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Kedves Olvasónk!
A Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémiaoktatásért
idén is meghirdeti az általános, közép- és szakközépiskolai
tanárok részére 1999-ben alapított díjat, hogy ezzel is
erősödjön a kémia színvonalas iskolai oktatása. Kuratórium ítéli oda a rangos elismerést, a személyenként 400
ezer forintos díjat.
Az Alapítvány kuratóriuma a díjazottakat azok közül
a jelöltek közül választja ki, akik több éve elismerten a
legtöbbet teszik a kémia iránti érdeklődés felkeltésére, a
kémia megszerettetésére, továbbá akiknek tanítványai
az utóbbi években sikeresen szerepeltek a hazai és a nemzetközi kémiai jellegű tanulmányi versenyeken. A Kémiaoktatásért díjat eddig összesen 72 tanár nyerte el.
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Kérjük, tegyenek írásos javaslatot a díjazandó tanárok
személyére. A rövid, legfeljebb egyoldalas ajánlás
tényszerű adatokat tartalmazzon a javasolt személy
munkásságára vonatkozóan. A díj elsősorban a magyarországi kémiatanárok elismerését célozza, de a határon
túli iskolákban, magyar nyelven tanító kémiatanárok is
javasolhatók (ebben az esetben egy magyarországi és egy
helyi ajánlás szükséges). Jelölést az iskolaigazgatókon, tanári munkaközösségeken, kollégákon kívül egykori és
jelenlegi diákok is adhatnak. A javaslatot tevő személy
aláírását, elérhetőségét és intézményi hovatartozását is
tartalmazó írásos ajánlásokat legkésőbb 2016. szeptember
16-ig kell eljuttatni a kemiaoktat@richter.hu e-mail címre
pdf formátumban vagy az alapítvány postacímére (Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémiaoktatásért, 1475 Budapest, Pf. 27.).
A díjak ünnepélyes átadására 2016 őszén kerül sor.

Anolis landestoyi

farkú talajlakó, fényes zöld, fán lakó,
és zömök barna, fatörzsön időző fajok.
Bár a legtöbb Nagy-Antillákon élő
anolisz gyíknak megvan a hasonmás
párja egy-egy másik szigeten, a kutatók régóta tudják, hogy szép számmal
vannak olyan fajok is, melyeknek nem
találták meg a hasonmását. Úgy tűnik, körülbelül a térség anolisz fajainak
egyötöde kivétel a replikált adaptív radiáció szabálya alól. A kivételek között
legfigyelemreméltóbbak a Chamaeleolis
nembe tartozó kubai gyíkfajok. A
Chamaeleolis-gyíkok nem tűnnek
gyíknak, inkább kaméleonra hasonlítanak, ilyen például a kubai álkaméleon (Chamaeleolis chamaelonides). Ezek
az állatotok nagyok, rejtőzködnek, lassú mozgásúak, és kedvelt tartózkodási
helyük egy-egy zuzmóval borított ág
a magas lombkoronaszinten. A kutatók eddig azt hitték, a Nagy-Antillák
szigetein nincsenek a kubai gyíkokhoz
hasonló állatok. Az Anolis landestoyi
viszont, ugyan a Dominikai Köztársaságban találták, erősen emlékeztet a
Chamaeleolis-gyíkokra. Ez azt sugallja,
hogy a replikált adaptív radiáció szabálya alól kevesebb kivétel van, mint
ahogy a tudósok eddig gondolták.
„Az Anolis landestoyi egy kirakó hiányzó darabjaként tisztázta számunkra a
replikált adaptív radiáció érvényességét az
anolisz gyíkok körében” – mondta Mahler, hiszen a jelenlegi felfedezés igazolÉLET

(forrás: University of Toronto)

Fények az éjszakában

Nagyon sok ember számára a
csillagászat egyszerűen azt jelenti, hogy csak áll az éjszakában, és csodálja a csillagos égboltot. Fabio Falchi, az
olaszországi Thienében működő
Instituto di Scienza e Technologia
dell’Inquinamento Luminoso (Fényszennyezés Tudományos és Technikai Kutatóintézete) kutatója és kollégái szerint ezt bolygónk lakosainak
közel harmada már nem tudja a lakóhelyén megtenni, a Tejút látványa
gyermekkori emlék csupán.
Ennek oka a fényszennyezés. Mi
is ez? Amikor az éjszakai égboltot
mesterséges fényforrásokkal pazarló
módon, és teljesen fölöslegesen megvilágítják, rengeteg energiát elpocsékolnak és ezzel egyben a környezetet
is károsítják. Falchi kutatócsoportja
most elkészítette a Föld új fényszenynyezési térképét. Ebben fontos szerepet játszott a Suomi NPP elnevezésű amerikai időjárási szatellit egy
speciális mérőkészüléke, de számos
önkéntes (citizen scientist) is hatékonyan segítette a munkájukat. Ők
egy telefonra letölthető app alkalmazásával a kalibrálási adatok ötöÉS
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ja, hogy a szigeteken fejlődő ökológiai
társulások meglepően megjósolhatóak.
Bár a tudomány számára új faj, a
Anolis landestoyi máris veszélyeztetett,
mivel élőhelye zsugorodik: az új faj
speciális élőhelyen, kis területen található a Dominikai Köztársaság nyugati részén, melyet erősen súlyt az illegális erdőirtás.
Mahler és kutatócsoportja következő
megválaszolandó kérdése, hogy vajon
az Anolis landestoyi Hispaniola
szigetén fejlődött megdöbbentően hasonlóan, mint a
kubai Chamaeleolis-gyíkok,
vagy a hasonlóság egy közös ősnek köszönhető. Az új
faj és a Chamaeleolis-gyíkok
közeli rokonságban állnak,
de nem közvetlen rokonok.
„Nem tudjuk, hogy konvergens evolúcióról van-e szó vagy
esetleg a kubai Chamaeleolis
kolonializálódott
Hispaniola
szigetén. De bármelyik eset is
áll fenn, a két sziget élővilágában nagyobb a hasonlóság, mint hittük”
– mondta Mahler.

A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI ELS

Az 1980-as évek óta először
fedeztek fel új anolisz gyíkfajt Hispaniola szigetén. Az
Anolis landestoyiról a The American
Naturalist című folyóiratban számoltak be a felfedezők.
A Karib-tenger egyik leglátogatottabb szigetén talált új gyíkfajt
a University of Toronto vezetésével dolgozó kutatócsoport.
A felfedezés megerősíti azt
az elméletet, miszerint egymástól elkülönült szigeteken
a gyíkkolóniák azonosan
fejlődnek. A kaméleonszerű
gyík, az Anolis landestoyi, a
kutatókat, akik először észlelték és fotózták, már első pillantásra a Nagy-Antillákon
honos anoliszra emlékeztette.
„Ahogy a fotót megláttam, tudtam, hogy csak odafelé veszem
meg a repülőjegyet. Az első gondolatunk
az volt, hogy az új gyík úgy néz ki,
mintha Kubában volna a helye, és nem
Hispaniolán, a szigeten, melyen Haiti és
a Dominikai Köztársaság osztozik. Az
1980-as évek eleje óta nem láttunk új
fajt a térségben” – mondta lelkesen
Luke Mahler, a felfedezésről beszámoló cikk vezető szerzője. Az új faj
abban is segít, hogy a régóta megfejtésre váró kirakó összeálljon: Miért
élnek a Karib-tenger különböző szigetein hasonló kinézetű fajok?
„Kaptam egy szemcsés fotót egy helyi
természettudóstól, Miguel Landestoytól,
aki költési időszakban látott madarakat
csoportosulni egy ág fölött. A madarak
egy, Landestoy által újnak gondolt,
anoliszfaj fölött keringtek, mely éppen
felmászott az ágon, nagyszerűen álcázva magát” – mesélte Mahler, aki kezdetben nem tartotta sokra a fotót.
„Sok ember jelentkezik azzal, hogy
új fajt talált, ám az esetek többségében
csak egy ismert, elterjedt faj atipikus
esetét észlelik. Így az ember elfásul,
és csak a legutolsó gondolata az, hogy
valóban új fajról számolnak be” –
mondta Mahler.
Az első fénykép után néhány évvel Landestoynak sikerült befogni
egy példányt, és éles képeket küldött
Mahlernek és más kutató kollégáknak. „Ahogy megnyitottam az e-mailt,
rögtön azt gondoltam: Hát ez meg micsoda?!” – emlékezett vissza Mahler.

A Nagy-Antillák alaposan kutatott
terület, így az itt élő anolisz gyíkok
iskolapéldái a replikált adaptív radiáció jelenségének, azaz annak a típusú
elterjedésnek, amikor a különböző szigeteken fejlődő fajok hasonló fajok sorozatává specializálódnak, amelyek a
különböző szigeteken ugyanazokat az
ökológiai réseket foglalják el. Jó példa,
hogy több, különböző szigeten is élnek
azonos körülmények között hosszú

CSILLAGÁSZAT

BIOLÓGIA

Új gyíkfajt találtak
a Dominikai
Köztársaságban

KÉZB L
A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI ELS

dét szolgáltatták. Ezek kiértékelése
után – amint arról lapunk már hírt
adott – a kutatók megállapították,
hogy a világ 20 vezető ipari országa
közül az érintett terület tekintetében
Szingapúr és Dél-Korea vannak a
legrosszabb helyzetben. Az Amerikai Egyesült Államokban a lakosság
80 százaléka csak homályosan látja
a csillagos eget, hacsak nem a Yellowstone Nemzeti Parkban, vagy
a dél-nyugati sivatagban próbálkozik. Utána következik India vagy a
nyugat-európai országok, közülük is
Olaszország és Belgium a legszenynyezettebb. Azok az országok, melyek kiterjedt, gyéren lakott területekkel rendelkeznek, mint például
Ausztrália vagy Kanada, jobb helyezést értek el, hiszen a fényszennyezésért elsősorban a nagyvárosok kivilágítása, az ipari területek, autópályák a felelősek. Aki Európában szeretné zavartalanul élvezni az éjszakai
égbolt látványát, az leggyakrabban
Skóciában, Norvégiában vagy Svédországban teheti ezt meg.
Gyönyörűek a kivilágított nagyvárosok reklámfotói, mi lehet ebben
a rossz? Amikor kultúránk a világosságot a jóval, a sötétséget pedig
a rosszal társítja, nem könnyű elfogadni és belátni, hogy a mesterséges
megvilágítás mértéktelen alkalmazása káros lehet.
A légszennyezés és az egészség
károsodása közti összefüggéseket
senki nem vitatja, gondoljunk csak
a légúti megbetegedésekre, vagy
az agyvérzésre. A fényszennyezés
egészségügyi következményei azonban még nem teljesen körülhatároltak. Az persze belátható, hogy a
mesterséges fény sokakat zavar az
alvásban, és a kialvatlansággal járó
stressz idegrendszeri panaszokhoz
vezet, ezen felül szerepe van a magas vérnyomás, a cukorbetegség és
az elhízás kialakulásában, valamint
depressziós tünetek jelentkezése is
a számlájára írható. A tobozmirigy választja ki, és a sötétség kell
a melatonin termelődéséhez, amit
alváshormon néven is ismernek. A
melatonin megnöveli alvás közben
a REM-fázis időtartamát. A REMfázis a „gyors szemmozgás” angol
rövidítése, és azt az alvásszakaszt jelenti, mikor az agynak a tanulást és a
memóriát meghatározó részei stimulálódnak. Ha valakit megfosztanak
a REM-ciklustól, az extrém esetben
868
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San Pedro de Atacama Obszervatórium

halált is okozhat. A mesterséges éjszakai megvilágítás akadályozza a
melatonin képződését, és mivel ez a
hormon antioxidáns, vagyis rákellenes hatással bír, hiánya kedvez a daganatos betegségek kialakulásának.
Különösen a rövid hullámhosszú,
460–480 nanométeres fény gátolja a
melatonin termelés beindulását - ezt
a kék fényt sugározza a tévé, vagy
a számítógép monitorja. Aki tehát a
szükséges és pihentető alvás helyett
rendszeresen a hosszantartó tévézést
választja, az nagy egészségügyi kockázatot vállal.
A fényszennyezés ezen felül ökológiai probléma is. A mesterséges fény
odavonzza a rovarokat, befolyásolva ezzel például a molyok pollenszállítási képességét. A közönséges
levesteknős (Chelonia mydas) utódai,
miután éjszaka kibújtak a tojásból,
a holdfény segítségével tájékozódva érik el a tengert. A mesterséges
fény azonban megtéveszti őket, és
sokan válnak ragadozók áldozatává.
Hasonló a sorsa a korall-lárváknak
és több rákfélének is, melyek szintén
a holdfényhez igazodnak. A költöző madarakat eltéríthetik útjukról
és megzavarhatják orientációjukat a
mesterséges fények.
A világon az egyik legsötétebb és
legtisztább égbolttal Chile büszkélkedhet. Erre épül a legújabb turisztikai ág, az asztroturizmus. Az ország
északi felén, a Licancabur vulkán
közelében található sivatagi város,
San Pedro de Atacama például számos esti programot kínál az amatőr
csillagászok számára. Ezen felül professzionális csillagvizsgálók is nyíl-

2016/28

nak. A Cilei Gazdasági Fejlesztési
Ügynökség (CORFO) pedig tavaly
elindította az „Asztroturizmus Chile” projektet. Mauricio Rebolledo, a
CORFO igazgatója szerint 2020-ig
a földi telepítésű csillagvizsgálók világviszonylatban vett asztronómiai
megfigyelőkapacitásának közel 70
százaléka Chilére koncentrálódik,
hiszen az európai E-ELT óriásteleszkóp, az amerikai Giant Magellan
Telescope és az energiában gazdag
gammasugárzás vizsgálatára szolgáló Cherenkov Telescope Array mind
Chiléhez kötődik. A csillagászat fejlődése pedig az asztroturizmusnak is
jót tesz. Az érdeklődők nagyszámú
megjelenése azonban éppen azzal
a következménnyel járhat, ami az
amatőr csillagászatot veszélyezteti:
a fényszennyezés megjelenése illetve növekedése. Hiszen a sok turistának szállásra, üzletekre, és más
kiszolgáló egységekre van szüksége.
Ezekhez bizony áram, illetve világítás kell. Az Asztroturizmus Chile projekt ezért kidolgozta a szórt
fényt kizáró világítás létesítéséhez
szükséges normákat. A Nemzetközi Csillagoségbolt Szövetség a Cerro
Tololon található obszervatóriumot
tavaly Nemzetközi Csillagos Égbolt
Szentéllyé nevezte ki. Ha a címet
meg is akarják tartani, akkor olyan
intézkedésekre lesz szükség, melyek
a fényszennyezés létrejöttét gátolják.
A Nemzetközi Csillagoségboltpark elismerést Európában elsőként
a skóciai Galloway Park és a Zselici
Tájvédelmi Körzet nyerte el 2009.
november 16-án.
(Forrás: Spiegel)

Hámori József, a TIT elnöke
köszönt beszédet mond

Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke a TIT és a hazai
és külhoni magyar népfőiskolai
mozgalom közötti együttműködés
múltját és jövőbeli lehetőségeit vázolta. Felidézte, hogy a lakiteleki
népfőiskolai mozgalom keretében
a helyi TIT támogatásával több,
mint száz Könyvbarátok klubja
rendezvényt szervezett, az elsőt,
egy felvidéki magyar kulturális
estet éppen 1969-ben, a csehszlovákiai fegyveres beavatkozás első
évfordulóján. Az 1990-es években
szintén a Tudományos Ismeret-

