejtés gyakoroltatásába.
Ilyen ideális esetben, iskolába lépés
690
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előtt, akár fél év alatt is befejeződhet
– néhány hangra vonatkozóan – az
artikuláció javítása, s a gyermek képessé válik az olvasás, írás zökkenőmentes elsajátítására. Ha azonban a
logopédiai terápia elhúzódik vagy sikertelen, a gyermek beszédhibája
akadályozhatja az eredményes iskolakezdést. Súlyosabb esetben diszlexia,
diszgráfia (olvasás-, írászavar) alakul
ki a pöszeség „talaján”, mert hibásan
mondja, ezért rosszul olvassa, és ilyen
hibásan is írja majd a szavakat.
– M.E.: A logopédusok feladata az
óvodás korú gyermekek diszlexiaveszélyeztetettségének megállapítása
is. A szülő számára is felismerhető rizikófaktor lehet 5-6 éves korban, ha
gyermeke fejlődése az egyes részképességek terén elmaradást mutat.
Például ha a mozgásában egyensúlyérzékelési probléma van, nem összerendezett a mozgása (pl. lépcsőn
csak hozzálépéssel közlekedik, nem
vagy nehezen tanul meg kerékpározni), emellett téri tájékozódási és
testséma-problémái vannak, vagy
kialakulatlan az oldalisága (nem
használja gyakrabban egyik kezét,
lábát sem). Fel kell figyelni arra, ha a
gyermek beszédhibája 5 évesen is sok
hangra kiterjed, valamint a toldalékokat helytelenül használja. Tisztán
képzett hangok, és megfelelő nyelvi,
fogalmi fejlettség nélkül ugyanis az
olvasás-, írás-, számolástanulás ku-
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darca várható. Tanulási zavar iránti
veszélyeztetettséget jelezhet az is, ha
nem ért meg egyszerű utasításokat,
vagy félreérti azokat a gyermek, illetve a mondókák, dalok, versek
szövegét nehezen jegyzi meg, azokat
nem szívesen ismételgeti, ám ami őt
érdekli, azt pontosan tudja, hamar
megjegyzi. Figyelemfelhívó jel, ha a
manipuláció, a ceruzafogás ügyetlen, az életkortól elmarad a rajzszint
(elutasítja a rajzolást a gyermek, a
firkarajz sokáig megmarad), 6 évesen nem képes lemásolni olyan
komplex ábrákat, mint a háromszög, a kereszt és a rombusz. Célszerű a gyermek viselkedését, játéktevékenységét is megfigyelni. Tanulási
zavar veszélyeztetettségének jelei lehetnek még: a túlmozgásosság, vagy
túlzott passzivitás, a figyelmetlenség, a játékokban, a tevékenységekben való kapkodás, lassúság vagy
önállótlanság, a közösségben való alkalmazkodási problémák. Nem jó
jel, ha a spontán számlálgatás elmarad, és a mennyiségek megnevezése
nem jelenik meg a szókincsben.
Természetesen csak akkor beszélünk diszlexia-veszélyeztetettségről,
ha az említettekből több tünet, figyelmeztető jel hosszabb ideig fennáll vagy stagnál a gyermeknél.

GÁRDONYINÉ KOCSI ILONA

(Következik: Újra tanulnak beszélni)

KÉMIA KÖRNYEZETBARÁT MÓDON

MUNKÁRA FOGOTT
MIKROHULLÁMOK

K 83118

Noha a konyhai mikrohullámú süt k alapvet en ételek melegítésére szolgálnak, leleményes vegyészek mintegy három évtizede megpróbáltak kémiai reakciókat lejátszatni bennük. Törekvésüket csak
részben koronázta siker, ugyanis a komponensek nemegyszer robbanásszer en reagáltak egymással, mivel nem lehetett ellen rizni a reakció h mérsékletét.

A

vegyipar termékei elválaszthatatlanul hozzátartoznak mindennapi életünkhöz. Gondoljunk csak arra, mi lenne, ha nem léteznének járművek és üzemanyagok, műanyagok, mosó- és tisztálkodó szerek,
kozmetikumok. Növényvédő szerek
hiányában súlyos élelmiszerhiány lépne
fel, továbbá, ha nincsenek gyógyszerek,
csökken a várható élettartam és nő a
halandóság. A sort folytatni lehetne a
ruházati cikkekkel, papíripari termékekkel és építőipari anyagokkal. Nem
mindegy azonban, hogy „milyen árat
fizetünk” vegyipari termékeink létrehozásáért, azaz milyen mértékben éljük
fel tartalékainkat és mennyire szenynyezzük a környezetünket.
E gondolatok jegyében vált egyre inkább kötelező irányelvvé a kémia környezetbarát megközelítése. Ezzel kapcsolatos a zöldkémia 12 alaptörvénye,
amely kimondja, hogy csak a környezetre és egészségünkre ártalmatlan termékek vezethetők be, kiindulási anyagként
veszélytelen kemikáliák használandók,
melyek lehetőleg megújuló nyersanyagforrásból jöttek létre (ilyen például a növényi cellulózból származó glükóz).
Mindehhez célszerű atomhatékony, azaz
a reakciókomponensek atomjait minél
nagyobb mértékben hasznosító és minél
közönségesebb körülmények között
(szobahőmérsékleten és atmoszférikus

nyomáson) végbemenő, lehetőleg katalitikus reakciókat választani. Ha oldószert
kell alkalmazni, azt a kor követelményeinek megfelelően válasszuk ki, és többlépéses reakciósor esetén a lehető legrövidebb út mellett döntsünk. Újabb elvárásként pedig a megújuló energiaforrások
hasznosítása, az energiahatékonyság és a
fenntarthatóság is megfogalmazódott.
Ezeket az ajánlásokat és kritériumokat
igyekszünk „aprópénzre váltani” a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki
Karának Szerves Kémia és Technológia
Tanszékén. Az egyik kiemelt kutatási területünk a cikk címét is inspiráló szerves
kémiai reakciók mikrohullámú körülmények közötti megvalósítása, valamint
a mikrohullám adta lehetőségek és előnyök feltárása, illetve kihasználása. Mit
jelent ez „konyhanyelven”?
konyha fogalmának említése
nem véletlen. A legutóbbi három
évtizedben világszerte elterjedtek a
háztartási mikrohullámú „sütők”,
amelyek alapvetően ételek melegítésére szolgálnak. Maga a mikrohullám az
elektromágneses hullámok palettáján
az infravörös és a rádiófrekvencia között helyezkedik el az 1 centiméter és
az 1 méter hullámhosszú tartományban, azaz a 300 megahertz és a 30 gigahertz közé eső frekvenciatartományt öleli fel.