ÉLET

vezet, a Magyar Történelmi Társulat
közelgő, 150 éves alapítási évfordulójáról emlékezett meg. Elmondta: a
két társulat együttműködése révén a
történettudomány eredményei jobb
hatásfokkal juthatnak el az ország
minden régiójába, a történelem iránt érdeklődő
„végfelhasznlókhoz”,
köztük a történelemt an árok hoz.
Ez azért fontos,
mert a történeti
kutatások olyan
sok új eredményt
tárnak fel, hogy
azok beépüléséhez
a közgondolkodásba például az iskolai
történelem
tananyag
4-5 évenkénti kiegészítése, újragondolása szükséges.
Fontosnak nevezte továbbá, hogy
a történész szakma szemében az ismeretterjesztő tevékenység éppolyan
elfogadott legyen, mint amilyen
„polgárjogot” a helytörténetírás már
kivívott magának.
Gazda István tudománytörténész
előadását az ünnepi konferencia
alkalmából kiadott A százhetvenöt éves Tudományos Ismeretterjesztő
Társulat – Az elnökök munkásságának tükrében című kiadvány legfontosabb megállapításaira éptve
leszögezte: Bugát Pálék a TIT
elődjét Magyarország természettudományi akadémiájaként hozták létre és hosszú ideig ennek a
szellemében is működteték. Vagyis
mind státuszát, mind felépítését,
mind a kiadványait tekintve a
Társulat tevékenysége összemérhető volt a Magyar Tudományos
Akadémia munkájával, sok tekintetben megelőzte, vagy túl is
szárnyalta azt. Erre példaként említette, hogy az orvostudományi
vármegyei gyűlések programjában mindig szerepelt helytörténeti
előadás, tehát a szervezők a tudományterületek közötti kapcsolatokra, az interdiszciplinaritásra is
hangsúlyt fektettek. Csak jóval
később, a XX. században vált ketté a két tudományos intézmény
profilja: míg az egyik köztestület,
addig a másik társadalmi szervezet
formában működött tovább, holott
azonos alapról indultak.
GÓZON ÁKOS
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KÉZB L

A hazai tudományos ismeretterjesztés alapításának 175 éves évfordulója alkalmából rendezett
konferenciát a TIT a Pesti Vigadóban. Egy és hármonegyed
évszázaddal ezelőtt jött létre
ugyanis a Királyi Magyar Természettudományi Társulat, a
Tudományos Ismeretterjesztő
Társulat jogelődje, a hazai és
nemezetközi kutatási eredmények első intézményesített magyarországi szervezete, Bugát
Pál sebészprofesszor kezdeményezésére. A tanácskozáson Hámori József akadémikus, a TIT elnöke az ebben a hagyományban rejlő
erő fontosságát hangsúlyozta.

terjesztő Társulat szellemi közreműködésével készült el egy 3x12
részes vállalkozásismereti filmsorozat, amelyhez kapcsolódóan
vállalkozói képzést is tartottak,
tízezer érdeklődő számára. A
két szervezet együttműködése azóta is folyamatos. Elmondta:
a népfőiskolai ismeretter je szté s
alapja a sikerélményre építő
i smeretátadás,
ami a TIT céljaitól sem áll távol. A jövőben a
Lakiteleki Népfőiskola
Alapítvány Kft-je veszi át a
Nemzeti Művelődési Intézet működtetését, ami újabb
együttműködési alkalmakat kínál
a két szerevezet között.
A tudomány és a művészet szétválaszthatatlanságáról beszélt Fekete György, a Magyar Művészeti
Akadémia elnöke: értelmiségi az,
aki – miközben a saját területén elmélyült – soha nem téveszti szem
elől az összefüggéseket, vagyis azt,
hogy tudomány és művészet „egymásba van írva”. A társadalomban
igen erős az ismeretszerzés vágya,
csak meg kell találni a tudásátadás
megfelelő formáit, s az ismeret
nemzetmegtartó erő lehet.
Kiss László akadémikus, csillagász szintén a művészet és a tudomány, közelebbről saját tudományterülete hasonlóságairól beszélt: mindkét terület olyan, ami
sokakat érdekel, sokak fantáziáját
megmozgatja, bár teljes összetettségében, részleteiben igazából csak
kevesen értik. Elmondta: a csillagász számára az a jó kérdésfelvetés,
amely technikai fejlesztést igényel.
Ilyen terület az exobolygó-kutatás,
hiszen korábban, az érzékelő műszerek kevésbé fejlett korszakában
a naprendszeren kívüli bolygók,
köztük az elvileg lakható, földszerű égitestek még csak a tudományos fantasztikus irodalom számára adtak témát, ma viszont már a
magyar csillagászok és űrkutatók
e tudományterület jeles képviselői
közé tartoznak.
Szakály Sándor a Veritas Történetkutató Intézet főigazgatója egy, a
TIT-hez hasonlóan nagy múltú szer-

A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI ELS

TUDOMÁNYNÉPSZER SÍTÉS

TIT 175

EURÓPA-BAJNOKSÁG TEXTILES SZEMMEL

RÉTEGES GÖMB
ÉS NANOBEVONAT
A Labdarúgó Európa-bajnokságot nagyon sok szempontból elemezték az
elmúlt hetekben – de a tudományos érdekességekr l kevés szó esik. Pedig
a tudomány vívmányainak itt is fontos szerep jut. Két hete a futballmez anyagtudományi vonatkozásairól írtunk – lássunk most néhány más érdekességet!
klasszikus futball-labda kialakulása az 1846-os cambridge-i
határozatra vezethető vissza,
amikor a sportág elvált a rögbitől és a
labdarúgás önálló útra tért. Több évtized eltelte után a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) kezdeményezte, hogy a nemzetközi mérkőzéseken
egységes labdát alkalmazzanak.
A futball-labda eleinte olyan volt,
mint a mai röplabda vagy vízilabda,
azaz hosszúkás bőrszeletekből varrással
alakították ki, felfújt belső alkalmazásával. 1960-ban egy magyar mérnök,
Lévay József fejlesztette ki az ötszögek-

A

nyíthatóság érdekében. Hasonlóan előtérbe került a könnyebb labdaátvétel
elősegítése, az eső áztatta vizes pályákon folyó játéknál a labda vízfelvételének csökkentése. Az idők folyamán
háttérbe szorult a bőr használata, lassan
elmaradt a szelepes felfújható belső, a
varratokat kiváltották, sorra megjelentek a különböző szintetikus anyagú
labdák.
A mostani – a 2014. évi futball világbajnokságon használt Brazuca labdához hasonlóan – csak hat elemből áll. A
tökéletes szimmetria biztosítja a kiváló
geometriai jellemzőket, a kiszámítható

Textilvázú héjszerkezettel fedett stadionok

ből és hatszögekből összeállított labdát. A több részből
összevarrt labda így kerekebbé vált. A bőridomok
alábélelése is újítást jelentett,
ennek hatására az átnedvesedett marhabőr kisebb
mértékben deformálódott.
Azonban folyamatosan fejlesztésre szorult, többek
között a geometriai, illetve
aerodinamikai pontosság fokozása és a tökéletesebb irá870
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Rugalmas és víztaszító

A propeller alakzatú, többrétegű idomok egy levegővel felfújt latexgömbre
kerülnek, amelyeket nagy adhézióval
rendelkező ragasztóanyag rögzít tökéletesen. Egy ilyen elem legkülső záró ré-

A 2016. évi Labdarúgó Európa-bajnokság textiles vonatkozásai

Öntisztuló textilszerkezet nanobevonattal



röppályát. A 2016-os Európa-bajnokságra fejlesztett játékszer a Brazuca
legjobb tulajdonságait megtartotta, de
javítottak a tapadásán és a levegőben
repülés közbeni láthatóságán. Természetesen a kivitelezés varratnélküli, a
vízfelvétel rendkívül minimálisra
csökkentett.

tegét jó tapadást biztosító poliuretán bevonat alkotja, majd
vékony, zártcellás poliuretán
habréteg következik, amiben
rengeteg gázzal töltött
mikrogömb van. A parányi,
elkülönülő üregek mindegyikét teljesen körülveszi a szilárd
anyag, így a vízfelvétel kizárt.
A habréteg a rúgáskor rugalmasan viselkedik, majd az ellövés után a labda rögtön viszszaveszi eredeti alakját. Az ez

Integrált kötött kelme fokozott verejtékelvezetéssel

alatt levő réteg textilanyagú vázerősítővel rendelkező szerkezet, ezt követi egy
vastagabb, nyitott cellás poliuretán habréteg. Ebben a szivacsszerű anyagban a
mikroüregek egymással kapcsolatban
vannak, a cellafalak alkotta térben levő
buborékok összenyomhatósága a rugalmasság miatt fontos. Végül egy
újabb textilanyagú vázerősítő réteg következik, amely egy vastagabb kelmeszerkezet. Ez az összetett szerkezetű
idomok poliuretánba ágyazott alsó záró
rétege, amellyel a labda alapgömbje
kapcsolatba kerül.
A labdát gyártó cég fejlesztői számára
– és a téma iránt érdeklődőknek – biztosan emlékezetes marad a pillanat,
amikor a svájci-francia meccs második
felében tönkrement a játékszer. Ennek
körülményeit és tanulságait biztosan
vizsgálni fogják. Nehezen elképzelhető, hogy a rátaposásra bekövetkező
nyomásnövekedés vezetett a latexgömb „szétrobbanásához”. A különböző textilváz-rétegek önmagukban komoly védelmet jelentenek, ha a hat
propeller alakú elem egységet képezve
zárja a gömböt. Elképzelhető, hogy az
elemek és a latexgömb közötti adhéziós
kapcsolat valahol nem volt tökéletes,
vagy az elemek kontúrjainál elválás
következett be. Így a rátaposásra védtelenné vált belülről a játékszer.
Héjszerkezet

A textilépítészet is jelen van az Európabajnokságon. Főként a bevonatos szerkezetek kerülnek előtérbe, amelyből
héjszerkezetű építményeket készítenek. A vázszerkezetet poliészter- vagy
üvegszálból képzett speciális szövet alkotja, ezekre PVC- teflon- vagy akrilgyanta-bevonat kerül. Az ilyen

A 2016-os Európa-bajnokság labdája

kompozitok előállításánál meghatároHOGYAN
zó szempont a kiváló öregedéssel szemKERÜLI MEG A LABDA
beni ellenálló képesség. Az ibolyánA SORFALAT?
túli (UV), illetve az infravörös
(IR) sugárzást visszaverő, csaAz indításkor (például elrúgáskor) megpörgetett, lepadékot tűrő héjszerkezeveg ben repül labdára hat a gravitáció, a közegellenteknél a szennytaszítás is
állás és a létrejöv felhajtóer . A forgó labda – a leveg vel való súrlódás következtében – közegrészecskéket ragad
lényeges tulajdonság.
A nanotechnológia is
magával és így cirkuláció alakul ki. Ebben az áramlásban a
szerepet kap, hiszen
felület közvetlen közelében a részecskék sebessége megegyeezeknek az anyagokzik a forgótest kerületi sebességével, majd a sebesség a felülett l távolodva csökken. A forgó gömb képzeletbeli tengelyére egy
nak öntisztulónak is
kell lenniük – ezt pe- mer legesen ható er lép fel, az iránya arrafelé mutat, ahol a forgó
dig nanobevonattal test felületén a legnagyobb a leveg helyi sebessége. Miután a naérik el. A 100 nm- gyobb és a kisebb közegsebesség részek között nyomáskülönbnél kisebb átmérőjű ség lép fel, megjelenik a felhajtóer . A jelenséget a labda forgása
nanorészecskéket idézi el , a légörvényt nem a test alakja váltja ki (mint amikor a repül gép szárnyproﬁljánál felhajtóer keletkezik). A jelenséget
mélyen beágyazzák a
1853-ban Heinrich Magnus német ﬁzikus írta le el ször, ezért
hordozómátrixba, a
„Magnus-er nek” is nevezik.
különleges kötőanyag
A Magnus-effektus egyik legismertebb el fordulása a „nyebiztosítja a bevonat tarsett labda” görbe pályája. Ez több labdajátéknál megﬁgyeltósságát a textília felülehetjük: a játékos által megpörgetett labda a várttól eltér
tén. Az egyedi réteg hatáhelyzetben mozog. Pályája (mint ballisztikus görbe)
saként a vízcsepp mindössze
nem marad a függ leges síkban, hanem oldal2-3%-a érintkezik a textilirányban eltér. Így a trükkösen megl tt labda
anyaggal az ilyen képességű buraz útjába álló véd játékosokat (a sorfakolatok, árnyékolók esetén. A meglat) is ki tudja kerülni.
oldás a természet ihlette öntisztító képességre (lótusz-effektus) vezethető
vissza. A felületre jellemző „nanorücskösség” miatt a szennyeződések kat. A szerkezetkialakítás szilárd, a
nagy nyílásméretű hálóknál sem könem képesen tartósan kötődni.
vetkezik be deformáció, a nyílások
Hálók és véd ik
mérete és alakzata változatlan marad.
A kapukon levő hálók rezgése akkor A felhasznált fonalak általában polikedvező látvány, ha ez az ellenfélnél észter, polietilén, polipropilén összekövetkezik be. A láncrendszerű kötő- tételűek.
gépen készült hálók legnagyobb előManapság a hálóőr fontos kiegészítőnye, hogy csomómentesek. Így nem je a kapuskesztyű, amely szárazon és
akadnak össze (nem kuszálódnak), nedvesen jobb labdafogást biztosít,
kezelésük könnyebb (mozgatásuk, tompítja az ujjakra és a tenyérre ható
felszerelésük egyszerűbb), nem sértik igénybevételt, segít a blokkolásban,
a velük érintkező tárgyakat, anyago- vagy éppen a játékszer kiütésében.
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ÉT-ETOLÓGIA
Csapatban egyedül

A háló és szerkezete

Egy brit futball-labda gyártó (William Sykes) szabadalmaztatta 1885-ben
az első, bőrből készült, gumiréteg
kombinálásával kialakított kapuskesztyűt. Az 1863-as eredeti futball játékszabályokban nincs utalás a védőfunkciót és jobb tapadást ellátó kesztyűre.
Az 1900-as évek elején még nem számított gyakran használt kiegészítőnek,
igaz, gyapjúanyagú kesztyűk is megjelentek. Az argentin Amadeo Carrizo
kapust emlegetik a kesztyűhasználat
megteremtőjének 1940 körül. Az
1960-as éveket követően többen kezdték használni, többek között Gordon
Banks, az angol válogatott legendás kapusa is ebben védett. 1970-ben a gyártók a növekvő kereslet kielégítése érdekében elkezdték a védelmet és biztosabb
labdafogást garantáló kapuskesztyűk
gyártását és fejlesztését. Az 1980-as
években már komoly kutatások folytak
a tapadás fokozására. Még a frottíranyagot is bevetették, próbálták az asztalitenisz ütők bevonatait adaptálni, majd a latexhab vált be. Az ilyen felületkezeléseket engedélyezték.
Természetes és szintetikus latex keverékéből készült habréteget alakítanak
ki a megfelelő hordozóanyagon, ebből
készülnek a kesztyű idomai. A tenyérrészeken és a kézfejfelületen más összetételű és vastagságú a habréteg. Egyes
idomrészek felülete strukturált, az ujjközökben előfordul nappabőr felületek
alkalmazása. Az ujjvédelmet hosszúkás műanyagelemek beépítésével biztosítják. A tüskeszerű kiegészítők közül a merevek a hiperextenziós (túlfeszüléses) sérülésektől óvnak (megelőzik az ujjpercek hátrahajlását), a
rugalmas változatok az ujjak támogatásával védenek a sokkjellegű behatásoktól. Az elasztikus csuklószorító
pánttal stabilan rögzíthető a kéz mozgásszabadságát alapjaiban nem korlátozó és „lélegző képességű” kapuskesztyű.
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A mezek anyagánál előtérbe kerültek a
ruházatfiziológiai komfortot (hatékony
izzadságelvezetés, jó légáteresztés stb.) biztosító speciális textilszerkezetek. A makro- és mikroszálak réteges alkalmazása,
különleges profilszálak felhasználása, az
integrált kötött kelmék mind megengedett „technikai doppingot” jelentenek.
Innovatív öltözékek

A „viselhető elektronika” megnevezéssel
azok a textilruházati termékek illethetők,
amelyekbe az adott funkció ellátása érdekében a használat és tisztítási körülményeknek ellenálló elektronikus eszközöket telepítenek. A ruházatba integrált
mikroelektronikai eszköz és a hozzátartozó szenzorelem (például különleges fémbevonatú szál, amelynek minimális hosszváltozása jelentős ellenállás-változással párosul) képezi a jeladót. Például az edzés közben a
speciális felsőt viselő játékos életfunkciói vezeték nélküli kapcsolattal – egy
kisebb mobiltelefon hordásával – folyamatosan monitorozhatók. Így a sportoló pulzusa, légzésszáma, testhőmérséklete folyamatosan követhető.
A formamemóriás felsőrész viselőjét
kontrollálni lehet, hogy az előírt testedzési gyakorlatot maradéktalanul végrehajtotta-e, és elemezhető az ilyen ruházat segítségével a mozdulatelemek kivitelezése, szabályossága. A termék textilfelületeit piezoelektromos fólia bevonatú
szálak építik fel: a szálasanyagra ható
igénybevétel változással együtt az elektromos feszültség is módosul, az így regisztrált jelek adnak lehetőséget a testmozgások kiértékelésére.
Ahogy a játékosok, úgy az anyagkutatók, fejlesztők is tudásuk legjavát adják a
pályán. Amikor a meccseket nézzük,
ezek kevésbé tűnnek szembe, kevésbé
látványosak – de érdemes tudni, hogy a
csúcstechnológia nélkül ma már a sport
sem lenne ugyanaz.
KUTASI CSABA

2016/28

A nagyfülű, foltos vadász, az afrikai
vadkutya valaha egész Afrikában
honos volt. Falkában, hosszú üldözéssel vadászott, de minthogy tűzzel-vassal irtották, ma a kihalás szélén áll.
Alan Wilson brit kutató figyelme a
gepárdok kutatása közben irányult a
vadkutyákra. A magányos nagymacska gyors, rövid lerohanásokkal
zsákmányol, biztos sikerrel. Módszere pont az ellenkezője a vadkutyákénak. A kutatók rádiós nyakörvvel szereltek fel több vadkutyafalkát, így az egyedek útvonala és

sebessége is követhetővé vált. Valóban, soha nem érték el a gepárdok
sebességét, de több megiramodást is
tapasztaltak. Ezek mindegyike egyegy hajsza. Meglepő módon azonban soha nem volt 2 vagy több egyed
azonos helyen. Az idő kevesebb,
mint ötödében voltak sikeresek, de
ilyenkor az egész falka összegyűlt a
közös lakomára. Egy antilop sok is
volna egyetlen egyednek. A hírhedt
csapatvadász tehát valójában a vadászat során nem, csak a táplálék elosztásakor kooperál. A kutatók szerint a kisebb vadászati hatékonyságot úgy kompenzálja, hogy a falka
több vadászt tart. Ezek valamelyike
előbb-utóbb sikeres, a jutalmon azután osztoznak. Az új taktika bevált, s talán segítheti a faj túlélését is.
BILKÓ ÁGNES

A MEZ

GAZDASÁG MAGASISKOLÁJA

VÁROSI FARMOK
Demográfiai becslések szerint a következ

50 évben a Föld népessége eléri a 9,2 milliárd f t.

Miközben a világ össznépessége rohamosan n , ezzel párhuzamosan a jelenlegi agrokultúra egyre
nehezebben tudja kielégíteni az élelmezési igényeket. A népességnövekedés és az urbanizáció fokozódása következtében a városok körüli földeken folyó mez gazdaság már nem képes fedezni a közrefogott település(ek) lakosságának teljes élelmiszer-szükségletét. További problémákat vet fel az is,
hogy vidékr l a városokba egyre távolabbról, egyre több élelmet kell eljuttatni.
Az írás a Budapesti M szaki és Gazdaságtudományi
Egyetem, a Pro Progressio Alapítvány és az Élet és
Tudomány közös ismeretterjeszt cikkpályázatán az
I. díjat nyerte el a hallgatói kategóriában.

A cikkben tárgyalt három termesztési rendszer összehasonlítása

csepegtet csonk

csepegtet csövek

tálca
tartály

olygónk már napjainkban sem tudja kielégítően eltartani az emberi populációt. Nagy kiterjedésű területeket kell átalakítani élelmezési célra, általában trópusi és mérsékelt övi erdők kiirtásával, mocsarak és lápok
lecsapolásával, illetve folyótorkolatok, deltavidékek művelésbe fogásával. Az így kialakított termőföldeken a gombafertőzések, a gyomnövények és a kártékony rovarok ellen
vegyszereket szórnak ki, a talaj gyorsan kiürülő tápanyagtartalmát pedig műtrágyával pótolják. Belátható, hogy napjaink mezőgazdasága hosszú távon már nem fenntartható.
Egyes vélemények szerint a jövő városai maguk fogják
megtermelni az ellátásukhoz szükséges élelmet. Amerikai
kutatók foglalkoztak azzal, hogy lehetséges-e az észak-amerikai városokban a jelenlegi helyzetnél sokkal jobban megoldott élelmiszer-önellátást megvalósítani. A Clevelandre kidolgozott optimista becslés szerint, amennyiben a városban
található ipari és kereskedelmi létesítmények háztetőinek 62
százalékát, az üres telkek 80 százalékát, illetve a lakótelkek 9
százalékát élelmiszer-termelési célra használnák, a város friss
gyümölcs- és zöldségigényének felét fedezni tudnák. Ezenfelül a termelés kielégítené a baromfihús- és a tojásszükséglet 94 százalékát, a mézigénynek pedig a 100 százalékát. Ezzel a város összes étel- és italfogyasztásának 7,5 százalékát lehetne fedezni, míg a mai szint mindössze 0,1 százalékát elégíti ki.
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Látható tehát, hogy a hagyományos, termőföldi mezőgazdálkodás városba integrálása a lehetőségek maximális kihasználása mellett sem járható út. Megoldással szolgálhatnak az újabb növénytermesztési technológiák: a hidropónia,
az aeropónia és az akvapónia, amelyekkel fenntartható módon
megvalósítható a városi növénytermesztés.
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Magyarországon a városi mezőgazdálkodás még neA hidropónia lényege, hogy a növények talaj nélkül,
oldott tápanyagokat tartalmazó vízben fejlődnek, vagy- hezen elképzelhető, és idegen az emberek számára.
is gyökérzetük olyan víztestbe ér, amely az összes esszen- Természetesen hosszú, alapos és körültekintő tervezésciális tápanyagot tartalmazza. Az aeropónia a hidropónia re van szükség az újfajta agrotechnika kiépítésére. Jóltovábbfejlesztett változata. Ebben az esetben a gyökérzet lehet a mezőgazdálkodás módja, jellege és intenzitása
olyan légkamrába lóg, amelybe esszenciális tápanyago- nagyban változhat a városi körülmények között, az
kat tartalmazó vizet porlasztanak be. Az akvapónia pe- alapvető biológiai életfunkciók azonban megmaraddig a hidropóniának és a halgazdálkodásnak egy előnyös nak, vagyis az állatok táplálkoznak, raktároznak és
kombinációja, s az első agrotechnológia a városi mező- ürítenek, a növények pedig beépítik a felvett tápanyagazdálkodásban, amely már állatokat is bekapcsol az gokat. Egy városban található létesítménynek, amely
élelmiszer-termelési folyamatba. Maga a technológia több emeleten lát el növényeket és állatokat, kétségtelehasonló a hidropónikus rendszerhez,
a különbség csak annyi, hogy ez
KI
ÁLLATKERT
tápanyag be
BE
trágya ki
utóbbi víztartó tankja tulajdonképmintaegyedek
ENERGIA:
pen egy akvárium.
egyenértékesítve:
TRÁGYA:
34 tonna
100 szarvasmarha
2 millió MCal/év
Az említett technológiák segítsé500 t/év
gével ma már létezik megvalósult
nem vizsgált
1340 kg N
egyedek
430 kg P
városi mezőgazdálkodás, egyebek
36 tonna
mellett Szingapúrban, ahol sokféle
zöldséget és egyéb élelmiszernövényt is termesztenek. Nem tisztán
SZÁNTÓFÖLDI
HIDROPÓNIKUS
hidropóniát alkalmaznak, mivel
TERMESZTÉS
PAPRIKATERMESZTÉS
használnak speciális talajkeveréket
is, ám az öntözővíz-szükséglet és a
Az állatkerti anyagáramlás mérlege
talajszükséglet is csak töredéke a
szabadföldi gazdálkodásban használt mennyiségeknek. Szintén hasonló létesítmények nül vissza kell forgatnia az anyag-, energia- és vízáraműködnek az egyesült államokbeli Chicagóban, ahol mok nagy részét, és amennyire lehetséges, azokat inakvapónikus technológiával zöldségeket, fűszereket tegrálnia kell.
A vertikális mezőgazdaság egy elméleti konstrukció,
termesztenek és halakat tenyésztenek a helyi élelmiszerpiacra. Tokióban működik egy olyan épület, amelynek lényege, hogy a mezőgazdálkodás a városon
amelynek több szintjén sajátos ökoszisztémát tartanak belül, az üvegházakhoz hasonló, többszintes épületben
fenn hidropónikus és aeropónikus rendszer segítségé- zajlik. Egy ilyen, korszerűen kialakított létesítményben
vel, így termesztenek például paradicsomot, babot, az anyag-, energia- és vízáramok a lehető legfejlettebb,
integrált rendszerben összekapcsolódnak. Tulajdonképborsót, almát, szedret.
pen egy zárt épületnek képzelhetjük el, ahol a kívülről
Egy városi farm makettje (BLAKE KURASEK FANTÁZIARAJZA)
bejövő anyag-, energia- és vízáramok minimálisak, az
épület közel önfenntartó.
A f városi zoo mint modell

Munkánk során olyan módszert dolgoztunk ki, mellyel a
jövőbeni állattartó létesítmények anyagáramlása vizsgálható, és annak visszaforgathatósága becsülhető. A módszert a Fővárosi Állat- és Növénykert mint egy jelentős városi állattartó létesítmény anyagáram-elemzésének segítségével dolgoztuk ki. Az állatkertre hipotetikus modellt
állítottunk fel, melyben a trágya értékes komponenseinek
közvetett visszaforgathatóságát feltételeztük.
Az állatkertből évente körülbelül 500 tonna trágyát
szállítanak el. Az összes állatfaj ürülékét nem tudtuk
megvizsgálni, ezért a munkánk céljából relevánsnak tűnő nagytestű növényevő fajok (zsiráf, elefánt, teve, zebra, orrszarvú) egyedeit választottuk ki a következő
szempontok alapján. Az állatkertben az összes állati biomassza – 70 tonna – mintegy felét ezek a mintaegyedek
produkálják, továbbá az elszállított, szinte csak emlősöktől eredő 500 tonna trágya 86 százaléka, azaz 430
tonna származik a kiválasztott mintaegyedektől. Így tehát a bemenő és kimenő anyagáramok szempontjából is
meghatározó mintát jelentenek a kiválasztott egyedek.
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Munkánk során a trágya nitrogén- és foszfortartalmát
vizsgáltuk, mert ezek a komponensek a legfontosabbak a
növényi tápanyag-utánpótlásban. Az analitikai méréseink
során kapott eredményeink alapján a mintaegyedek által
termelt, éves szinten hozzávetőleg 430 tonna trágyában
1340 kilogramm nitrogén és 430 kilogramm foszfor található. Egyenes arányosságot feltételezve a mintaegyedek kiválasztási terméke (exkrétuma) és az állatkertből elszállított
összes trágya között, a teljes állatkertre jellemző, évi 500
tonna mennyiségű trágyában 1560 kilogramm nitrogén és
500 kilogramm foszfor van.
A közös nevez

A visszaforgathatóság meghatározásához egy közös nevezőre
volt szükségünk, amely kapcsolatot teremt a kimenő trágya
nitrogén- és foszfor-komponensei, illetve a bemenő anyagáram között. Közös nevezőnek a modellben először a termőföldet választottuk, amely képes hasznosítani a trágya nitrogén- és foszfortartalmát, és rajta takarmánynövények termeszthetők. A városba integrálhatóság szempontjából azonban a termőföld közös nevezőként nehezen értelmezhető,
ezért egy másik közös nevezőt is választottunk, a hidropónikus
paprikatermesztést. Ennek lényege, hogy meghatároztuk az
állatkertből távozó nitrogén- és foszformennyiséggel a hidropónikus agrotechnológiával termeszthető paprikamenynyiség kalóriatartalmát és ezt viszonyítottuk a bemenő tápanyag energiatartalmához.
További feladat volt a modell felállítása során a termőföld
mint közös nevező összeegyeztetése az állatállomány takarmányszükségletével. Ebben segített, hogy a teljes állatállományt szarvasmarha-egyenértékbe váltottuk át. Az egyenérték
megválasztásához két szempontot vettünk figyelembe: egyrészt azt, hogy az állatkertben élő állatok biomasszatömegének
mintegy 83 százalékát emlősök teszik ki, másrészt azt, hogy
a bemenő takarmányok számottevő része széna, lucerna, kukorica és árpa, melyek a szarvasmarha takarmányának is
nagy részét képezik. Az állatkertben élő összes állat
biomasszatömege 107 szarvasmarha össztömegével egyenlő,
1 szarvasmarha tömegét 650 kilogrammnak véve. A bemenő tápanyagáram energiatartalma alapján kiszámolt szarvasmarha-egyenérték szerint pedig az állatkertben 93 tejelő tehén jutna naponta elegendő tápanyaghoz (szakirodalmi adatok alapján egyedenként napi 250 megajoul energiaigényt
feltételezve). A további számításaink során a két érték átlagát
használtuk, tehát az állatállományt 100 szarvasmarhával
vettük egyenértékűnek. Szakirodalmi adatokra támaszkodva meghatároztuk, hogy mekkora termőföldterület szükséges az egyenértékesített szarvasmarha-állomány takarmányának megtermesztéséhez. Nos, számításaink szerint egyegy szarvasmarha takarmányozására 0,5 hektár termőföld
szükséges, tehát 100 szarvasmarha takarmányozásához 50
hektár területre van szükség.
A visszaforgathatóság mértéke

Az állattenyésztési céllal termesztett búza, szemes kukorica
és őszi árpa fajlagos tápanyagigényeit, valamint azok átlagos terméshozamait figyelembe véve meghatároztuk,
hogy a teljes állatállomány által termelt trágyával mekkora
termőföldterület trágyázása váltható ki fenntarthatóan. A
távozó összes trágyának csak a nitrogéntartalmát kinyerve