A

A mikrohullám helye az elektromágneses hullámok palettáján
Röntgen

Ultraibolya

Infravörös

Mikrohullám

A mikrohullám melegítő hatása – kicsit leegyszerűsítve – azon alapul, hogy
amennyiben az anyag elnyeli az elektromágneses energiát, az erőtér periodikus változására a különböző mértékű
dipólusmomentumú* molekulák ütemesen mozogni kezdenek és egymással
súrlódva hőt termelnek. Az olyan
anyagok, amelyeknek nagyobb a
dipólusmomentuma (mint például a
fehérjék), könnyebben és gyorsabban
melegszenek.
A hagyományos melegítéssel ellentétben, amely valójában egy közvetett fűtés, a
mikrohullámú fűtés esetén közvetlen melegítésről van szó. Ezt felismerve, már jó
ideje igyekeznek a vegyészek a konyhai
mikrohullámú sütőkben kémiai reakciókat lejátszatni. A kezdetleges készülékekben olykor robbanásszerűen reagáltak a komponensek, mivel ezekben még
nem lehetett szabályozni a reakció hőmérsékletét. Körülbelül 2000-től azonban fokozatosan jelentek meg a profeszszionális mikrohullámú reaktorok, amelyekben már biztonságosan és megismételhetően lehet(ett) különféle reakciókat
véghez vinni.
Kutatásaink során a mikrohullámú
technika segítségével egyrészt olyan reakciókat tudtunk megvalósítani, amelyek hagyományos termodinamikai körülmények között nem játszódnak le.
Másrészt a szokásos melegítéssel is végKISLEXIKON

Rádióhullám

ÉLET

dipólusmomentum (dipólusnyomaték):
az elektromos dipólusok sajátságait jellemz
mennyiség. Az elektromos ~ a dipólus két ellentétes töltésének (+e, -e), illetve a töltéssúlypontokhoz tartozó -e töltésnek és kölcsönös
távolságuknak a szorzata.
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Egy laboratóriumi mikrohullámú reaktor (balra)
és m ködésének elvi vázlata (jobbra)

„A reakcióút”

„B reakcióút”

Foszfinsavészterek lehetséges szintézise

bemenő reakciókat tettük hatékonyabbá, azaz rövidebb reakcióidővel, nagyobb termeléssel és tisztább formában
kaptuk meg a termékeket.
Az előbbi esetre példa lehet a
foszfinsavak közvetlen észteresítése, ami
hagyományos melegítéssel nem valósítható meg. Azt találtuk, hogy a
foszfinsavak és feleslegben vett (oldószerként is használt) alkoholok elegyét
mikrohullámmal besugározva, hatékonyan képződtek foszfinsavak észterei, foszfinátok, amelyek fontos köztes termékei a szerves vegyiparnak.
Foszfinátok a korábbi módszer szerint
foszfinsav-kloridok és alkoholok reakciójával nyerhetők. Ehhez a módszerhez
azonban drága savkloridokra van szükség, továbbá melléktermékként hidrogén-klorid képződik, ami rontja az
atomhatékonyságot és ballasztot jelent,
nem is beszélve a korrozíós hatásáról.

Szerves kémiai reakciók tipikus energiaprofiljai

a már bevett dolog, hogy a mikM
rohullámú besugárzás gyorsabbá
és hatékonyabbá teszi a reakciót, példaként említeném a biológiailag aktív
-hidroxifoszfonátok előállítását benzaldehid-származékokból és dialkilfoszfitokból. Érdekes példa a csontrit-

A katalitikus alapjelenség

Dronsavak
szintézise
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kulás elleni gyógyszerekre emlékeztető
hidroximetilén-biszfoszfonátok szintézise -oxofoszfonátokból és dialkilfoszfitokból. Utóbbi esetben mikrohullámú körülmények között visszaszorult
a foszfonát–foszfát típusú melléktermék képződése átrendeződéssel. Nem
ritkán 50–100-szoros sebességnövekedést tapasztaltunk, amikor bizonyos
szerves kémiai reakciókat hagyományos
melegítés helyett mikrohullámú körülmények között valósítottunk meg.
De mi lehet az oka annak, hogy a mikrohullám reakciókat gyorsít, illetve lehetővé tesz olyan átalakításokat, amelyek
máskülönben nem valósíthatók meg?
Ennek megválaszolásához azt kell megfontolni, hogy a reakcióknak milyen az
energetikai hátterük. Egyrészt minden
reakciónak van egy energiaváltozása.
Ilyen értelemben – kicsit leegyszerűsítve
– az energia-felszabadulással járó (exoterm) reakciók játszódhatnak le könynyen, és az energiabefektetést igénylő
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(endoterm) reakciók nehezebben vagy
egyáltalán nem. Másrészt minden reakció egy aktiválási állapoton keresztül megy
végbe, ami olyan, mintha közben egy
kisebb-nagyobb hegyet kéne megmászni.
A szerves kémia legjellemzőbb energiaprofiljait bemutató ábránkon három
tipikus esetet mutatunk be. Az első esetben (A) viszonylag kicsi az aktiválási
energiaigény és az átalakulás energianyereséggel jár (vagyis exoterm). Az

ÉT-ETOLÓGIA
Halásztrükkök bálnamódra
Fenol foszforilezésének id beli lejátszódása

ilyen típusú reakciók minden további
nélkül lejátszódhatnak, a mikrohullám
azonban még könnyebbé teheti a kémiai
folyamatot. A második esetben viszonylag magas az aktiválási energiaigény, viszont kissé endoterm a reakció vagy
nincs számottevő energianyereség.
Ezekben az esetekben – ha sikerül az
egyensúlyt eltolni – tapasztalatunk szerint előnyös lehet a mikrohullámú besugárzás (B). A harmadik esetben van egy
bizonyos aktiválási energiaigény és a reakció endoterm (C), amikor a mikrohullámú besugárzással részleges átalakulást érhetünk el. Az A esetre példa lehet a
hidroxifoszfonátok szintézise, a B esetre
a foszfinsavak észteresítését említhetjük,
míg a C lehetőségre a foszfinsavak közvetlen amidálását hozhatjuk fel példaként.
Egy fontos, idevonatkozó kérdés még
mindig megválaszolatlan maradt, nevezetesen, hogy mi módon segíti a mikrohullámú besugárzás a reakciók lejátszódását. A helyes magyarázathoz azt kell
megfontolnunk, hogy az előzőkben
említett belső súrlódásból származó hőhatás az elegy belsejében statisztikusan eloszló lokális túlmelegedésekként jelentkezik. Ennek tudható be a mikrohullámú fűtési mód hatékonysága (gyorsabb
lejátszódás) és a kíméletesség: 35 Celsiusfokos lokális túlmelegedés már 100-szoros sebességnövekedést eredményezhet.
A lényeg azonban az, hogy a lokális túlmelegedések képesek átsegíteni nagyobb
aktiválási energiagáton is a reakciókat –
legalábbis szerintünk ez a magyarázat.
ikkünk elején más kritériumokat
is megfogalmaztunk a környezetbarát reakciómegvalósításokkal kapcsolatban. Ilyen például, amikor oldószer használata nélkül valósítunk meg
reakciókat. Nos, a mikrohullámú reakciók esetében legtöbbször nem is alkalmaztunk oldószert. Oldószerre csak a
nagyon heterogén, a reakció hőmérsékletén inhomogén elegyek esetén van
szükség. Adott esetben ionpárokból álló
ionos oldószerek is alkalmasak lehetnek