12–14 hektárnyi
gabonaföld nitrogén-utánpótlása
lehetséges, viszont
a foszfortartalmat
kinyerve már 21–
26 hektár termőföld foszfor-utánpótlása oldható meg.
Megállapíthattuk,
hogy a trágya nitrogén- és foszfortartalmának hasznosításával a bemenő
tápanyag megtermesztéséhez szükséges termőföld
legalább 24 százaSalátagyár: a VertiCrop hidropóniás
lékának tápanyag- zöldségtermeszt üzeme Nagy-Britanniában
utánpótlása váltható ki.
A hidropónikus paprikatermesztés mint közös nevező
esetében kiszámoltuk, hogy a távozó nitrogén- és foszfortartalommal mennyi energiát tartalmazó paprikaültetvény tápanyagellátása fedezhető. Az állatkert
takarmánybeszerzési adatai alapján meghatároztuk,
hogy a bemenő energiaáram éves szinten körülbelül 2
millió megakalória. A termőföld nélküli technológiával
termesztett paprika tápanyagigényét, a hidropóniás termesztés éves szintű terméshozamát és az így termesztett
paprika kalóriatartalmát figyelembe véve megállapítottuk, hogy a kijövő nitrogénmennyiség az állatkertbe bemenő energiaáram 6,3 százalékának, a kijövő foszformennyiség pedig a bemenő energiaáram 12 százalékának
megfelelő paprikamennyiség termesztéséhez elegendő.
A visszaforgathatóság mértéke – ahogy láthattuk –
hidropóniás technológia során kisebb, mint a szabadföldi
mezőgazdálkodás esetében. Ez meglepő eredmény, tekintve, hogy a talaj nélküli eljárás során azt várnánk, hogy sokkal hatékonyabban tudja a növény felhasználni a tápanyagot, mint a termőföld esetében, hiszen a talajban más élőlények is hasznosítják a tápanyagokat. A vártnál gyengébb
visszaforgathatóságot az okozhatja, hogy a szabadföldi termesztés során a nitrogén és foszfor csak utánpótlásként jelenik meg, mintegy kiegészítve a természetes ökoszisztéma
nitrogén- és foszforkörforgását. Ellenben a hidropónikus
rendszerek esetében a teljes tápanyagigényt mesterségesen
szükséges kielégíteni és adagolni, így fajlagosan több nitrogén- és foszformennyiséget igényel.
A komplex ökoszisztémát fenntartó szabadföldi mezőgazdálkodás városba integrálása, kiváltképpen a termőföld nélküli agrokultúra fejlesztése tehát óriási kihívásokkal néz szembe.
A fenntartható fejlődés szempontjából kikerülhetetlen gondolat az anyag-, energia- és vízáramok visszaforgatása, ehhez
azonban igen összetett problémákkal kell megküzdenünk. A
városi mezőgazdaság mint agrokulturális innováció ma már
nemcsak utópia, ám az ökológiailag és gazdaságilag is kedvező
megoldás megvalósításáig még hosszú út áll előttünk.
VÁRNAI KRISZTINA
PETRI LÁSZLÓ
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I N T E R J Ú B É RC Z I S Z A N I S Z L Ó VA L

A hatvanas években szálltak le el ször ember által épített
rszondák a Hold felszínére. Ezek egyik feladata az volt,
hogy felmérjék a környezet szilárdságát az Apolloexpedíciók számára. Az Apollo-program rhajósai 1969 és
1972 között 6 expedíción 4 mázsa k zetet gy jtöttek a Holdon.
A mintákat magyar kutatók is szerették volna vizsgálni, de ez
1990-ig nem volt lehetséges. Bérczi Szaniszló, az ELTE TTK
Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Csoportjának a vezet je a rendszerváltás után kaphatott kölcsön a NASA holdk zetekb l,
nemzetközi egyezmény keretében.

– Hogyan indult az érdeklődése a
holdkőzetek iránt, és hogyan került
kapcsolatba a NASA-val a Kádárrendszer idején?
– Középiskolás koromban fizika tagozatra és csillagászati szakkörbe is
jártam, és akkor kezdtem el angolul
tanulni. A Hold iránti érdeklődésem
akkoriban kezdett kibontakozni,
mert a hatvanas években szálltak le
az égitest felszínére az első robotok.
Először csak rázuhantak a Holdra a
Rangerek, később pedig simán leszálltak a Luna és a Surveyor űrhajók. Orosz-amerikai verseny volt
akkoriban az űrkutatásban, amely
egyre fokozódott. A robotűrszondákkal párhuzamosan zajlott az
emberes űrrepülések előkészítése is
a holdraszállásra. Engem inkább a
Hold kutatása érdekelt. A tájékozódás része volt, hogy a Hold körül
keringő egységek fényképei alapján
elkészítették a Hold geológiai térképeit. Diáklevelezés formájában levelet írtam több geológusnak, kérve
tőlük geológiai holdtérképeket. Ma
már talán 100 ilyen térképünk is van
itt, az egyetemen ezekből, de már
nemcsak a Holdról, hanem a többi,
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időközben feltérképezett égitestről
is. A levelezés kapcsán megismerkedtem amerikai holdkutatókkal is.
Amikor Eugene Shoemakernek írtam – valamikor a ’60-as évek végén
–, ő elküldte a sikeres Surveyorexpedíciók tudományos eredményeinek összefoglalását.
– Ő Amerikában élt?
– Igen, a California Institute of
Technology-ban dolgozott. Egyetemistaként, másodév után, a Térképtudományi Tanszéken Stegena Lajos professzor diákja lettem. Kaptunk Lunar Orbiter felvételeket az
egyik amerikai űrközponttól. Diákköri munkáim és a szakdolgozatom
is a Hold kutatásáról szóltak. Később a Csillagászati Tanszékre kerültem, és ’77-ben olvastam egy
cikkben, hogy a NASA egyetemeknek is ad kölcsön holdkőzeteket tanulmányozásra, oktatási célból. Addig csak a KFKI kapott egy rövid
időre az orosz robotok által hozott
pormintákból. Így aztán írtam a
NASA-nak. Már nem emlékszem
pontosan a formulára, de a válaszlevélnek az volt a lényege, hogy a vasfüggönyön túlra nem küldenek

2016/28

holdkőzeteket, de azért számon
tartják a kérést. A ’90-ben történt
változások után, 1991-ben Budapesten járt a NASA egyik igazgatója,
Wesley Huntress. Felavatott egy
kisbolygó-adatközpontot Budapesten, és összehívták a KFKI-ba a kutatókat azzal a kérdéssel, hogy kinek van függőben levő ügye a
NASA-val. Én megmutattam a ’77ben írt levelem. Wesley Huntress
látta, hogy a mi kérésünk az egyetemről egy aktuális ügy, és elindult
az ügyintézés. Lefordítottam a kölcsönzésre kerülő holdkőzetekről
szóló könyvet, majd megkértem
Kubovics Imre professzor urat, aki
akkor felsőoktatási helyettes államtitkár, és egyben a KőzettanGeokémia Tanszék vezetője is volt,
hogy támogassa az ügyet. Ő szívesen segített és együtt utaztunk ki
Houstonba s hoztuk el a mintákat
Amerikából Magyarországra. Akkor egy évig voltak itt kölcsön a
holdkőzetek. Egy következő alkalommal Földi Tivadarral mentünk
ki értük 1996-ban, egy újabb kölcsönzési egyezmény keretében. A
vizsgálati eredményekről mindig

beszámoltunk a NASA Holdi és hagymát, a többi növényt, vagy az – Igen. Nagyon sok érdekes összePlanetológiai konferenciáin. Ez tet- agyat lehet így vizsgálni, hanem pél- hasonlítást végeztünk. Vannak törte lehetővé azt, hogy előre megkö- dául az ipari anyagokat is. Amikor melékes kőzetek, összecementált
töttük a nemzetközi egyezményt – először megkaptuk a NASA-mintá- kőzetek – ezek párhuzamba állíthatók a kerámiaipar termékeiidőbeli átlapolással a kőzetvel. Azonban a kerámiaiparminták pedig folyamatosan az
ban egymás után következnek
egyetemen maradtak. Ezek a
a lépések. Például a fazekasholdkőzetek már 20 éve vaniparban sorban összetörjük,
nak kölcsön nálunk az ELTÉ-n
megkeverjük, kiformázzuk,
– a NASA holdkőzet készlete
megsütjük, és a végén kész a
az Egyesült Államok Kormátányér. A holdi becsapódási
nyának a tulajdona.
folyamatban ezek a műveleti
A NASA-készlet darabjai válépések véletlenszerűen, rövid
logatott minták. A vékonycsiidő alatt zajlanak le, őrlés, zúszolatok segítségével megiszás, keverés, fölfűtés, minden
merhetjük a tipikus holdi kőzeszinte egyszerre. A forró
tek szövetét is. Összehasonlítanyag szétterülése után a törhatjuk a holdi kőzeteket a
melék összesül, s ezeket az
földiekkel. A készlet két részanyagokat gyűjtik be az űrhaből áll. Az epoxikorong mintái
jósok. A kőzetek a levegő nélis, és a vékonycsiszolatok is
küli holdi környezetben megalapvetően oktatási célokat
őrizték magukban a kialakuszolgálnak. A készletnek a fő
lási körülmények nyomait.
értéke a 12 vékonycsiszolat.
Ha ki kell emelni valamit a
Ezek segítségével tanulmáNASA-holdkőzetek vizsgálatányozzuk a holdkőzetek szöveból, akkor éppen az a legérdetét. A „szövet” fogalmát minkesebb benne, hogy kézbe lehet
denki ismeri, mert középiskovenni őket, és fénnyel lehet
lában, ha mást nem, a hagymát
vizsgálni a szöveteket. De gonmegnézte. A növényeknek
dolatban az összehasonlítást
még nagyítóval is érdekes a
már ipari anyagokkal is el lehet
szövete, és egyfajta sejtrendvégezni – és a diákok látóköre
szert lát bennük az ember. A
A NASA-tól az ELTE számára kölcsönzött holdi
annál tágabbra nyílik, minél
kőzetek szövete is látványos a
mintagy jtemény. A korongot az USA-ban középiskolák
messzebb távolodunk el az öszpolarizációs mikroszkópban.
részére kölcsönzik néhány hétre, oktatási célból.
szehasonlításban. Ha a szövetAhogy egyre jobb felbontással
rendszereket vizsgáljuk, akkor
vizsgáljuk, egyre finomabb
részletekből egyre összetettebb ki- kat, még a Technika Tanszéken dol- egy nagy tudományági szintézisre is
alakulási folyamatokra következtet- goztam. A technológia tárgyam ad- lehetőség nyílik, mert a biológiában,
hetünk. Nem csak a kőzeteket, a ta az ötletet, hogy a holdkőzeteket a fémiparban, a geológiában, és az
ipari anyagokkal ves- ipari anyagok vizsgálatánál is fontoTelihold
sük össze. Abban az sak a szövetek. A makroszkopikus,
időben gyártó techno- szabad szemmel is látható anyagot
lógiákat is tanítottam, vékony csiszolatban, szövetszinten is
ezért bevontam a nézhetem, a kőzeteket szét tudom
gyártási folyamatokat szedni ásványokra, az ásványokat
is. Ezek végtermékénél kémiai molekulákra, elemekre, krisfigyelhető meg a mes- tályrácsra. Ha ezt a szétszedést az élő
terséges anyagok szöve- anyagnál teszem meg, ott nagyon sok
te, mert egy adott folya- szerveződési emelet adódik addig,
matban az anyag a amíg lejutunk az élő szervezet
gyártási kényszerek – szintjétől a kisebb-nagyobb moleőrlés, keverés stb. – nyo- kulákig, majd az atomokig is. Az
mán nyeri el a szövetét. anyagvizsgálatok során, egy óriási
– Ezek szerint a hold- lépcsősoron haladunk felfelé és lekőzeteket létrehozó fo- felé, s eközben az anyagvizsgáló
lyamatokat párhuzam- műszerek sorozatán át ismerkedünk
ba lehet állítani az ipari az anyagok szerkezetével.
gyártási módszerekkel?
BAJOMI BÁLINT
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EDUVITAL – ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

NÖVÉNYVÉD SZEREK
ÉS EGÉSZSÉG
Az egészség fogalma meglehet sen összetett. Az egészség szó sok mindent jelenthet: sportos küls t, betegségmentes életet, lelki kiegyensúlyozottságot, megfelel nek tartott étrendet. Az egészség meg rzésében pedig fontos szerepe van annak, hogy mit eszünk meg, mit juttatunk a szervezetünkbe. Növényvéd szerekkel foglalkozó kétrészes cikksorozatunkban Kolonics Mária Veronika,
a Lovassy László Gimnázium diákja járja körül a kérdést.

A

zt, hogy mennyire vagyunk egészségesek,
legnagyobb mértékben életmódunk (43%), majd
genetikánk (27%), a környezetünk (19%) és végül legkisebb mértékben az egészségügyi ellátórendszer (11%) határozza meg. A kiegyensúlyozott és toxikus anyagoktól
mentes táplálkozás, illetve a
dohányzás mellőzése két fontos tényező életmódunkban
az egészség megőrzése érdekében.
Eredetük szerint az élelmiszerekben előforduló idegen
vegyi anyagok az alábbiak lehetnek: technológiai szennyezőanyagok, például nitrazminok,
transzzsírsavak, tisztító- és fertőtlenítőszer-maradékok; környezeti eredetűek, például ipari tevékenységből és
közlekedésből eredő toxikus nehézfémek, túlzott mértékű műtrágyázásból eredő nitrát, poliklórozott szerves vegyületek; állatgyógyászatban
használt szerek maradékai; növényvédőszer-maradékok; biológiai eredetű szennyezőanyagok, baktériumtoxinok, mikotoxinok.
Ezek közül vegyük közelebbről
szemügyre a növényvédő szereket!
Az emberi szervezet elsősorban közvetett úton, a táplálékláncon keresztül találkozhat velük. A különböző
hatóanyagú peszticidek toxicitása
nagymértékben különbözik, és a hatóanyagok lebomlása is növényi kultúránként eltérő lehet. Alapvető el878
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várás, hogy a hatóanyag minél tökéletesebben bomoljon le, hogy a kezelt termények ehető részében a
szermaradékok (beleértve az aktív
metabolitokat és bomlástermékeket)
mennyisége a lehető legkisebb legyen. Ezenkívül fontos, hogy az
élelmiszerek elfogyasztásával a szervezetbe jutó szermaradék még tartós
bevitel esetén se legyen egészségkárosító.
A fogyasztók egészsége érdekében
történik a szigorú engedélyezési eljárás, de az élelmiszert termelőknek
is alapvető kötelessége, hogy a növényvédő szereket az előírások szerint használják fel (adott növényi
kultúrában, előírt dózisban és hígításban, megfelelő időpontban és
időjárás mellett stb.), és fontos betartani az élelmezési várakozási időt
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is. Az élelmezési várakozási idő egy
– általában napokban megadott –
időtartam, amelynek el kell telnie
egy adott növényvédő szerrel végzett utolsó kezelés és a növény, növényi termék betakarítása, az áru
felhasználása, forgalomba hozatala, fogyasztása, kereskedelmi feladása között.
Az élelmezési várakozási idő betartása egy biztosíték arra, hogy a termék
ne tartalmazzon a megengedett növényvédőszer-maradék határértéknél
(MRL) magasabb hatóanyagszintet.
Az MRL a növényvédőszer-maradék koncentrációs szintjének engedélyezett felső értéke, amely helyes
mezőgazdasági gyakorlaton, valamint a veszélyeztetett fogyasztók
védelméhez szükséges legalacsonyabb fogyasztói expozíción alapul.
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Hazánkban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH)
éves monitoringprogram keretében,
szúrópróbaszerűen, kockázatbecslés
alapján vizsgálja mind az import,
mind a hazai piaci, valamint termőhelyi mintákat arra nézve, hogy
mennyi növényvédőszer-maradékot
tartalmaznak. A megengedettnél
magasabb érték vagy nem engedélyezett hatóanyag esetén a növényi
termék nem értékesíthető, a hatóságok korlátozzák a forgalmazását,
zárolják, adott esetben megsemmisítik, és egyben a termelő, forgalmazó
felelősségrevonása, bírságolása is
megtörténik.
A NÉBIH a honlapján közzéteszi a
kifogásolt termékeket. 2015. évben
4 (2 paprika, 1 uborka, 1 mangó),
2014-ben 3 (1 fejes saláta, 1 retek,
1 uborka) tartalmazott a honlap szerint a megengedettnél nagyobb
mennnyiségű hatóanyagot tartalmaznak. Több esetben fordult elő a
nem engedélyezett hatóanyag detektálása, de általánosan elmondható, hogy a vizsgált minták 1, maximum 2%-a kifogásolható.
Az Európai Unióban működődik a
RASFF (Rapid Alert System for
Food and Feed) gyorsinformációs
rendszer, amely értesíti, riasztja a tagországokat az emberi egészséget veszélyeztető tételekről, így azok várhatóan nem kerülnek el a fogyasztóig.
Ha az egészség és a természetvédelem
oldaláról nézzük, mi lenne, ha egyáltalán nem használnánk peszticideket?
Baj. Akár nagy baj is lehetne belőle.
Növényvédő szerek használata nélkül
az élelmiszerekben megjelenhetnek
például azok a mikroszkopikus gombák, melyek megfelelő hőmérséklet,
oxigén, szubsztrátum és páratartalom
mellett toxint termelnek. Ugyanaz a
gombafaj többféle mikotoxin egyidejű
szintetizálására is képes lehet, egy
adott mikotoxint pedig több gombafaj
is termelhet. Az ember számára a legveszélyesebbek az aflatoxinok, az
ochratoxinok, a Fusarium-toxinok és
a patulin. Az Aspergillus flavus és az A.
parasiticus termelte aflatoxin B1 például bizonyítottan humán rákkeltő.
Ha nem használunk peszticideket,
elszaporod(hat)nak olyan kártevők,
amelyek képesek kiirtani a körülöt-