C

mikrohullámú reakciók megvalósításra.
Említettük, hogy mennyire fontosak
a katalitikus reakciók. Maguk a katalizátorok tulajdonképpen csökkentik a
reakció során leküzdendő aktiválási
energiagátat – ezt nevezzük katalitikus
alapjelenségnek.
Tanszékünkön egy sereg gyűrűs
P-ligandokat tartalmazó platinakomplexet állítottunk elő, amelyek homogén katalitikus átalakításokban
hasznosíthatók. Zöldkémiai szempontból lényeges a legalkalmasabb reakciókörülmények feltárása, vagyis a reakció
optimalizálása. Ez azt jelenti, hogy a
legmegfelelőbb hőmérsékleten a reakció teljes végbemenetelét lehetővé tévő
ideig kell végezni az átalakításokat. Erre példaként egy, a növényvédőszeriparban alkalmazott átalakítás egyszerűsített változatát mutatjuk be, ahol fenolt foszforilezünk. Végezetül arról teszünk említést, hogy jónéhány reakciót
vizsgáltunk felül, amelyek egy részét sikerült ésszerűsítenünk. Ezek közül a legfontosabb az, hogy a csontritkulás ellen
használatos hidroximetilén-biszfoszfonátok szintézisét egyszerűsítettük.
Kimutattuk ugyanis, hogy a helyettesített ecetsavak dronsavakká vagy azok
nátriumsóivá történő átalakításához elegendő foszfor-trikloridot alkalmazni, és
teljesen felesleges az irodalmi leírásokban
ajánlott foszforossavat is alkalmazni.
Az Országos Tudományos Kutatási
Alapprogramok (OTKA) támogatásával és részben a Richter Gedeon Nyrtvel való együttműködésben folytatott
környezetbarát kémiai kutatásaink során – láthattuk – mikrohullám segítségével korábbi reakciókat hatékonyabban vittünk véghez, új reakciókat
tudtunk megvalósítani, illetve új típusú katalizátorokat fejlesztettünk ki. Az
sem mellékes, hogy a mikrohullámú
besugárzás jótékony hatása mellett sok
esetben ki tudtuk küszöbölni az oldószerek alkalmazását.
KEGLEVICH GYÖRGY
ÉLET

Szociális tanulásra, vagyis mások viselkedésének lemásolására sok faj képes.
Ha ez a tudás elterjed egy csoportban,
akkor már „tradícióról” beszélünk. Sok
kutató egyenlőségjelet tesz a kultúra és
a tradíció közé, mások viszont azt állítják, hogy csak ott beszélhetünk kultúráról, ahol több különböző tradíció van
jelen. Nos, a legújabb, mérföldkőnek
számító kutatások alapján még a
legszőrszálhasogatóbb kutatók sem vitathatják azt, hogy hosszúszárnyú bálnáknak van kultúrája.
A bálna a táplálékaként szolgáló
planktonikus rákokat, halakat, tintahalakat farokcsapásokkal és felugrásokkal
keltett lökéshullámokkal vagy a mélyvízből eregetett buborékfüggönnyel riasztja fel. A buborékfüggönyös vadászathoz rendszerint több bálna is összeáll. A taktika arra épül, hogy a halak
félnek átúszni a buborékokon. Amikor
már kellően szűk helyre szorult össze a
zsákmány, egy-két bálna erős hangot
ad ki, amitől a halak még jobban megijednek, és a felszín felé úsznak. A bálnák ekkor nagyra tátott szájjal rájuk támadnak és felfalják őket. 1980-ban az
egyik bálna kitalálta, hogy csavar egyet
a technikán: farkával jónéhányszor rácsap a vízfelszínre, mielőtt elkezdené a
buborékeregetést. A kutatók azt gyanítják, hogy ez az akkoriban elszaporodó homoki angolna összeterelésében segített. A bálnafigyelőknek idővel az lett
a benyomásuk, hogy a farokcsapásos
buborékhalászat egyre gyakoribbá vált.
Összegezve több mint hetvenezer, 27
éven át Massachusetts partvidékén végzett megfigyelést igazolódott a gyanú:
a 653, legalább 20-szor megfigyelt bálna több mint harmada átvette ezt a viselkedést. E bálnák gyakran úsztak
együtt olyan társukkal, aki szintén alkalmazta ezt a módszert.
Azt már tudtuk, hogy a bálnák megtanulják egymás énekét. Az, hogy egy
halászati technikát is átvettek egymástól, vagyis többféle tradícióval rendelkeznek, egyértelművé teszi, hogy nem
csak az embereknél létezik kultúra.
Kubinyi EniKő
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Gyerekkoromban olvastam egy novellát, ami
azzal kezdődött, hogy egy család elment nyaralni, s miközben kiléptek az ajtón, valamelyikük megjegyezte: „most két hétig üres marad a
lakás!”. Még a zárban forgott a kulcs, mikor már
egy légy az asztalra szállt nevetve: „még hogy
üres lenne a lakás?”. Ám hirtelen abbahagyta a
kacagást, mert a plafonról egy pók ereszkedett
lefelé… Jöttek a többiek is: hangyák, molylepkék,
szúnyogok és egyéb lakásainkban is meghúzódó
kis rovarok, állatok. Nem emlékszem a társaság
pontos összetételére, de vidáman nyaraltak ők
is, élvezték, hogy övék a terep. Később Gerald
Durrellnél olvastam valami hasonlót a velünk
élő természetről. Mikor pedig ezt a képnovellát
megnyitottam, azonnal tudtam, hogy közzé kell
tennünk.
H. J.

Szendrei Margit (Dabas, szem06@gmail.com) – Élet a falon – A lapban
is visszatér téma a többi él lény alkalmazkodása az emberformálta
környezethez. Tiszteletreméltó vállalkozó kedvük mikor élesen elütnek
a mesterséges háttért l, ha pedig szinte észrevétlenül belesimulnak,
azért csodálkozunk rájuk. A városunk határában álló áruház falán
mindkett re találtam példát. Vásárolni indultam, nem fotózni, de a
közönséges medvelepke megállított, és ahogy közelebb mentem,
megláttam a többieket is. A kedvencem a csigát „átölel ” pók, de az
egész sorozatot szeretem.
http://www.flickr.com/photos/7706405@N02/
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KÖNYVTERMÉS
A kőkunyhótól a kényelmes
otthonig
Ez a könyv alaposan meglepett. A
magánélet rövid történetét ígérte –
ehhez képest több mint ötszáz oldal!
Különben meg a magánéletről leginkább pletykák
járják – ilyesmik a bulvárlapok szenzációi. Ám amiről a könyv szól, az az
egyes ember magánélete
mai színhelyének, otthonának kialakulása a terméskövekből, fából, földből tákolt kőkori hajléktól
napjainkig.
A szerző, Bill Bryson hazulról indul el, egy angliai falu hajdani paplakából. Szemhatárán tárták föl
az említett kőkori kunyhókat és az
egymásra épülő korok embereinek
különféle eszközeit. Ezek mikor és
hogyan jöttek létre, kik találták föl,
hogyan éltek velük és egyáltalán: miként éltek az elődök, milyen volt magánéletük és annak tere, s hogyan,
milyen vívmányok elterjedésével alakult ki a mai otthon kényelme. A pincétől a padlásig, a halltól a kamráig
járva, helyiségről helyiségre fölvázolja egykori használatukat és az életvitelt bennük. Miből, mennyiből, miként és mennyien éltek egy fedél
alatt, hogy aludtak, tisztálkodtak, ettek-ittak, foglalatoskodtak. Egy akkora ház mindennapi életvitelét, mint
a szóban forgó régi paplak, hajdan
nagyszámú személyzet szolgálta. Telt
a tiszteletes akkori jövedelméből. Az
idők változtak, mindinkább a kialakuló technika vette át a szolgálók szerepét, miközben a papi kereset egyre
apadt. Úgy is mondhatnánk, az ár- és
keresetviszonyokat a fejlődő technika
terjedő használata változtatta, a szolgálók utódait maga alkalmazta…
E fordulat leglátványosabb éve 1851
volt. Az előző őszön „rendkívüli építmény kezdett kibújni a földből a londoni Hyde Parkban: egy óriási, 92 ezer
négyzetméter alapterületű, főként vasból és üvegből készült épület, amelybe
négyszer belefért volna a londoni Szent
Pál-székesegyház”. Ez a Kristálypalota
volt akkor a világ legnagyobb és legkönnyebb épülete, s benne nyílt meg
a londoni világkiállítás – 14 000 ki