tünk élő fákat, szőlőt, gyümölcsöket, növényeket. Megjelennek
azok a növények, melyek nem őshonosak, és kiszorítják a természetes növényzetet, némelyik érintése pedig akár súlyos bőrtünetekkel is járhat. Nem lehet mindig és
mindenhol kizárólag kaszálással,
mechanikai úton megelőzni az allergén lágyszárú növények virágba borulását és pollenszórását sem.
A növényvédő szerek használatában azonban ott van a kisebb-nagyobb környezeti kockázat is,
mely során a talaj, a víz, a haszonés vadállatok is veszélyeztettetek
lehetnek. Különösen érzékenyek a
méhek. A környezet szennyezése
közvetett úton pedig visszahat az
emberek egészségére is.
A növényvédelem tulajdonképpen
egyfajta medicina is. Ha betegek
vagyunk, a patikában kaphatunk
gyógyhatású készítményeket gyengébb hatóanyagokkal, de ha nagyobb a baj, vényköteles készítményeket vásárolhatunk. Ugyanez a
helyzet a peszticidekkel is. A gazdaboltok polcairól beszerezhetünk
különböző, mindenki számára elérhető termékeket, de vannak engedélyköteles készítmények, melyek
vásárlása kizárólag növényvédő
szakember számára lehetséges.
A szervezetünknek a rendszertelen, felelőtlen vagy éppen túlzott
gyógyszerfogyasztás nem tesz jót.
Ám ha nem lennének gyógyszerek, sok esetben nem maradhatnánk életben, életünk ma már elképzelhetetlen orvosságok nélkül.
Így nem csoda, hogy a termesztett növényeknek is szükségük lehet gyógyszerre az életben maradáshoz, ami adott esetben kockázatos, de felelősségteljes felhasználás mellett többet használ, mint
árt. Így nemcsak a terméshozamokat növelhetjük, hanem megóvhatjuk élelmiszereinket, csakúgy,
mint saját tulajdon egészségünket.
Ismert, hogy a sok embert érintő
terhelés, a dohányfüst mennyi kémiai anyagot, köztük hány bizonyítottan rákkeltő anyagot tartalmaz, és ez milyen nagy egészségkárosító kockázatot jelent. 2010ben dohányzással összefüggésbe
ÉLET

hozható betegséggel félmillió beteget láttak el a magyar kórházakban. Ha ezt összevetjük az engedélyezett növényvédőszer-hatóanyagok ismert és ma még meg
nem ismert egészségkárosító kockázatával, nem biztos, hogy magasabb kockázati értéket kapunk.
Használjuk-e akkor ezeket a vegyi anyagokat, féljünk-e tőlük,
jobb lenne-e nélkülük?
Az egyre szigorodó növényvédőszer-engedélyezések, a növényvédőszer-maradék egyre alacsonyabb megengedett határértéke és
a laboratóriumi technika fejlődésével, az egyre alacsonyabb kimutatási határ mind azt segíti, hogy
egyre biztonságosabb élelmiszerek
kerüljenek az asztalunkra. A ma
már elvárt megfontolt, szakszerű,
körültekintő és környezetkímélő
növény védőszer-felhasználással,
integrált növényvédelem (agrotechnikai, fizikai, kémiai, biológiai, biotechnológiai eljárások egymást kölcsönösen kiegészítő alkalmazása, úgy, hogy a környezetre
nézve káros szerek felhasználása a
lehető legkisebb mértékű) alkalmazásával van esélyünk, hogy
csökkentjük, elkerüljük a talajok,
élővizek, hasznos élőszervezetek
további pusztítását, szennyeződését is. Emellett pedig nyugodtan,
félelem nélkül beleharaphatunk
egy szép, nagy, piros almába. Egy
régi, valószínűleg walesi eredetű
közmondás szerint: „napi egy alma – az orvost távol tartja”, ám
napi egy almától senki ne várjon
csodát, az egészséges élethez
ugyanis ennél többre van szükség.
KOLONICS M ÁRIA VERONIKA
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DEDZSIMA SZIG

JAPÁN EU
1543-ban kötött ki Japánban
az els európai hajó, amikor a
portugál felfedez , Mendes
Pinto hajója viharba került, és
japán segítséggel Akógi kiköt jébe futott be. A japánokra a
fedélzetr l leszálló portugálok látványa megdöbbent
hatással volt, ám ez a kaland
adta a kezd lökést az európai
kapcsolatok felvételéhez.
Európai, kínai és japán keresked k tárgyalása Dedzsimán

A

terület fiatal nagyura és Pinto
beszélgetése során hamar világossá vált: az egymással
folytatandó kereskedelem jó nyereséggel kecsegtethet. 1549-ben Xavéri Ferenc jezsuita misszionárius megkezdte
a kereszténység terjesztését a felkelő
nap birodalmában. A portugál kereskedők eleinte Hiradóban építették ki
kereskedelmi központjukat. Majd
1570-ben, Ómura Szumitada daimjó
áttért a katolikus hitre, tíz év múlva
átadta a jezsuitáknak Nagaszaki kikötőjét, a kínai selyemkereskedelem monopóliumával együtt.
A XVI. század végétől a sógunok, – a
Tokunagava kormányzat –, fokozatosan szűkítették a külföldi kereskedők
és a misszionáriusok tevékenységét.
Tojotomi Hidejosi 1587-ben betiltotta
a keresztény vallás gyakorlását, elrendelte a misszionáriusok kiutasítását, de
nem kényszerítette ki a rendelet betartását. 1614. január 27-én viszont már
ediktum tiltotta be a keresztény vallás
gyakorlását. Kiutasították a misszionáriusokat és a keresztény japánokat. 1635
és 1639 között a bakufu öt alkalommal
adott ki a külkapcsolatokat korlátozó
és tiltó rendeleteket (japánul szakoku
rei), amelyek fokozatosan tökéletesítették az ország elszigetelődési politikáját.
Elsősorban a keresztény hit gyakorlásá-
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nak valamint a hittérítők tevékenységének szigorú ellenőrzésével, a külföldi hajók behajózásának és kereskedésének korlátozásával, a japánok kiutazásának és a már külföldön lévők
visszatérésének betiltásával. 1636-ban
Dedzsimára száműzték a portugálokat, majd a simabarai felkelés leverése
után (1637) véglegesen megpecsételődött a kereszténység sorsa Japánban.
Szigorú rendeleteket hoztak, 1639-től
minden külföldit kitiltottak az országból, a külföldieknek halálbüntetés terhe mellett tilos volt belépni Japánba, a
japánok pedig nem utazhattak külföldre, ezzel elkezdődött a szakoku,
vagyis az elzárkózás korszaka.
A kereskedelmi állomás
kialakítása

Az izolációs politika ellenére nagy volt
az érdeklődés a nyugati kultúra és ismeretek iránt Japánban. Ezért a hermetikus elzárkózás nem volt teljes, mivel
egyetlen kivétel akadt: holland és kínai
kereskedőknek megengedték, hogy először Hiradó kikötőjében kereskedjenek,
majd 1634-ben a Nagaszaki-öbölben kialakították, a legyező alakú, mesterséges
szigetet, Dedzsimát. 1641-től, a kicsiny
120×75 méteres (mindössze 0,9 ha területű) szigeten a hollandok kereskedelmi
állomást alakíthattak ki, ahol Japán és a
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külvilág kereskedelmét intézték. A szigetet kis híd kötötte össze a szárazfölddel, mindkét oldalon őrséggel, a sziget
felöli részt hatalmas kapu zárta le. A
hollandok bérelték a területet: a mintegy húsz holland japán házakban lakott, akiket ötven japán tisztviselő, kapuőr, éjjeli őr felügyelt. A szigetet hivatalosan, közvetlenül az otona (főfelügyelő) irányította, aki beszámolási
kötelezettséggel tartozott Nagaszaki
tartomány bugjójának (kormányzó).
Ugyanakkor közel 150 tolmács segítségével intézték a kereskedelmi ügyeket,
akik jól ismerték a holland nyelvet, később ők fordították le az első holland
könyveket japán nyelvre.
A holland és a japán kereskedők ellátásáról számos vendéglős gondoskodott.
A szórakoztatásukra, mivel 1639-ben a
külföldiek japán feleségeinek és gyermekeinek is távozniuk kellett Japánból,
európai nőket pedig nem engedtek be
az országba, külön Marujama teaházat
építettek, ahol japán judzsok vagy
keiszeik (prostituáltak) is tartózkodhattak, néhány napig. A szigorú felügyeleten természetesen a japán titkosrendőrség is őrködött. Az európaiak semmilyen vallásos szertartást nem tarthattak,
illetve a halottaikat sem temethették el
japán földön. Évente egyszer hagyhatták el Dedzsimát, amikor Edóba (ma

SZIGETE

A NAGASZAKI-ÖBÖLBEN

EURÓPAI ABLAKA

Japán kurtizánok

Dedzsima képes térképe

Tokió) a császári udvarba, a szokásos
éves, hűbéres ajándékot elvitték. Természetesen jó előre meghatározták,
hogy milyen ajándékokat várnak, ezt
hivatalosan „császári követelésnek”
nevezték: asztrolábiumok, szemüvegek, távcsövek, földgömbök, orvosi
műszerek és könyvek, európai hangszerek, festmények vagy egzotikus állatok és trópusi madarak szerepeltek a
listán. A császári udvar meglátogatása
kiemelkedő eseménynek számított a
holland kereskedők életében, az Edóba
való utazás, az ott tartózkodás és viszszaút mintegy három hónapot vett
igénybe. A császári fogadásra való várakozás közben sok alkalom adódott,
hogy a fővárosban élő szamurájok közelebbről is megismerhessék az európai kultúrát és zenét, a technikai vívmányokat. 1790-től már csak négyévente kellett felkeresni a császári udvart ajándékokkal. Az utolsó holland
ajándék 1853-ban került a japán császári udvarba, a Kanko Maru, az első
japán gőzzel hajtott hadihajó, amelyet
III. Vilmos holland király ajánlott fel a
Tokuganava sógunátus-nak.

A holland kereskedelmi telepet, az
opperhoofd (főnök) vezette, japán kérésre a kinevezések gyakran változtak,
általában a kereskedelemben és a diplomáciai életben egyaránt gyakorlott, japánul is beszélő embereket neveztek ki,
akik a szolgálatuk lejárta után könyveket írtak a tapasztalataikról, amelyek
nagy népszerűségnek örvendtek Európában, mivel első kézből, saját tapasztalataikat osztották meg az érdeklődő,
tudományos világgal.
A Holland Kelet-indiai Társaság

A japánok hosszas megfontolás után választották ki a hollandokat kereskedelmi
partnerül. Az első holland kereskedő
hajó, a Liefde 1600. márciusában sodródott Japán partjaira, a hajó angol kormányosa William Adams – aki később
meghatározó szerepet játszott a japán
hajózás megújításában, valamint a
sógun tanácsadója lett – és a holland
Melchior van Santvoort kereskedő különösen jó viszonyba kerültek Tokugava
Iejaszu sógunnal. 1603-ban létrejött az
Edo-bakafu, vagyis a Tokunagava
ÉLET

sógunátus. A holland-japán kereskedelmi kapcsolatokat Móric nassaui és
orániai herceg levele alapozta meg,
amelyet 1609-ben, Nicholas Puyck és
Abraham van den Broek kereskedőkkel
küldött a sógunhoz, azzal a kéréssel,
hogy nyissa meg a japán kikötőket a
holland kereskedelemi hajók előtt. A kérés kedvező fogadtatásban részesült, még
abban az évben szeptember 20-án, megnyitották kereskedő házukat Hiradóban.
Utána folyamatosan fejlődött a kétoldalú kereskedelmi kapcsolat.
Németalföld fénykorában, a XVII.
század elején a gazdaság és a gyarmatbirodalom mellett az alkotó, megismerő
szellem, a művészet és a kultúra elevenen virágzott. A vallási békétlenségbe
belefáradt és üldözött szabadgondolkodók új otthonra, békés alkotói környezetre találtak Németalföldön, akik
a hazai humanistákkal együtt hozzájárultak Hollandia felemelkedéséhez. Az
aranykor festői, a csodálatos képeket
alkotó holland festők, az egyetemes
művészeti kultúrát gazdagították. Neves holland természettudósok új utakat
nyitottak a természettudományokban
és a jogtudományban.
Hollandiát aktív kereskedői szelleme
és kiváló, hazai gyártású hadi és kereskedelmi flottája tengeri hatalommá
tette. Kiválóan megszervezett gazdaÉS
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sága hatalmas, négy kontinensre kiterjedő gyarmatbirodalom kiépítésére
nyújtott lehetőséget. Az iparosítás, a
világszerte kiépült kereskedelmi kapcsolatok és üzletek révén Hollandia a
világ és Európa egyik leggazdagabb,
vezető országává vált. A világkereskedelem alapjait a nagy kereskedelmi társulatok alkották, közülük kiemelkedett az 1602-ben megalakult Holland
Kelet-indiai Társaság (Vereenigde
Oost-Indische Compagnie), amely elsősorban India keleti vidékeinek és az
indonéz szigetvilág természeti kincseinek a kiaknázására és feldolgozására
alakult. A Társaság később kiterjesztette működési területét, a gyarmatokon
bányászott ásványkincsek, valamint az
ott termelt mezőgazdasági termények
Európába szállításához, a kelet-indiai
útvonal biztosítása érdekében 1651-ben
megszállta a dél-afrikai Fokföldet is.
Noha a Társaság 1798-ban feloszlott, a
megmaradt gyarmatok kezelését a
holland állam vette át, és gyakorolta
felettük a felügyeletet egészen a holland gyarmatbirodalom feloszlásáig. A
Holland Kelet-indiai Társaság felügyelte a Japánnal folytatott kereskedelmet. Mivel a japánok tudták, hogy
a hollandok protestánsok, a katolikusok természetes ellenfelei, és elsősorban
kereskedők, tehát csak mérsékelten
folytatnak missziós térítést, ezért szívesen vették fel a szűk és szigorúan behatárolt kereskedelmi kapcsolatokat a
holland Társasággal. A japán hatóságok minden beérkező hajót szigorúan
átkutattak, a vallásosnak nyilvánított
tárgyakat elkobozták, a fegyvereket a
visszaindulásig lefoglalták.
Az izoláció megsz nése

A Társaság elsősorban Kína és India
kincseit forgalmazta: selymet, pamutot,
a materia medicát: illatszereket, fűszereket, de a későbbiekben a cukor lett a
legfontosabb exportcikk. Ezek mellett
ólmot, higanyt, ónt, szarvas prémeket
és cápabőrt hoztak be. Az európai áruk
nagyrészét könyvek, tudományos műszerek és sok más, Japánban ritkaságnak
számító árucikkek alkották. A holland
kereskedők pedig ásványkincseket: rezet, ezüstöt, aranyat, kámfort vásároltak Japánból, valamint sok imariporcelánt, lakkedényeket, az élelmiszerek közül pedig rizst és szóját importáltak. A sógunátus ellenőrzése alá vonta a
külkereskedelmet, a szabadkereskede882
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lem megszűnt, az árukat előre meghatározott áron szabadott csak eladni, az
import- és exportáruk árát maximálták, valamint nagyon drága volt a szállítási költség, de mindezek ellenére
mintegy 50%-os hasznot termelt a kereskedelem. 1641 és 1847 között 606
holland kereskedőhajó érkezett Dedzsima szigetére, az első időszakban (1641–
1671) évente, átlagosan hét hajó, ezekből
egy tucat süllyedt el, ami nagyon jó
aránynak számított. A következő időben (1671–1715) évente csak öt hajót engedélyeztek a hatóságok, majd 1715-től
ez a szám lecsökkent kettőre, végül
1790-től egyre. 1799-től nőtt a holland
hajók száma újra kettőre. A hajózási
időszak általában június végétől november végéig tartott.
A kereskedelemben rendkívül fontos
szerepet játszottak az Európából importált holland nyelvű könyvek. Tokugava
Josimune 1720-ban megengedte a tudományos művek szinte korlátlan behozatalát. A több mint tízezer könyv, egy különálló tudományág, a rangaku (holland
tudomány) megszületésének képezte az
alapját. A legtöbb XVII–XVIII. századi
fontos könyvet lefordították holland
nyelvre, így szinte a korabeli egész európai szellemi és technikai műveltség elérhetővé vált a japán tudósok számára.
Különösen a természettudományos és
műszaki könyvekre mutatkozott óriási
igény. A holland kereskedelmi telepen
állandóan orvosi ügyelet működött, ahol
a legképzettebb európai orvosok működtek. Noha a korabeli japán orvoslás
elsősorban a hagyományos kínai orvoslásán alapult, kíváncsi érdeklődéssel for-
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gatták az európai anatómiai és sebészeti
könyveket. Egyes fontosabb műtétek elvégzéséhez illetve a japán orvosok továbbképzésére, neves európai egyetemi
tanárokat, mint Caspar Schamberger,
Engelbert Kaempfer, Carl Peter
Thunberg és Philipp Franz von Siebold
professzorokat hívták meg, akik akár
évekig is élhettek, és viszonylag szabadon mozoghattak Japánban, természetesen a császári udvar vagy a befolyásosabb daimjók igényelték a szaktudásukat. Hazatértük után az orvos-profeszszorok, akár csak a holland kereskedelmi
főnökök sorra megírták élményeiket,
gazdagítva az európai japonológia tudományát. Dedzsima hamarosan az európai gyógyászat, haditechnika és csillagászat központjává vált, amelyet tanulni
vágyó szamurájok százai kerestek fel. A
holland kereskedők honosították meg
Japánban a különböző élvezeti cikkeket,
mint a kávé, a csokoládé vagy a sör, de
szintén közvetítésükkel jutott el a káposzta és a paradicsom. Az első fényképezőgépet is hollandok ajándékozták a
császári udvarnak, onnan terjedt el a nép
körében. A XIX. században az indiai
tollaslabda játékot és a biliárdot népszerűsítették.
Japánban a holland kereskedelmi
egyeduralom csak 1858-ban szűnt
meg, mert az Egyesült Államok által
kierőszakolt, 1854. március 31-én aláírt
kanagavai egyezmény nyomán az izoláció megszűnt, Japán szélesre tárta kapuit a nyugati világ előtt, elsőként
Simoda és Hakodate kikötőket nyitotta meg az amerikai hajók előtt.
BIKFALVI GÉZA

TÁRGYAK – TÖRTÉNETTEL

OLÁH CIGÁNY
BÁLVÁNY PILINYB L

B

áró Nyáry Albert 1910-ben a Nógrád megyei Piliny községben a leltárkönyv tanúsága szerint egy „oláh cigány bálvány”-nak és egy
„oláh cigány gyertyatartó”-nak nevezett, agyagból formázott és égetett tárgyat gy jtött. Ugyanebben az id ben, ugyancsak itt fényképfelvételeket
is készített kemencét épít cigányokról, illetve egy tekn vájó kompániáról,
mindkét esetben munka- és csoportképet is rögzítve. Július utóján járhatunk,
a tekn vájók csoportja mögött gabonakereszteket látni. A tekn vájók,
másképpen beás cigányok – ekkori elnevezéssel román anyanyelvük miatt „oláh cigányok” – még id szakosan vándorlók. A
téglavet k már letelepedtek, a korabeli anyakönyvek tanúsága szerint a környékr l, akár a közeli Endrefalváról is érkezhettek. Írhatták róluk, hogy téglaver , téglaéget , vályogvet
vagy akár csak sármunkás. Kés tavasztól kora szig élhettek itt családjukkal, alkalmi kunyhóban.
Piliny rendkívül gazdag régészeti leletekben: a Várhegyen
megtelepedett bronzkori népesség a pilinyi kultúra nevet

vagy pogány szentként tisztelték? Netán az égetés sikerét tulajdonították neki? Vagy egyszer en csak egy szobrocska, egy alkalmi m vészi alkotás? A
kunyhó dísze, a gyerekek játékszere, netán ajándék a megrendel nek, a földesúrnak? Csak találgathatunk. Száz évvel kés bb kérdezgetve, és a m tárgy másolatát mutatva az egykori téglaéget k leszármazottainak, addig jutunk, hogy a még az 1990-es évek elején a Becskeden kemencét épít csoport tagjai emlékeznek arra, hogy a gyerekek számára készülhettek sárból
formált és kiégetett állatkák vagy piciny épít téglák.
Ha a szobrocska történetét nem is tudjuk, a téglakészítés menetét ismerjük. Ennek els lépése az agyagföld kitermelése, domboldalból való le-

Oláh cigány gyertyatartó (KERÉK ESZTER FELVÉTELE)

Tekn vájó cigányok, Piliny, 1910 (NYÁRY ALBERT FELVÉTELE)

Téglaégetés, Piliny, 1910 (NYÁRY ALBERT FELVÉTELE)

kapta, de feltártak honfoglaláskori temet t is. A várhegyen ásatott Nyáry Albert Kubinyi Ferenc régésszel és itteni birtokossal. Nyáry egyszerre volt régész, etnográfus és
képz m vész. Amikor a két téglaéget család a Wattay
vagy Kubinyi uradalomnak dolgozott, s amikor a tekn sök edényeket vájtak, akkor is itt tartózkodott Nyáry
Albert, s szerezte meg a bemutatott tárgyakat. Azokat
minden kétséget kizáróan az id tájt készíthették a téglaéget k, mivel ilyen leleteket a korábbi korszakok nem
hagytak ránk.
De miért mondja a gy jt a tárgyakra, hogy „oláh cigány”? Mert a tekn vájóktól vásárolta, kapta? Vagy a téglaéget kt l, csak nem tett különbséget a két nyelvi és etnikai cigány csoport között, s az „archaikusabb” csoport
nevét használta? S miért „bálvány”? Pogány istenként

döntése volt. Ezt követte a föld egy részének 30–40 centiméter vastagságú elterítése, belocsolása, lábbal való átgyúrása, majd kapával háromszori átvágása. Az így el készített sarat a férﬁak talicskázták fel
az asztalra, és az asszonyok abból formázták meg vet forma segítségével a téglát, s vetették ki a simára elkészített, homokkal beszórt
placcra. A félszáraz téglákat aztán az oldalukra fordították a gyorsabb
száradás érdekében, majd a nyers téglákat behordták a szárító alá,
hogy helyet adjanak a következ tégláknak. Az els nek kiszáradt téglákat behordták a kemencébe, kialakítva a t zteret és a füstjáratokat. A
kész kemencében néhány napig „kist zön” folyt a téglák további szárítása, amely a vízg zök teljes távozásáig tartott. Ezek után a kemence
küls , „köpönyeggel” takart részét agyagos sárral körbetapasztották és lesz kítették a tüzel nyílást, majd megkezd dhetett a folyamatos égetés, a „nagyt z” id szaka. Ett l az id t l kezdve a t zteret
folyamatosan f tötték ölfával. A nagyt z kezdete után 2-3 nappal a
kemence tetején vörösen izzó területeket folyamatosan földdel takarták be. A
kemence tetejének teljes betakarása jelezte, hogy készen lettek az égetéssel.
Ekkor utoljára telerakták ölfával a t zteret, majd befalazták, betapasztották a nyílást. Az egy hétig tartó kih lés után kiszedhet volt a többtízezernyi tégla. Feltehet leg ekkor és így vették ki a szobrot és a gyertyatartót is, melyek a hónap
tárgyaként tanulmányozhatók júliusban a Néprajzi Múzeumban.

SZUHAY PÉTER

Oláh cigány bálvány (KERÉK ESZTER FELVÉTELE)
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Tisztelt Főszerkesztő úr!
Létezik az emberiség közös nyelve?
Ezzel a címmel érdekes cikket írt
Szilágyi-Nagy Ildikó. Szívesen szólok
hozzá, nem vitázva, hanem kiegészítve. A kérdést igen mélyen kutatta a
XIX. század magyar nyelvészete. Ennek nyomán tenném meg észrevételeimet.
snyelv – ssejt?

Mint ismeretes, a magzat két sejtből, az atyai magból és az
anyai petéből fejlődik. Mégpedig oly módon, hogy a korai sejtek, az őssejtek, képesek arra, hogy a jövendő szervezetben az egyik csont, a másik szem, a harmadik
idegsejt legyen. És így tovább. Őssejtek a születés után is
megtalálhatók a köldökzsinórban, a csontvelőben. Kínálkozik a hasonlat, hogy nyelvünk alap építőelemei, a
hangok bizonyos értelemben őssejtnek tekinthetők,
amennyiben így vagy úgy hangzanak, és ugyanakkor
jelentéshajlamokkal bírnak. Hajlamokkal és nem jelentéssel! „A sztoikusok véleménye szerint a szavak természetesen
alakultak ki, úgy, hogy az első hangjuk utánozza a dolgot,
amit megneveznek” – írta Epikurosz.
A Czuczor-Fogarasi szótár
minden betűre, azaz hangra
nézve megadja, hogy melyik
milyen jelentések megalkotását támogatja, és példák
seregét sorolja föl. Így a k lehet hangutánzó: köhög, krákog, máskor vezér- vagy
kezdőhangként hajlást segít
kifejezni: kacs, kajla, majd
kerekséget: kör, kerek, élességet: karc, kedélyt: kedv stb.
A mély magánhangzók
általában nagyobb és
messzebb eső dolgok
megnevezésében segédkeznek: arra, nagy, úgy,
ott, sőt, ó gyökszavunk
időbeli távolságot is kifejez: ópapa, óhaza, ódon
stb. A magasabbak a közeliekben és apróbbakban tüsténkednek: itt, így, erre, kicsi, pici stb. Természetesen akadnak kivételek: a nyelv nem élne, ha nem így volna! Általános kivételek az ajakkerekítéssel ejtett magas hangok, például a jön közeledést jelent, a megy távolodást.
A figyelmes beszélő tapasztalja, hogy a rokon hangzók
módosulása a fogalmi körön belül ide-oda tologatja a jelentést: robban, roppan, lobban, rebben, lebben; rom, ront, lom, roncs,
rongy, rima; böfög, pöfög, töfög; búb, púp. Vagy: part, mart; locs,
mocs; pocsolya, mocsolya; továbbá p r g, f r g, vagy p r g, pörög,
pörge stb. Legkivált a – Czuczor-Fogarasi szótár szavával –
szervrokonok alakulnak át egymásba. Ezeket nagyjából hasonló helyen képezzük a szánkban: k, g; r, l, ly; m, n, ny stb.
Máskor előhang belépése hozza a változást: izeg, zizeg; anya, banya, nyanya. Tehát egy bizonyos szósejtből
új és újabb jelentések alakulhatnak ki, melyek olykor
884
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egész jelentésbokrot nevelnek az eredeti fogalomtartományban. A fejleményekből könnyen kihüvelyezhető,
hogy a változások az újonnan csatlakozott vagy módosult hangok természeti hatását mutatják. A módosulás
kerete egyrészt formai, azaz a hangok változását jelenti a jelzett határok között. Másrészt szellemi, és ez a
magyar nyelvnek különleges és erős vonása. E szellemiséget képiségnek nevezzük. Szólóban, hallgatóban
hasonló benyomás keletkezik, ugyanaz a kép villan föl,
mint amiről szó van. Például az idézett rom, ront, lom,
roncs, loncs, rongy, ringyó, rinyál, rima stb. csoportban az
anyagi és szellemi bomlásé.
Szavaink tehát nem hangyamenetre emlékeztető képcipelő hangsorokból állnak, mivel a képek és a hangok
egyaránt rugalmasak! A szabályos hangváltások határai
közt némileg változnak, de a kép és a hangalak összefonódásának következtében az idők során alig vagy lassacskán módosulnak.
Bűz gyökszavunk az elvont, azaz önmagában nem
használatos büd gyökünkből ered „a büdös, büdösödik,
büdösít, büdösség származtak. Ugyanaz bűz szóval, melynek származékai: bűzöl, bűzös, bűzít. Eredetére nézve utálatból fakadó természeti hang” (Czuczor-Fogarasi szótár).
A bűzről nem a szemünk, nem a fülünk, hanem orrunk, légcsövünk, legdurvább esetben a gyomrunk tudósít. Ugyan sem nem látható, sem nem hallható, mégis érzékletes, tehát a kép kiterjesztett fogalomkörébe tartozik, akárcsak a hő.
Hő gyökszavunk rendesen hé alakban tűnik elő, például hevet, hevek, heves, hébe-hóba. De nem szokatlan a
hőt, hőnek, hőben sem. Némely képzők előtt megtartja eredeti alakját, mint: hőség, hős. Kínai nyelven ho jelentése
tűz. A magyarban hé, hő gyökök meleget, hi, hű, hó pedig
hideget jelentenek. A h a lehelés természeti hangja!
Nyelvünk tehát tudja, hogy a hideg és a meleg közös
érzékelési és fogalmi körbe tartozik!
Czeglédi Cecília és Molnár Zsolt számítása szerint a Czuczor-Fogarasi szótár száztízezer szavának körülbelül kétharmada hang vagy jelenségutánzó, vagyis a föntebb vázolt érzékelési körbe tartozik. Eszerint Czuczor Gergely
és Fogarasi János, meg a Szótár készítésében segítő akadémikusok és más kortársak pontosan tudták, hogy érzékelésünk az „eredeti állati érzésekig” megy vissza. Azokkal a
szavakkal együtt, amelyek ezeknek az „érzéseknek” a kifejezésére szolgálnak ősidők, ha úgy tetszik, emberi életünk megkezdése óta.
Ebből következik, hogy szókincsünk történelem előtti,
hatalmas rétege érzékszerveink kezdeti tapasztalataiból
ered, amelyekkel fölfogtuk a környező világnak az öt
érzékünkre ható részét. Mi több, föl is dolgoztuk, hiszen
szavakká, emberivé alakítottuk a természetből áradó jeleket. Hangjaink jelentéshajlamának segítségével képpé
varázsoltuk, és ezáltal visszakapcsoltuk eredeti, közös tapasztalatainkhoz, s ily módon a szellemmé hevítettük.
Igen bizony, azóta is az eredeti, közös tapasztalatok ideái
ragyognak nyelvünkben!
CZAKÓ GÁBOR
(Az e rovatunkban megjelenő írások nem szerkesztőségi nézőpontot tükröznek, hanem olvasóink véleményét.)