állító standján mintegy százezer
tárggyal. A legnagyobb meglepetést
az amerikaiak okozták gépeikkel,
amelyek a legkülönbözőbb fizikai
munkákat helyettesíthették. A kiállítás csak reprezentálta azt, ami abban a században kibontakozott: a gőz és gáz, majd
a villanyáram használatával az átalakuló gazdaság
hódított.
A tudományos, technikai
stb. fejlődés rengeteg fontos fordulatát mutatja be a
testes kötet, s ami közvetve
még fontosabb: átélhetőbbé teszi azt, amit történelemként tanultunk. Az
események mögött itt az emberek
egykori életfeltételeit, életmódját,
életük kereteit láthatjuk meg. (Otthon. A magánélet rövid története. Akadémiai Kiadó. 2012. 520 oldal, 4490
forint)
N. F.
Kölykökből művészek
Patti Smith 1946. december 30-án
született Chicagóban, és már a családjában rengeteg különböző hatás
érte. Szüleinek keményen kellett dolgoznia, ezért már kisgyerekkorától
kezdve ő vigyázott húgaira és öccsére. Rengeteget olvasott, csodálatos
képzelete volt, amelyet a közeli erdőkben, mezőkön kamatoztatott, amikor szerepjátékokat játszott a testvéreivel. Mélyen vallásos család
voltak, ugyanakkor csodálták a művészeteket, édesapjával komoly vitáik voltak
arról, hogy Salvador Dali
vagy Picasso az elismerésükre inkább méltó festő.
Robert Mapplethorpe alig
két hónappal volt idősebb
nála, és már kiskorában az esztétika
volt a mindene: az egyéni színhasználat festés közben, az ékszeres ládika csillogása, a templomi díszek különleges fénye. Patti és Robert is
mindenáron művész akart lenni, és
amikor 1967 nyarán egymásra találtak, azonnal megértették és támogatni kezdték egymás törekvéseit.
Egyikük sem kötődött szorosan va-
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Albert Valéria rovata

lamilyen művészeti ághoz, Patti rajzolt és verseket írt, Robert különleges installációkat készített, majd
fényképezni kezdett.
A könyv legfőbb témája kettejük
művészi útkeresése a hetvenes évek
New Yorkjában. Az áttörést a
Chelsea Hotelben lakva érték el, ami
akkoriban a legkülönbözőbb feltörekvő művészek otthona volt. Ennek köszönhetően sok más, akár világhírű művész felbukkant a környezetükben, és így a könyvben is:
ugyanazon az emeleten lakott Bob
Dylan, a Max’s étterembe jártak vacsorázni, akárcsak Andy Warhol és
barátai, és amikor Patti nem mert
bemenni egy klub nyitóbulijára, Jimi
Hendrix leült mellé a lépcsőre, és úgy
vigasztalta.
A megélhetésük érdekében Patti ezalatt könyvesbolti eladó volt, Robert
pedig prostituált. Ekkor már nem
voltak egy pár, főleg miután Robert
felfedezte homoszexualitását, de a
barátságuk Robert élete végéig kitartott. A könyv nagyon őszinte, Patti
nyíltan, de nem naturálisan mutatja
be az életüket, nehézségeiket. Látjuk
azt is, ahogy a művészi karrierjük beindult: Robert fotózni kezdett, majd
gazdag mecénás-barátra tett szert,
Patti pedig színdarabokban lépett fel
és rockkoncertek előtt olvasott fel
verseiből. Később énekelni is elkezdett, zenekart alakított, és kialakította sajátos stílusát – amelyről
máig is híres, és amivel például Madonnára vagy az
R.E.M.-re is hatással volt –
a költészet és a rockzene
egyesítését. A könyvet a később világhírű fotóssá vált
Robert fényképei méretéhez képest illusztrálják.
Patti még életében megígérte barátjának, hogy
közös történetüket megírja
egy könyvben. Kár, hogy ennyi ideig várt vele, ugyanakkor nagyszerű,
hogy végül megírta. Művészettörténeti jelentőségű kordokumentum és
egy barátság szépirodalmi igényű
ábrázolása: a „punk nagymamájának” életrajza fontos és szép kötet
egyszerre. (Kölykök. 2012, Magvető
Kiadó, 376 oldal, 3490 forint)
SZATMÁRI PÉTER

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

A gyors gondolkodás kockázata
A kockázatvállalási hajlam a személyiség egyik viszonylag állandó jellemzője: vannak, akik általában jól viselik,
sőt szeretik a rizikós helyzeteket, míg másokra az jellemző, hogy többnyire a biztonságos megoldásokat választják. Ám ez a személyiségvonás nem határozza meg örökké egyforma erővel a viselkedésünket; aki alapjában véve kockázatkerülő, néha bizony elég merész, sőt felelőtlen
módon cselekedhet. Érdekes lélektani kérdés,
hogy vajon milyen tényezők növelhetik meg
az ember kockázatvállaló hajlamát. Közismert, hogy bizonyos drogok, például a kokain és az amfetaminszármazékok fogyasztói
hajlamosak felelőtlenül viselkedni, és lélektani kísérletekkel azt is kimutatták, hogy ha az
embert sürgetik, nem hagyják megfelelő ideig mérlegelni, akkor hajlamos kockázatosabb
döntéseket hozni.
Jesse J. Chandler és Emily Pronin, az amerikai
Princeton Egyetem kutatói szerint a felgyorsult
gondolkodás az a közös elem, amely egyaránt
jellemző a stimuláns kábítószerek előidézte
állapotra és a szűk időkorláttal feszültté tett
döntési helyzetre. Ha ehhez még hozzáveszszük, hogy olyan pszichés zavarokban, amelyekben a betegek mániás fázist, azaz „felpörgetett” időszakot élnek át, szintén gyakori a felelőtlen viselkedés,
egyre inkább körvonalazódik a gyanú, hogy a felgyorsult gondolkodás és a kockázatvállalási hajlam valamiképpen összefügg. Chandler és Pronin ezért feltette az
egyszerű kérdést: kockázatvállalóbbak lesznek-e az emberek, ha felgyorsítjuk a gondolkodásukat?
A kutatópáros egyik kísérletében 36 egyetemi hallgatót egyesével leültettek egy számítógép elé, és arra kérték őket, hogy hangosan olvassák fel a képernyőn megjelenő kijelentéseket. A mondatok eléggé érdektelenek
voltak (például: „Az őrláng folyamatosan ég a gázbojlerben”), de a lényeg nem is a tartalom volt, hanem a sebesség! A diákok egy részének nagyon gyorsan kellett olvasnia, mert a mondatok csak annyi ideig maradtak a
képernyőn, hogy az írott szöveg egy-egy betűjének elolvasására 40 milliszekundum (4 századmásodperc) jusson.
A többi diák viszont komótosan, 170 milliszekundum/
betű tempóban olvashatta fel a mondatokat. Ezután egy,
a kockázatvállalási hajlamot mérő játékos feladat következett. A képernyőn megjelent egy léggömb, melyet a

kísérlet résztvevőjének kellett felfújnia oly módon, hogy
rákattintgathatott egy pumpára. Minden egyes kattintással, azaz pumpálással nőtt egy kicsit a léggömb, és
egyidejűleg 5 cent rákerült a résztvevő számlájára. Csakhogy a lufi méretével együtt mind jobban nőtt annak
veszélye is, hogy a léggömb kidurran, és a ezzel a gyűj-