TÁRGYAK
ORVOSTUDOMÁNYI
– TÖRTÉNETTEL
TÖRTÉNETEK

SEBÉSZETI VARRÓGÉPEK

A

XIX. század második felében – miután a narkotizálás felfedezését
követ en egyre inkább elterjedtek a hasm tétek –, gyakran okozott végzetes fert zést a hasüregbe jutó gyomor- és béltartalom.
A sebészek emiatt olyan módszer kidolgozásán fáradoztak, amelynek
segítségével a csonkolt gyomor összekapcsolható a bélcsatornával anélkül, hogy a bels nedvekb l a legcsekélyebb mennyiség a hasüregbe kerüljön. A biztonságos eljárást egy neves
magyar sebész által alkotott varróeszköz segítségével sikerült megvalósítaniuk.
Az els , gyakorlatban is használható „sebészeti varrógépet” Hültl Hümér sebész tervezte. Diplomáját
1891-ben a Budapesti Tudományegyetemen szerezte,

egyes m tét után vissza kellett szállítani az üzembe, hogy újra feltöltsék.
Nem volt mellékes az sem, hogy a sebészeti varrógép gyártása sok pénzbe
került. Ezek után érthet , hogy az egész világon akkoriban mindössze körülbelül 50 darabot használtak. A szabadalmaztatott mintadarabot
az alkotó és a gyártó tovább fejlesztette: a súlyát és méreteit
csökkentették, a küls felületét pedig nikkellel vonták be.
Ezt követ en ez az új változat került forgalomba.
A sebészeti varrógép hátrányainak ismeretében, annak tökéletesítésén és továbbfejlesztésén dolgozott
a Budapesti Egyetem I. számú Sebészeti Klinika tanársegéde, Petz Aladár, aki végül az el bbivel azo-

Hültl Hümér
Az USA-ban gyártott sebészeti
varróeszköz m ködési elve a Hültl-féle

A Hültl-féle

gyomorvarrógép mintáján alapszik

gyomorvarrógép
1907-ben gyártott

nos elven m köd , de annál lényegesen használhatóbb eszközt alkotott.
és gyógyító munkáját a Stefánia
Találmányát az 1921. évi sebészkonggyermekkórházban kezdte. Kés bb
resszuson mutatta be az orvostársaa Szent László, a Szent István, védalomnak. Hültl professzor – miután
gül a Szent Rókus Kórházban m szemüvegtokján maga is kipróbálta a
ködött sebészként. Munkája során
gép m ködését és meggy z dött a
tapasztalta, hogy a hasm téteknél
varratok tökéletes voltáról – gratulált a
A Hültl-féle gyomorvarrógép
a csonkolt gyomor vagy bélszakafeltalálónak, majd páratlan lovagias1908-ban gyártott típusa
szok nem megfelel illesztése, illetsággal intézkedett saját gépe további
(SEMMELWEIS ORVOSTÖRTÉNETI MÚZEUM,
ve varrata miatt a gyomor és bélgyártásának leállításáról.
BLAHÁK ESZTER FELVÉTELEI)
nedvek gyakran fert zik a hasüreAnnak ellenére, hogy Petz a m szeget és szöv dményeket okoznak.
ren mindössze két kapocssort alkalA biztonságos varratképzéshez Hültl egy sebészeti varrógépet szerkesz- mazott, tökéletes varrat képz dött. Használata egyszer bb volt, mert a kaptett, amelyet útmutatásai alapján Fischer Gy z (Viktor) szerszámkészít
csokat helyben az asszisztens is betölthette. A másik jelent s eltérés a
1907-ben le is gyártott. Az eszközt 1908-ban szabadalmaztatták, gyomor- korábbi eszközhöz képest az volt, hogy Petz gépének hossza mindöszvarrógép néven vált ismertté és a gyakorlatban is jól vizsgázott. Segítségével sze 27 cm-re csökkent, a súlya pedig nem érte el az egy kilogrammot. A minmár úgy össze tudták kapcsolni a resecált gyomrot és a bélcsatornát, hogy tapéldány elkészítésére Petz Aladár nehezen talált vállalkozót, végül a rajzok
azok tartalma nem szivároghatott a hasüregbe. Ezzel jelent sen csökkentet- alapján azt egy órástanonc iskola m vezet je gyártotta le. A tömeges el álték a m tétek kockázatát. A gép – egy lendít kar forgatásával egyszerre lításra viszont csak Németországban talált kivitelez t.
négy sorban – gyorsan és s r n nyomta be az U alakú drótkapcsokat az egyA szerkezet, valamint a m ködési elv sikerességét bizonyítja, hogy a Petzmáshoz illesztett rétegekbe. Az ily módon szorosan összevarrt felületek töké- féle készüléket számos klinikán napjainkban is használják, illetve a XXI. száletesen záródtak, és a m tétet követ en gyorsan gyógyultak.
zad egyenesen varró orvosi eszközei is hasonló elv alapján m ködnek. A
A sikeres szerkezetnek azonban több hátránya volt: a súlya (2,75 kg), vala- korszer sebészeti varrógépek anyaga, formája, méretei, bizonyos m szaki
mint a méretei miatt (hossza 54,4 cm) nehezen lehetett kezelni, a forró vizes megoldásai megfelelnek korunk követelményeinek, de m ködési elvük a XX.
fert tlenítés után viszont hosszú ideig kellett várni, amíg az leh lt. Ráadásul a század elején megalkotott Hültl-féle gyomor- és bélvarrógépével azonos.
KÓTYUK ERZSÉBET
drótból készített kapcsokat kizárólag a gyártó tudta belehelyezni, így minden
példánya
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN
Nemes István (Baja, pistus@t-online.hu) – Motívumok
Dr. Szikszay Péter (Újhartyán,
drszix@monornet.hu) – Él virágszál épített virágmez ben – A hajdani császárváros teret adott
Hundertwasser mester fantáziájának, s lám, milyen szépen odaillik az a piros ruhás ifjú hölgy

R

ácsodálkozástól
a
megfáradásig.
Az
alapélmény pedig a látvány. Hiszen az utazó idegen közegben mozogván
virtuális csápjával, a tekintetével tapogatja izgatottan az ismeretlen környezetet. Ha nem sietős a
dolga, e csáphoz csatlakozó digitális technikával,
könnyedén dokumentálja
is észleleteit. Az ÉT-galéria
kurátorát az érdekli igazán, egy ÉT-olvasónak mire tüzel ez a szenzorja. Az
a műveltség, ami lapunkat
és olvasóit összekapcsolja,
mire érzékeny külföldön?
Nem kell még válaszolni,
majd tíz-húsz ilyen témájú
tárlat után talán elemezhetjük, milyen a külhoni
táj ÉT-optikával.
H. J.
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Virág István (ViragI@vireco.hu) – Tölt dés – Strasbourg belvárosban,
a Notre-Dame katedrálisban. A XIII. századi mesterek nekik is építették.

Felszeghy Szabolcs (Debrecen, szabolcs.felszeghy@gmail.
com) – Egy a 17 millió bicikli közül, avagy tökéletes összhang
– Leidenben voltam egy kongresszuson. Csak az iPhone volt
nálam, azért egy-két téma így is megfogott.

SZABÁLYOK
Az ÉT-galériában bárki kiállíthatja felvételét, megosztva élményét olvasótársaival Kérjük, hogy a digitális képet
tif vagy jpg formátumban 300 dpi
felbontással küldje el az et-galeria@
eletestudomany.hu címre. A tárgyrovatba
írja: ét-galéria, és a kísér levélben mondja
el, amit a felvétel körülményeir l és a témáról
tud. A beküld jutalma a „kiállításban” megnyilvánuló elismerés.
A „hónap képe” 5000 Ft különdíjat kap.

Laczó Péter (Gy r) – Meg lehet csinálni! – Malagán készítettem ezt a képet (2007-ben).
Egy régi bérház felújítása a belvárosban. Mai igényeket kielégít lakások kialakítása, illetve
modern üzletek beleépítése a történelmi városkép meg rzése mellett.
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LogIQs
www.mensa.hu

Fejtör rovatunk feladványai Olvasóink általános
feladatmegoldó képességét teszik próbára. A

Az el z számunkban megjelent fejtör k
megoldásai

kérdések tetsz leges sorrendben oldhatók meg,

1. fejtör – Károlyi Zsuzsa feladványa

nem épülnek egymásra, mindegyik más és más

Megoldás: 99

készség fejlesztésére vagy tesztelésére alkal-

(A szemközti számok számjegyeinek az összege mindig 22.)

mas. A helyes megoldásokat jöv heti számunkban közöljük. Jó töprengést, briliáns ötleteket,

2. fejtör – Feleki Zoltán feladványa

eredményes gondolkodást kívánunk!

Megoldás: POROSZLÓ
(A felsorolt településnevek egy-egy népnevet, illetve nyelvet
rejtenek magukban: dán, észt, arab, ír, cseh, örmény +
orosz.)

1. fejtör – Schmiedl Gábor feladványa

3. fejtör – Romhányi Dóra feladványa:
Megoldás: 2
Melyik szó
illik a felsorolásba
az alábbiak
közül?
MESTERMUNKA,
ZSEBÓRA,
BÁSTYATORONY,
PÁRBAJ,
HATÁRID

2. fejtör – Károlyi Zsuzsa
feladványa

(Az ábrákban a jelek balról jobbra haladnak három sorban,
úgy, hogy a sor vége után a következ , vagyis
az eggyel alatta lév sor eleje következik, a jobb alsó sarok
után pedig a bal fels sarok. A jelek lépési szabálya
a következ : a kör egy mez nyit halad, a négyzet kett t,
a csillag pedig hármat. Az alsó és a fels sorban a jelek
teliek, a középs ben pedig üresek.)

3. fejtör – Tilki Csaba feladványa

Legkevesebb hány rrel
oldható meg a képen
ábrázolt alaprajzú épület
rzése, ha mindegyik fal
mindkét oldalának
minden egyes pontját
látnia kell valamelyik
rnek, és az rök nem
mozdulhatnak el
a helyükr l?
A falak egy-egy oldalán
több r nem osztozhat.
Mennyit ér a jobb oldali oszlop?
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LÉLEKTANI LELEMÉNYEK
Pacsirták és baglyok az iskolában

Közismert jelenség – bár az okát valójában senki sem
tudja –, hogy léteznek reggeli és esti típusú emberek. A reggeli típusok, a „pacsirták” szeretnek korán kelni és korán lefeküdni, nekik fizikai, szellemi
vonatkozásban, sőt a társas kapcsolatokat illetően is
a reggel a legjobb időszakuk. Az esti típusúak a
„baglyok”, akiknek a korai kelés nehézséget okoz,
ám a nap során egyre inkább felélénkülnek, ezért szeretnek később lefeküdni, hiszen ők este a legaktívabbak, leghatékonyabbak. Természetesen nem mindenki sorolható be a pacsirták vagy a baglyok közé, sőt
valójában a köztes típus képviselői teszik ki a népesség
nagyobb részét. A reggeli és esti típusok vizsgálata
már csak azért is izgalmas lélektani téma, mert úgy
tűnik, a pacsirták és a baglyok némileg eltérő személyiségvonásokat mutatnak.
Nagy általánosságban igaz a megállapítás – vagyis
korántsem érvényes mindenkire törvényszerűen –,
hogy a reggeli típusúak lelkiismeretesebbek, könynyebb kijönni velük, viszont kevésbé nyitottak az új
élményekre. Az esti típusok nehezebben viselik az ismétlődő, monoton feladatokat, és a kitartásuk is
gyengébb. Mivel már serdülőkorban megmutatkozik, hogy ki pacsirta és ki bagoly – bár ez idővel változhat –, fontos kérdés, hogy a két típusba tartozók
hogyan teljesítenek az iskolában. Nyilvánvaló, hogy
az iskola időbeosztása inkább a reggeli típusoknak
kezdvez, hiszen eleve korán kell kelni, és minden jelentős szellemi munkát igénylő tevékenység, például
a számonkérés elsősorban délelőtt zajlik. Ennek megfelelően valóban az a tapasztalat, hogy a pacsirtáknak jobbak a tanulmányi eredményeik, mint a baglyoknak.
Ám az, hogy az iskola „pacsirtaközpontú”, talán
nem ad választ maradéktalanul a két csoport közötti
különbségre. Amint azt két spanyol pszichológus,
Cristina Escribano és Juan Francisco Díaz-Morales a
Personality and Individual Differences című folyóiratban kifejti, a helyzet ennél azért bonyolultabb. Az iskolai teljesítmény hátterében ugyanis mindig nagyon
fontos a motiváció, vagyis az, hogy ki miért akar tanulni (ha akar egyáltalán). A motiváció jellege pedig
– a kutatók feltételezése szerint – összefügghet azzal,
hogy valaki pacsirta-e vagy bagoly. Az elmélet ellenőrzésére Escribano és Díaz-Morales 342, tizenkét
és tizenöt év közötti madridi iskolás részvételével
vizsgálatot végzett, melynek során felmérték, a gye-

Rossz id (SZ CS ÉDUA RAJZA)

rekek közül ki melyik típusba tartozik, vagyis a napnak mely szakában végez a legszívesebben bizonyos
tevékenységeket, mikor szeret aludni, tanulni, dolgozatot írni. Majd egy kérdőívvel többek között
megállapították, hogy a diákokat a tudásvágy hajtja-e („Azért tanulok, mert szeretek megtudni új dolgokat”), vagy a teljesítmény a fontos a számukra
(„Azért tanulok, mert jó jegyeket szeretnék kapni”).
Természetesen azt is mindenkitől megkérdezték,
hogy milyen osztályzatokat ért el az előző iskolaévben az alaptantárgyakból.
Az eredmények összesítéséből kiderült, hogy a pacsirták valóban jobb eredményeket értek el, mint a
baglyok, de ezt nem csupán a számukra kedvezőbb iskolai időbeosztás okozta. A két csoportnak mások
voltak a tanulásra sarkalló motivációi is, illetve ezek
erőssége is eltért. A reggeli típusok esetében jóval
erősebb volt a tudásvágy, és főként a teljesítmény elérésére való törekvés. Az esti típusokat a többieknél
sokkal kevésbé érdekelte, hogy jó eredményeket érjenek el. Ez azt jelenti, hogy a baglyokat nem csupán
fegyelmezni kell és rászorítani, hogy igazodjanak a
„pacsirták világához”; igazán eredményesek csak akkor lesznek, ha sikerül motiválni őket a teljesítmények elérésére.
M ANNHARDT A NDRÁS

Megrendelhet a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletágánál
Tel.: 06-40-56-56-56 (kékszám), fax: 06-1-303-3440, levélben: MP Zrt.
Hírlap Igazgatóság, Budapest 1932, e-mail: hirlapelofizetes@posta.hu vagy az
eshop.posta.hu honlapon, továbbá személyesen a postahelyeken és a kézbesítôknél.