Értékmentés (SZ CS ÉDUA RAJZA)

tött pénz elszáll. A résztvevők összesen 18 különféle léggömböt fújhattak fel, melyeknek „durranáspontja” véletlenszerűen változott.
Az adatok összesítéséből kiderült, hogy azok a résztvevők, akiknek az olvasási feladatban gyorsabban kellett
gondolkodniuk – hiszen egységnyi idő alatt jóval több
gondolatot kellett feldolgozniuk – a léggömbfújáskor
sokkal nagyobb kockázatot vállaltak és több lufit durrantottak ki, mint akik korábban lassan olvashatták a
mondatokat. Chandler és Pronin szerint a mesterségesen
felgyorsított gondolkodás azt sugallja az embernek,
hogy nincs idő, sietni kell, s erre a tempóra ráhangolódva nem szánunk időt a mérlegelésre, tetteink kedvezőtlen következményeinek felmérésére. Mai világunkban a
külső hatások – azonnali választ igénylő e-mailek, mozgalmasra vágott filmek – sokszor „erőszakosan” felgyorsítják gondolkodásunkat, így alighanem sokkal
kockázatvállalóbbak vagyunk a mindennapokban, mint
ahogyan az természetünkből fakadna.
MANNHARDT ANDRÁS
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A TUDOMÁNY VILÁGA
Szemet gyönyörködtet
mikroszkopikus
kristályvirágok

Harvard Egyetem egy kutatócsoA
portja kémiai oldatokban növesztett szemgyönyörködtetően pompás,

mikroszkopikus méretű kristályvirágokat laboratóriumi lombikban. A
kristályok növekedését az oldatban
lévő vegyületek közt végbemenő ké-

miai reakciók feltételeit (például pHérték, hőmérséklet, összetevők koncentrációja) változtatva, gyakorlatilag
kívánság szerinti formákat hoztak
létre. Az eredményről a Science-ben
számoltak be.
Mint azt a csoportot vezető Joanna
Aizenberg anyagtudomány-profeszszor, a biológiailag inspirált anyagok
előállításának (biomimetika) elismert
szakértője elmondta, a természetben

Hamis színezés pásztázó
elektronmikroszkópos (SEM) felvételek
a miniat r kristályvirágokról
KÉPEK: WIM L. NOORDUIN

A Curiosity második
fúrásmintája

NASA Curiosity marsjárója a febA
ruár elején vett első fúrásminta
után az előzetes terveknek megfele-

lően május 19-én (marsi tartózkodásának 279. napján) újabb fúrásmintát
vett az előző mintavételi helyhez közel eső, Cumberland elnevezésű sziklából. A minta átmérője 1,6 centiméter,
a fúrás 6,6 centiméter mélyre hatolt.

..

Cumberland

John Klein

É
méter

Yellowknife
Bay

számos példáját ismerjük hasonló
folyamatoknak, amelyek irigylésre
méltóan tökéletes „termékeket” hoznak létre. Ezeket szintén a környezetben végbemenő különféle változások
befolyásolják. „A biomimetika nem is
titkolt célja e titkok ellesése és lemásolása”
– mondta Aizenberg.
A mostani eredmény egyik tanítványa, Wim L. Noorduin korábbi
kísérletein alapul, aki megfigyelte,
hogy bizonyos összetételű oldatokban hogyan
tudja a kristályok növekedését szabályozni.
Kiindulásként a kutatók egy lombik vízben
bárium-klorid sót és nátrium-szilikátot (vízüveget) oldottak. A levegőben lévő szén-dioxid
elnyelődése az oldatban
bárium-karbonát kristályok kiválását indítja
meg: e folyamat mellékhatásaként a
képződő kristály közvetlen környezetében azonnal lecsökken az oldat
pH-értéke, ami viszont beindítja a
A Cumberland külső megjelenésében
nagyon hasonló (bár az erozió által jobban megviselt, s ezért „rücskösebb”)
az első mintát adó John Klein nevű
sziklához, amelytől mindössze 2,75
méterre nyugatra található. Mindkettő
a Yellowknife Bay (Sárgakés-öböl) nevű
sekély horpadásban fekszik.
Az újabb mintavétel elsődleges célja a John Klein-minta alapján végzett
elemzés eredményeinek megerősítése.
Mint arról akkoriban beszámoltunk, a
mintavételi terület valaha egy változó
vízszintű tó medre lehetett, amelybe
a kráter pereméről lefutó vízfolyások
torkolltak be. A kőzetminta anyaga finomszemcsés iszapkőzet, amely agyagés szulfát ásványokat tartalmaz: mintegy 20 százalékát olyan agyagásványok alkotják, amelyek viszonylag friss
víz, és az üledékes kőzetben szintén jelen lévő, az olivinhez hasonló vulkáni
eredetű ásványok reakciójában keletkezhettek. Az agyagásványok mellett
A mintavételi helyek elhelyezkedése
a Mars felszínén
KÉP: NASA/JPL-CALTECH/UNIV. OF ARIZONA
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reakciót az oldatban lévő vízüveggel. Ennek eredményeként a növekvő kristályon egy kovasavgél-réteg
válik ki. A sav kiválásával az oldat
pH-értéke a növekvő szerkezet közvetlen környezetében ismét megváltozik, ami újra lehetővé teszi a bárium-karbonát kiválását.
„Így tulajdonképpen egy önfenntartó,
váltakozó reakciókból álló folyamatlánc
alakul ki – magyarázta Noorduin.
– A folyamat spontán módon zajlik,
azonban lehetőség van kívülről beavatkozni, és valamelyik feltétel változtatásával tetszés szerint alakítani.”
A levegő szén-dioxid koncentrációjának növelésével például legyezőszerűen kiszélesedő „levelek”, a
pH-gradiens ellenkezőre váltásával
pedig virágszirmokhoz hasonló hullámos, fodros kristályszerkezetek
képződnek.
Noorduin és munkatársai a parányi kristályvirágokat a lombik fenekén elhelyezett üveg- és fémlap
hordozókon növesztették. Egyik
pompás virágoskertjüket egy egycentes érmén Lincoln elnök széke elé
telepítették – ez egyúttal a mikroszkopikus méreteket is látványosan
szemlélteti.
(Harvard Gazette)

Nagyobbacska kisbolygó
közeledik

ájus végén egy nagyobbacska
M
kisbolygó vonul el a Föld mögött: az 1998 QE2 nem veszélyezte-

ti bolygónkat, hiszen tőlünk mért
legkisebb távolsága is mintegy 5,8
millió kilométer lesz (nagyjából tizenötszöröse a Holdénak), közelsége a 70 méteresnél nagyobb antennájú rádiótávcsövek mellett dolgo-

alakjáról, forgásáról, felszínének tagoltságáról, illetve pontosíthatjuk a távolságára, sebességére, s ezek ismeretében a pályájára vonatkozó adatokat.”
Az 1998 QE2 kisbolygót (mint
arra jelzése is utal) 1998-ban fedezték fel, legnagyobb kiterjedése
nagyjából 2,7 kilométer. Földünkhöz legközelebb május 31-én, magyar idő szerint 22:59-kor kerül,
ezt követően legalább 200 évig nem
kerül újra földközelbe.
A
kisbolygók
szabálytalan, változatos formájú
„űrsziklák”, találtak már köztük kutyacsontra,
krumplira, vagy
földi mogyoróra
emlékeztető alakút. A Goldstone
antenna radarjeleivel május 30.
és június 9. között
az 1998 QE2 kisbolygó
felszíne
3,75 méteres fel-

Fantáziakép egy földközelbe került kisbolygóról

Mars

Vénusz
Merkúr

Föld
1998 QE2

Az 1998 QE2 kisbolygó pályája

A NASA Curiosity marsjárója második
fúrásának nyoma a Cumberland nev
sziklában
KÉP: NASA/JPL-CALTECH/MSSS

szintén kimutatható kalcium-szulfát
pedig azt sugallja, hogy a nedves talaj
kémhatása sem volt extrém: semleges
vagy enyhén lúgos lehetett.
Mindebből azt a legfontosabb következtetést vonták le, hogy a terület valamikor alkalmas lehetett mikrobiális
életre – a most vett második minta
elemzésétől első sorban ennek megerősítését várják.
(NASA JPL)

zó csillagászok számára nyújt majd
ritka lehetőséget a kisbolygó „letapogatására”.
„Az 1998 QE2 kisbolygót a
Goldstone radartávcsővel és az
Arecibói rádiótávcső több mint 300
méteres antennájával veszik majd célba a kutatók, amelyekkel érzékeny,
nagy szög felbontású felvételsorozatokat készítenek a kisbolygó felszínéről
– mondta Lance Benner, a NASA
Jet Propulsion Laboratóriuma
Goldstone radarobszervatóriumának munkatársa. – Ritkán van alkalmunk ilyen közelségből vizsgálni
egy csaknem 3 kilométeres kisbolygót,
reményeink szerint a meg figyelésekből sokat megtudhatunk méretéről,
ÉLET

bontással tapogatható majd le: az
adatokból meghatározható lesz alakja, felszíne, forgásának sebessége, és
a rajta található felszíni alakzatok.
A NASA kutatásai sorában fontos szeletet képez a Földhöz közeli
objektumok (Near Earth Objects:
NEO) észlelése és pályájuk meghatározása, hiszen közülük a nagyobbak a Földnek ütközve akár a földi
életet is veszélyeztethetik (elég utalni a dinoszauruszokat kipusztító
kisbolygó-becsapódásra). Az eddig
katalogizált NEO-k 98 százalékát
az általa vagy felügyeletével működtetett megfigyelőhálózatok fedezték fel.
(NASA JPL)
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A leg sibb földi vízkészlet

számoltak be, ismét felerősíti azokat
a reményeket, amelyek a Mars felgy brit-kanadai kutatócsoport szín alatti vízkészletében sejtenek
egy kanadai bánya mélyén a Föld hasonló körülményeket.
eddig ismert legrégebbi, legalább 1,5
A kutatók a 2,4 kilométeres
milliárd éve teljesen elszigetelt, érin- mélységben lévő kanadai bánya altetlen vízmintájára bukkant, amely- ján végzett próbafúrások nyomán
nek kémiai elemzése során olyan felbugyogó víz kémiai elemzése
összetevőket mutattak ki, amelyek során azt találták, hogy az rendalkalmasak lehettek bizonyos bakté- kívül gazdag oldott gázokban,
riumok életfeltételeinek megterem- például hidrogénben és metánban,
tésére és fenntartására, s még az sem továbbá különféle nemesgáz-izokizárt, hogy primitív mikrobák je- tópok (mint hélium, neon, argon
lenleg is élnek benne. A felfedezés, és xenon) is kimutathatók benne.
amelyről a kutatók a Nature-ben Hidrogéntartalma annyira magas,
mint az óceánmélyi hidA 2,4 kilométerrel a felszín alatt lév bánya mélyén
rotermális hasadékok köra fúrásnyomokból felbugyogó víz legalább 1,5 milliárd
nyezetében, ahol többnyire
éve teljesen elszigetelt vízkészletb l ered
gazdagon burjánzik a mikroszkopikus élet.
A víz-zárványt körülvevő
sziklák nagyjából 2,7 milliárd évesek, ám korábban
senki sem feltételezte, hogy
a feltörő víz is ennyire ősi
lehet. A most elvégzett kormeghatározás azonban azt
bizonyítja, hogy a minta
egy legalább 1,5 milliárd éve
teljesen elszigetelt vízhálózatból ered, de izolációja
akár még ennél jóval régebbi, a sziklák életkorát megközelítő is lehet.

E

Mintavétel

A mostani felfedezést megelőzően
hasonlóan ősi vízmintákat csak sziklákba szorult parányi buborékokban
(zárványokban) találtak, amelyek értelemszerűen alkalmatlanok élet fenntartására. A kanadai bánya mélyén a fúrásnyomokból feltörő víz hozama azonban percenként 2 liter, amely a mélyben
nagy kiterjedésű vízkészletet sejtet.
Bár élő mikrobákat eddig nem sikerült a mintákban kimutatni, a
kutatók szerint annyi máris megállapítható, hogy földtanilag kialakulhatnak olyan képződmények, amelyek akár évmilliárdokon keresztül
érintetlenül megőrzik az élet fenntartásának kedvező körülményeket,
és ez nem csak a Földön, hanem
más hasonló égitesteken (bolygókon
vagy holdakon) is lehetséges.
(ScienceDaily)

OLTALOM ÚJ-ZÉLAND TENGERI MADARAIÉRT
A legutóbbi felmérések azt
mutatják, hogy Új-Zéland
kizárólagos gazdasági övezetében több mint 15 000 tengeri madár pusztul el
évente, mert kapcsolatba kerül a kereskedelmi célú halászattal. A legújabb kockázatelemzés szerint 6 fajt „nagyon
nagy mértékben” veszélyezteti a
halászat. Ezt felismerve, a kormányzat szándéknyilatkozatot
tett közzé, amelynek az a célja,
hogy megóvja a kereskedelmi és
nem kereskedelmi célú halászat
veszélyeitől a földrészen honos
tengeri madarakat, beleértve a
veszélyeztetettnek számító albatroszt és a viharmadarat.
A természetvédelmi intézkedés
szerint kiemelten kell kezelni a
fekete viharmadárra vonatkozó fajspecifikus akcióterv
megalkotását. Ez a faj csak a Great Barrier és a Little Barrier szigeten honos, s veszélyt jelentenek számára a kereskedelmi és hobbi halászok, különösen a Hauraki-öbölben.
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A zöldek szerint általánossá kellene tenni, hogy a mélybe engedett horgászzsinóros halászat esetén súlyokat
helyezzenek a horgászzsinórra, hogy az gyorsan a víz
alá bukó madarak szintje alá süllyedjen. A Forest & Bird
véleménye szerint az is fontos lenne, hogy a halhulladékot és a megmaradt csalit ne
dobják a vízbe halászat közben,
mert így kisebb lenne a veszélye
annak, hogy a madarak horgot
nyelnek le. A legtöbb új-zélandi nem tudja, hogy országában
tengeri madárból több faj honos,
mint szárazföldi madárból, így
a 10, helyben honos albatroszfaj
mindegyikét komolyan veszélyezteti a halászat. Ezek a madarak ugyanannyira jellegzetesek
az országban, mint a tui és a
kakapó. Valahányszor egy albatrosz vagy viharmadár elpusztul, nagy eséllyel egy fióka
is elpusztul a fészekben, mert arra vár, hogy valamelyik
szülője élelmet hozzon neki.
(www.greenfo.hu)

KERESZTREJT VÉNY
A Typotex Kiadó jelentette meg Letenyei László tollából a Kulturális
antropológia cím kötetet. Ebb l kérünk egy fejezetcímet. A megfejtést beküld k között a Typotex Kiadó különböz köteteit sorsoljuk ki.
Jó fejtést kívánunk!
Beküldési határid : a lapszám megjelenését követ második hét
keddje, 2013. június 11-e. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Keresztrejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu.
Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A rejtvényciklus végére e bet k – helyes sorrendbe rakva – egy 250 éve született magyar költ nevét adják ki. E név beküld i között az Élet és Tudomány negyedéves el ﬁzetését sorsoljuk ki.
VÍZSZINTES: 1. A fejezetcím els része. 11. Embertest , bikafej szörny a
krétai labirintusban. 12. A dúr hangsor els hangja. 13. Lakást rendbe tesz. 14.
A virág nyílás el tti állapota. 16. Utasi ...; sokszoros válogatott kézilabdázón .
17. Április eleje! 18. Olasz nével . 19. Angol tagadószó. 20. Széke decemberben készül! 23. Nippon Telegraph and Telephone (japán cég), röv. 25. Egykori német autómárka. 26. ... bono?; Kinek jó – latinul. 28. E brit rockzenekar billenty se volt Rick Wakeman. 30. Póráz vége! 31. Szorgos rovarok termelte
anyag. 33. Dar es- ...; Tanzánia korábbi f városa. 34. Falu Szombathely közelében. 35. Idegen el tag: csillag-. 37. Gázpedálra tapos.

település, Juhász Ferenc költ szül helye. 21. A réz vegyjele. 22. Öltözék.
24. Ajtón kopogtatónak mondjuk. 26. Finoman utal valamire. 27. Nemi. 29.
Tetszik neked? 31. A nyolc bolygó egyike. 32. Mohamedán pap, közösségi
vezet . 33. Sainte, röv. 36. Félszáz! 38. Patás versenyállat.

FÜGG LEGES: 1. Honvédelmi Minisztérium, röv. 2. Thébai király, Iokaszté
ﬁa. 3. Torz törpe. 4. Folyó végs szakasza! 5. ... fogva; azóta. 6. North
Atlantic Assembly (Észak-atlanti Közgy lés), röv. 7. Kossuth-díjas zongoram vész, zeneszerz (György). 8. A bázeli harangok cím regény írója
(Louis). 9. Csokonai „furcsa vitézi versezetének” címszerepl h sn je. 10.
Álmosan tátog. 14. A fejezetcím második része. 15. Torbággyal egyesített

A 19. számunkban megjelent keresztrejtvény megfejtése: Az evolúció mint
hizlalószer; Hullarészegen. A megoldást beküld k közül Mark Nelissen:
Darwin a szupermarketben cím kötetét (Typotex Kiadó) nyerte: Baszun
Klára (Pilis), Kiss László (Várkesz ), Schwarczenberger István (Szentendre), Szilágyi Péter (Budapest) és Vereskuti Miklós (Balatonalmádi). A
nyerteseknek gratulálunk, a nyereményt postán küldjük ki.

SAKKFANTÁ ZIA

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

Bakcsi György rovata

6. feladvány
– Süt János

A TELC 19 országban ismert
nemzetközi nyelvvizsgái, ANGOL és
NÉMET nyelvb l Magyarországon
államilag elismertek.

Matt 3 lépésben

Következ vizsgaid pontunk 2013-ban:

Világos: Kb3 Vc7 Fc1 He7 Hg5
b6 c4 h2 (8)

2013. augusztus 10.

Jelentkezési határid : július 8.,
Pótjelentkezési határid : július 29.

Sötét: Kf6 He3 (2)
Beküldend a feladvány teljes
megfejtése a mattadásig.
Beküldési határid (a postabélyegz legkés bbi dátuma): 2013. június
20-a, csütörtök (Élet és Tudomány, Sakkfantázia, 1428 Budapest, Pf. 47.
vagy eltud@eletestudomany.hu).

88 vizsgahely az ország egész
területén. Olasz, orosz és francia,
spanyol és török nemzetközi
nyelvvizsga.

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

Vizsgáinkról, vizsgára felkészít
tanfolyamainkról érdekl djön a
www.telc.hu honlapon.

TELC – A sikeres választás!
A 18. számunkban megjelent rejtvény megfejtését megadva Plinius
nevét egy szótaggal megszaporítottuk, az helyesen: Caius Plinius
Caecilius Secundus. A hibáért Olvasóink elnézését kérjük – A szerk.

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

www.telc.hu
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ÉT-IR ÁNY T
Finn sz nyegek
A ryijy élő hagyománya című tárlat egy
tárgytípust, a finn ryijyt
(csomózott szőnyeg) mutat be egy egészen különleges gyűjteményen keresztül. Tuomas Sopanen, a neves
magángyűjtő, akinek a finn nagy múzeumok anyagával
vetekedő szőnyeggyűjteménye van, évtizedek óta gyűjti
a finn ryijyt az ország minden területéről és minden
korszakból. A kiemelkedő esztétikai és történeti értékű
gyűjtemény legfontosabb darabjai – mintegy 100 szőnyeg – kerülnek most bemutatásra a Néprajzi Múzeumban 2014. január 5-ig.
A ryijy az északi országokra jellemző speciálisan csomózott szőnyeg. Eredetileg az állati bundát volt hivatott imitálni, és melegítő, védelmi funkcióval készült. A finneknek
a ryijy a melegséget, a bolyhos puhaságot jelenti, még akkor
is, ha ma már közel sem eredeti funkciójában használják,
hanem a lakáskultúra szerves része lett. A kiállítás azt mutatja be, hogy a ryijy és használata hogyan változott, adaptálódott a különböző korszakokban. A textil, amely egykoron csónakok és ágyak leterítésére szolgált, a mindennapok
takarója lett, az esküvők presztízstárgya, falak dekorációja,
szánkótakaró, később a padok vagy a hintaszékek takarója.
A XX. században a ryijy világhírű iparművészeti textillé
vált, s ezt a kiemelkedő szerepét a mai napig őrzi.
A régi Veszprém
A régi veszprémiek emlékezetében a Cserhát falusias
jellegű, zegzugos utcákkal
szabdalt, főként iparosok
lakta városrész volt. Az
1965-ben indult városrendezésnek köszönhetően ma a kilencemeletes toronyépület, a négyemeletes sorházak, a
Lordok Háza, a Hotel, a húszemeletes, a Vár Áruház, a
Lovassy Gimnázium épületei határozzák meg arculatát,
és főként mint kereskedelmi központ és lakótelep él a köztudatban. A Laczkó Dezső Múzeum a veszprémi közgyűjteményekkel és civilekkel összefogva egy várostörténeti kiállítássorozat első állomásaként mutatja be a Cserhátot, megidézve a városrész egykori hangulatát, végigkövetve a bontás és újjáépítés fázisait, és kitérve a jelenleg
is zajló átalakulásra.
A Veszprém szegről szegre I. – Cserhát – Szent
Iván-szeg című kiállítás az 1965 előtti városrészt korabeli térképek és gazdag fotódokumentáció segítségével teszi
mintegy bejárhatóvá, régi cserháti családok történetével
hozza közelebb a látogatókhoz. A tárlat keresi a XX. század második felében zajló városrendezés mozgatórugóit,
és kevéssé ismert terveket is bemutat. A tárlatban helyet
kapnak a régészeti feltárások leletei, és választ ad arra is,
hogy miért rendelkezünk olyan kevés ismerettel a Cserhát
területére eső középkori településről, a Szent Iván-szegről. A kiállítás 2014. január 5-ig tekinthető meg.
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Bánsághy Nóra rovata
A k röshegyi fest
Boromisza Tibor festőművész
a nagybányai művésztelep
kiváló tehetségű művésze
volt, akit a magyar művészettörténet a XX. századi
egyik kulcsfigurájaként tart számon. Ferenczy Károly
budapesti magániskolájában kezdte tanulmányait 1902ben. Két évvel később került a nagybányai művésztelepre, a századforduló első évtizedében pedig megjárta Rómát, majd Párizsban két éven keresztül tanult a Julian
Akadémián. Korai nagybányai képeire Czóbel Béla hatott, majd Galimberti Sándorral a „neós” fiatal nagybányai művészek egyik fő szószólója lett.
A kaposvári Együd Árpád Kulturális Központ – Vaszary Képtárban látható Boromisza Tibor emlékkiállításnak helyi vonatkozásai is vannak: 1908-tól 1911ig a Balaton partján dolgozott több somogyi művész
résztvevővel, akikkel közösen Kőrös-hegyi festőknek
nevezték magukat. Szellemi gyökerei között megtalálható a buddhizmus és a keleti kultúrák iránti érdeklődés,
valamint a társadalomra, a népművészetre való figyelés.
A Boromisza-kiállításon több mint száz műalkotást láthat a közönség magán-, és közgyűjteményekből, köztük
számos olyat is, amelyek több évtizedes rejtőzködés után,
most kerülnek először nyilvánosság elé. A tárlat mind
festészeti, mind dokumentációs anyaggal végigköveti az
összes élethelyszínt, bemutatva a művész jelentős írói
munkásságát is. Nagy teret szentel az időrendbe állított festői korszakok szokásosnál gazdagabb dokumentálásának
írott források, archív fotográfiák felhasználásával. A július
28-ig látható kiállítás különlegessége, hogy Boromisza képei
a kőröshegyi festők alkotásainak társaságában jelennek meg.
Bálint Endre 100
A Magyar Nemzeti Galéria a
magyar művészet meghatározó
alakjait feldolgozó sorozatát
folytatva 2013-ban a modern
magyar művészet, az avantgárd
egyik legjelentősebb alakjának, Bálint Endrének rendez kiállítást A nyolcadik templom címmel, melyre a művész
születésének 100. évfordulója ad alkalmat.
Bálint Endre századunk egyik legtitokzatosabb művésze. A
titok egyik nyitja Bálint sokoldalúsága, és éppen ez a sokoldalúság adja az értelmezés egyik nehézségét, mert Bálint
gyakran különböző kifejezési formákban közli velünk mindazt, amit önmagában és a világban felfedezett. Készített festményt, objektet, fotómontázst, kollázst, monotypiát, és írt
verset, önéletrajzot. Életműve változatosságában és eredetiségében egyedülálló. Ezt az életművet 1984-ben láthattuk utoljára a Műcsarnokban, de ez a tárlat annál többet nyújt a látogatóknak. Az itt szereplő csaknem háromszáz mű közt vannak olyan alkotások, melyeket a nagyközönség most láthat
először, hiszen eddig magángyűjteményekben rejtőztek. Az
átfogó tárlat 2014. február 2-ig tart nyitva.

KÖV E T K E Z

SZ ÁMUNKBÓL
Istennek háza és Mennyeknek
kapuja

A Hetés, az Őrség és a Göcsej határán
fekvő Szentgyörgyvölgy református
temploma a magyarországi festett kazettás mennyezetű református templomok egyik legjelentősebb darabja.
Szentgyörgyvölgy tipikus példája a
szeres-szeges falvaknak.
A Balaton vízsz r je

Az utóbbi évtizedekben felszíni vizeink minősége fokozatosan romlott. Ez
elsősorban az emberi tevékenységnek
köszönhető. Mivel az urbanizáció
együtt járt az ipar és a mezőgazdaság
rohamos fejlődésével, megnőtt a vízhasználat és a szennyvíztermelés.
Kés -kréta gyümölcstál

Végy hozzávetőleg öt tonna kőzetet,
morzsold szét kézzel apró darabokra,
a szabad szemmel látható csontokat
válogasd ki belőle. A kőzetmorzsalékot napon szárítsd ki, szórd lavórokba és áztasd nagyjából egy napig,
majd különböző lyukátmérőjű szitasoron mosd át...
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A hátlapon

Kárpáti gőte
Aki a nyári forróság elől a kellemesen
hűvös magasabb hegyvidékekre, így a
Kárpátokba utazik szabadsága alatt, némi célirányos kereséssel viszonylag könynyen találkozhat a kárpáti gőtével
(Lissotriton montandoni). Ez a kétéltű a
Kárpátok és a Keleti-Szudéták bennszülött állata. Alapvetően hegyvidéki faj, de
sokfelé lehúzódik a Kárpátok előterének
lankáira és völgyeibe is, így hazánk határaitól nem messze is megtalálták már, de
itthon még nem került elő.
Különféle árnyas és üde erdőkben, erdőszéleken és nedves réteken él. Az
alhavasi régióban 2000 méteres tengerszint feletti magasságban is rábukkanhatunk kirándulás közben.
Téli álmából az alacsonyabban fekvő
területeken már március végén, míg a
magasabban fekvő régiókban csak június elején ébred, majd a szaporodóhelyek
felé siet. Ezek különböző álló vagy lassú
folyású, lehetőleg ragadozóktól (például
halaktól) védett víztestek: kisebb tavacskák, mocsarak, vizenyős mélyedések,
árkok, pocsolyák, de gyakran a mélyebb
keréknyomokban összegyűlt vízben is
megtelepszik.
Néhol igen nagy egyedsűrűségben
gyűlnek össze egyedei: négyzetméterenként akár 18–20 állatot is számolhatunk.
Jelenleg még nem ritka, sőt helyenként
kifejezetten gyakori, de állománya folyamatosan csökken. Élőhelyeit beépítik,
átalakítják, a szaporodáshoz szükséges
vizeket elvezetik, míg másutt beszenynyezik vagy a lárváival táplálkozó halakkal telepítik be. Lokálisan kereskedelmi
célú – illegális – gyűjtése is jelentős mértékű lehet. Ha rálelünk, ne bántsuk, ne
vigyük haza! Vegyük alaposan szemügyre és a találkozást raktározzuk el
nyári emlékeink közé.
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