El fizetési ár 2016-ra belföldre: 1/4 évre 3900 Ft, 1/2 évre 7800 Ft, 1 évre 15 600 Ft
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A TUDOMÁNY VILÁGA
A londoni méhek
titkos élete

méheket kutató progEbánusgyramvárosi
tartja lázban a londoni urkertészeket. A University of
London munkatársai színes, számozott táblával jelzett méheket
engedtek szabadon június 21-én a
Queen Mary University of London tetőteraszairól, és továbbiak
követik majd őket az elkövetkező
hónapokban egy tudományos kutatás keretében, mely a városi méhek titokzatos életét tárja föl. Az
egyetem Biológiai és Kémiai Tudományok Iskolájának kutatói a
méhek hátára vízálló, számozott
táblákat erősítettek. A megfigyelésben a kutatók a civilek segítségére számítanak, ugyanis arra
kérték a londoniakat, hogy figyeljék meg a számozott méheket,
és fotózzák őket. A fotókkal lehetőség van versenyen való részvételre is. 100 font értékű utalványnyal jutalmazzák a legjobb fotót,
mely virágport gyűjtő számozott
méhet ábrázol, azután a legtöbb
számozott méhről készült képet
Boldogabbak a támogató
szül k gyerekei

apán kutatók 5000 fős felmérést
Jmilyen
végeztek, hogy meghatározzák,
nevelési stílusok léteznek jelenleg Japánban, és milyen következményekkel járnak.
A Nishimura Kazuo (Kobe University) és Yagi Tadashi (Doshisha University) vezetésével dolgozó japán
kutatócsoport a jelenlegi japán nevelési stílusokat vizsgálta. Eredményük szerint azok a gyerekek, akik
pozitív figyelmet és gondoskodást
kaptak a szüleiktől, felnőve magas
jövedelmű, magas boldogságszinten
élő, szakmailag sikeres és erős erkölcsi érzékű emberekké válnak.
Nishimura professzor kutatócsoportja a különböző nevelési módszereket és hatásukat akarta felmérni.
Ennek érdekében 2016 januárjában
széleskörű online felmérést indítottak, mely része volt egy nagyobb,
„Alapkutatások Japán fenntartható
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beküldő versenyzőt, és a legjobb,
méhbarát kertet ábrázoló fotót (a
zsűri a kutatócsoport tagjaiból
áll). Bár a jutalom is inspiráló lehet, önmagában a téma is közérdekű, hiszen tudjuk, hogy a méhek világszerte veszélyben vannak, és nélkülük lehetetlen volna
az élelmiszer-termelés.
A London Pollinator Projekt
(Londoni Beporzó Program) célja,
hogy feltérképezze a városi méhek kedvelt útvonalait a városban,
és hogy mely virágokat részesítik előnyben. A projekt vezetője,
Lars Chittka professzor elmondta:
„Az a tény, hogy a méheknek egyéni „rendszámtáblájuk” van, lehetővé
teszi, hogy bárki, aki érdeklődik a
téma iránt, elkezdje saját tudományos
kutatását, és tudományos érvényű kérdéseket tegyen fel a méhekkel kapcsolatban. A civil kutatók érdeklődését
például biztosan felkelti, ha látják,
hogy ugyanaz a méh tér vissza az erkélyükre, és talán kedvet éreznek arra,
hogy feljegyezzék, mikor és hányszor
bukkant föl a rovar, és melyik volt a
kedvelt virága. Talán érdekli őket,
ezek a látogatások mit árulnak el ne-

künk a méhek térbeli memóriájáról, és
hogy bizonyos méhek miért bizonyos
színű virágokat kedvelnek.”
A program máris arra ösztönözte a londoniakat, hogy olyan növényeket ültessenek, melyek nektárban és virágporban gazdagok,
mint például az angol levendula,
a közönséges kígyószisz (Echium
vulgare) és a macskafarkú veronika (Veronica spicata). A méhek tel-

gazdasági fejlődéséért”
című programnak. Az
5000 férfi és nő válaszadónak a szüleikkel
való gyerekkori kapcsolatukra vonatkozó
kérdéseket és állításokat adtak, mint például: „A szüleim megbíztak bennem.” „Úgy
éreztem, a családom nem
érdeklődik irántam.” A
felmérésből nyert adatok alapján négy kulcsfaktort különítettek el:
érdeklődés/érdektelenség, bizalom,
szabályok, függetlenség, és mérték az
„együtt töltött idő” és az „azt tapasztaltam, hogy megszidtak” faktorokat
is. A felmérés alapján a kutatócsoport
a szülők nevelési módszereit a következő 6 kategóriába sorolta.
Támogató: Magas vagy átlagos függetlenség szint, magas bizalom szint,
magas szintű érdeklődést mutatnak a
gyerek iránt, sok időt töltenek együtt.

Szigorú: Alacsony függetlenség
szint, közepes-magas bizalom szint,
szigorúak vagy meglehetősen szigorúak a gyerekkel, közepes-magas
szintű érdeklődés a gyerek iránt, sok
szabály.
Elnéző: Magas vagy átlagos bizalom szint, nem szigorúak a gyerekkel, az együtt töltött idő átlagos,
vagy hosszabb mint az átlagos család
esetében.
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Számozott méh

A Juhari Zsuzsanna-díj
átadása

Tudományos Újságírók Klubja
A
és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a tudományt nép-

Közönséges
kígyószisz

jes kiengedése után elválik majd,
mennyire volt eredményes a városi kertészek serénykedése. „Azt
reméljük, hogy a számozott méhek
kerti meg figyelése oda vezet, hogy
a rovarokat mint egyes egyedeket is
méltányolni fog ják. A méhek individuumok, saját, egyéni emlékük van
egy bizonyos virág-útvonalról, és saját ízlésük bizonyos virágokra, amely
különbözik más méhek ízlésétől. És
ha az ember egyszer megérti, hogy a
rovarok individuumok, és nem pusztán
névtelen létezők, kapcsolatot alakít ki
velük, és mélyebb megértéshez jut afelől, miért is fontos, hogy a környezetvédelemben közreműködjön, és segítse
a veszélyeztetett állatokat” – jegyezte
meg Lars Chittka.
(AlphaGalileo)
Lezser: Alacsony szintű érdeklődés
a gyerek iránt, nem szigorúak, kevés
időt töltenek együtt, kevés szabály.
Durva: Alacsony szintű érdeklődés a gyerek iránt, alacsony szintű
függetlenség, alacsony szintű bizalom, szigorúak a gyerekkel.
Átlagos: Átlagos szint minden
kulcsfaktor esetében.
Az eredmények azt mutatták,
hogy a „támogató” nevelési módszerekkel találkozó gyerekek, ahol
a szülők sok pozitív energiát fordítottak a gyerekre, magas jövedelemről, boldogságérzésről és szakmai sikerekről számoltak be. Azok
a gyerekek, akik „szigorú” nevelési
módszer szerint nőttek fel, ahol a
szülők sok figyelmet fordítottak a
gyerekre és szigorú fegyelmezési
szokások uralkodtak, szintén magas jövedelemről és szakmai sikerekről számoltak be, de boldogság
szintjük alacsonyabb és magasabb a
stressz szintjük.
(Kobe University)

szerűsítő, ismeretterjesztő blog elismerésére alapított Juhari Zsuzsannadíj átadására 2016. június 23-án került sor a TIT székházában.
A blogpályázatra 21 nevezés érkezett. A beérkezett pályázatokat
a TUK elnökségének tagjai, a TIT

tője többek között Szávoszt-Vass Dániel). A TUK különdíját: egyéves Élet
és Tudomány, valamint Természet
Világa előfizetést a tanarno.cafeblog.hu
létrehozója, Kassa Tünde kapta.
Tizenkét további pályázó elismerő oklevélben részesült: Varga Máté
http://criticalbiomass.blog.hu/, Jamrik
Levente Falanszter.blog.hu, RáczNagy Zsófia http://religio-logos.
blog.hu/, Országos Széchényi Könyvtár http://blog.oszk.hu/foldabrosz,
Zsíros László Róbert és Hauptricht

A díjátadó ünnepség
elnöksége (balról: Gózon
Ákos, az Élet és Tudomány
f szerkeszt je, Székely
Kristóf és Székely
Flóra, Juhari Zsuzsanna
gyermekei, Piróth Eszter,
a TIT igazgatója és Dürr
János, a TUK elnöke)

Díjazottak és díjátadók

A Juhari Zsuzsanna-díjat elnyert blog szerz i:
Szávoszt-Vass Dániel és Jakab László

képviseletében az Élet és Tudomány
szerkesztősége, valamint néhai rovatvezetőnk gyermekei, Székely
Flóra és Székely Kristóf értékelte.
Az ünnepségen köszöntőt mondott
Dürr János, a TUK elnöke, Piróth
Eszter, a TIT igazgatója, Gózon
Ákos, az Élet és Tudomány főszerkesztője és Székely Flóra. Közösen
adták át a Juhari Zsuzsanna-díjat,
melyet a pangea.blog.hu nyert (készíÉLET

A TUK különdíjasa, Kassa Tünde
(TRUPKA ZOLTÁN FELVÉTELEI)

Tamás szertar.blog.hu, Magyar Természettudományi Múzeum http://
mttmuzeum.blog.hu, Dr. Vörös Anna
http://nogyogyasznaplo.cafeblog.hu/,
Kuglics Gábor http://kugi.blog.hu, Árvai
Tünde http://pecsinotortenet.blog.hu,
Ádám Péter http://duplax.cafeblog.hu,
Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság
http://www.gyogyszeresztortenet.hu,
Kubinyi Enikő http://kutyakutatas.
blogspot.hu/.
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Kibervédelmi szívdobbanás

gy új kibervédelmi rendszerrel
E
megoldhatóvá válik a felhasználók számára létesített végpontok és
az IT hálózat védelmi szoftvereinek
a szinkronja. A Sophos Security
Heartbeat (Szívdobbanás) technológiája oldotta meg egyszerűen és hatékonyan a végpontokon alkalmazott és a hálózati
védelem közötti valós idejű
kommunikációt. A következő
generációs végpont és hálózati
védelem úgy került szinkronba, hogy egyedülálló harmóniát és kezelhetőséget eredményez a két szoftver együttműködése közben.
A rendszer szívdobbanásnyi idő alatt
érzékeli, ha a tűzfal mentén gyanús tevékenységek zajlanak. Titkosított csatornákon keresztül érkezik információ
az azonnali reagáláshoz. Az IT szakZöld címkék és az árak

a környezetkímélő terméket szeretH
nénk vásárolni, egyaránt találkozhatunk ökocímkével és környezetbarát védjeggyel ellátott termékekkel.
Ezek között azonban nem csupán jelentős árbeli különbséget fedezhetünk fel, hanem környezetkímélő
hatásukban is eltérhetnek.
A környezetbarát termékek védjegyezése nem egyezik meg egy termék
ökocímkézésével. A kettő közötti különbséget a teljes életciklus-elemzés
jelenti, amely a termékek
környezeti hatásait összegzi a
„bölcsőtől a bölcsőig” szemléletnek megfelelően. A teljes életciklus-elemzés során
egy terméknek szigorú kritériumoknak és ellenőrzéseknek kell megfelelnie: az
alapanyagok kiválasztásától
kezdve a gyártáson vagy termesztésen, tenyésztésen, azután a szállításon, használatfogyasztáson át a hulladékká
válás környezeti hatásait is
figyelembe vételéig.
Mivel az ökotermékeknek
sokkal több kritériumnak
és ellenőrzésnek kell megfelelniük mint a „csak”
környezetbarátoknak, így
az előbbiek létrehozása is
többe kerül, mint azoknak a
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emberek korábban idejük nagy részét a
sebezhetőségek és a gyanús folyamatok
felfedezésével töltötték, ám ebben az
esetben a tűzfal riasztása után rendelkezésre áll a számítógép neve, a bejelentkezett felhasználó adatai és a pontos
elérési út ahhoz a folyamathoz, amelyik

rosszindulatú forgalmat generál. Ennek
köszönhetően a tevékenységek központjában már a problémák megoldása áll.
Automatizált folyamatok gondoskodnak a veszélyeztetett végpontok

azonnali elszigeteléséről, így nem kell attól tartani, hogy a vírusok, malware-ek
vagy egyéb kártékony alkalmazások eltávolítása közben adatszivárgás lépne fel.
Az UTM kezelőfelület és a rendszerfelügyeleti eszközök segítségével
a teljes hálózatról pillanatképet lehet
készíteni. A beállítások könynyedén elvégezhetőek, ugyanis az egész rendszernek objektum- és szolgáltatásorientált
az interfésze. Ez azt jelenti,
hogy például a hálózati eszközökre beállított és elmentett
feltételek a teljes konfigurációs hálózaton alkalmazhatóak.
A szolgáltatások terén hasonló
módon előre beállíthatóak a
tiltások és a kivételek, amiket
újra és újra fel lehet használni, ezért
nem szükséges minden egyes eszközt
vagy szolgáltatást külön beállítani a
végpontokon vagy a hálózaton.
(Forrás: MARCOM)

termékeknek, amelyek csupán életük
egyetlen területén számítanak környezetbarátnak. Bár a teljes életciklus-elemzés szigorú kritériumaival az
ökotermékek minősége is biztosított,
mégis nehezen tudja felvenni a versenyt a „normál” vagy környezetbarát
védjeggyel ellátott termékekkel, hiszen vásárlásaink során legtöbben az
ár alapján döntünk.
Egy magyarországi felmérés során
öt különböző korcsoportra bontva, élethelyzetük és eltérő fogyasztási szokásaik alapján 500 embert

kérdeztek meg arról, hogy hajlandó
lenne-e többet fizetni egy termékért,
ha az – a piacon lévő hasonló termékekhez képest – kevésbé terheli a környezetet. Ezek a válaszok láthatóak
az ábra oszlopdiagramjain. Az igenleges válaszokat adókat pedig tovább
kérdezték arról, hogy mennyi az a
plusz költség (<5%, 6-10%, 11-15%,
16-20%, 20%<), amennyivel még
hajlandó lenne többet fizetni. Ezeket
az eredményeket a tortadiagramok
szemléltetik.
(www.greenfo.hu)

2016/28

KERESZTREJT VÉNY
Raymond Smullyan szellemes történeteken alapuló munkái a Typotex
Kiadó talán legnépszer bb könyvei közé tartoznak a logikai feladatokat,
játékokat kedvel k számára. E heti keresztrejtvényünkben A csúfolórigó
nyomában cím könyvében szerepl madarak közül néhánynak a nevét
kérjük. A megoldást beküld k között a kötet 5 példányát sorsoljuk ki. Jó
fejtést kívánunk!
Beküldési határid : a lapszám megjelenését követ második hét
keddje, 2016. július 19-e. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Keresztrejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu.
Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 22.
heti számunkban elkezd d 12 hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek bet i egy 140 éve született, Nobel-díjas orvos nevét adják meg.
A név megfejt i között az Élet és Tudomány negyedéves el fizetését
sorsoljuk ki.
VÍZSZINTES: 1. Az egyik madár. 7. Déli szélesség, röv. 9. Ajándékoz. 10.
Nemes Nagy Ágnes verse. 12. Ékszerfa! 14. Az Egy nap New Yorkban
cím filmmusical Oscar-díjjal elismert komponistája (Roger 1905–1970).
16. Fém. 18. Röfögni kezd! 19. Igen, angolul. 20. A tornaeszközök valamelyike. 22. A másik madár. 24. Svéd kiköt város, Anita Ekberg néhai színészn szül helye. 25. Német tengeri kiköt város. 26. Tiszteletben tartott,
értékes. 27. Sóhajtásnyi(!) osztrák város az Inn partján, a bajor határnál.
28. Dundi nebuló! 29. Brit autók jelzése. 30. Ady Endre álneve. 32. Holland
autók jelzése. 33. Sainte, röv. 34. A pontyfélék családjának egyik faja.
FÜGG LEGES: 1. Esély, lehet ség. 2. Komisz. 3. Holnapig. 4. A túlsó
partra csónakázik. 5. Tószéli terület. 6. ... Montand; egykori francia színész, énekes. 7. A cs zöngés párja. 8. Ásványi f szer. 11. Szezonvég!
13. Havon is, vízen is használt sporteszköz. 15. A harmadik madár.

17. Íjból lövik. 18. Tremolál az énekes. 20. Sárika. 21. Zászlós (rendfokozat), röv. 22. Macskahívó szó. 23. Egyetlen helyre sem. 24. Váratlan
ajándékkal kedveskedik. 25. A negyedik madár. 26. Világbajnok angol
labdarúgókapus (Gordon). 31. Az egyik égtáj. 33. Számnév, röv. 35.
Magam. 36. Riportkezdet! 37. Igen, Giovanni!
A 25-ös lapszámunkban megjelent keresztrejtvény megfejtése: MÁSFÉL
CSIRKE, KÖLES, SZÉNA, F ; MARHATÁPKEVERÉK. Ron Aharoni:
Matematika szül knek cím könyvét nyerte (Typotex Kiadó): Lévayné Egyházi Piroska (Székesfehérvár), Maholányi József (Vác), Máthé Gabriella
(Budapest), Polyák Ferencné (Jászkisér) és Váczy György (Szerecseny).
A nyerteseknek gratulálunk, a nyereményt postán küldjük el.
VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

Kedves Olvasóink!
2006 és 2014 között
megjelent lapszámaink
kedvezményesen,
200 forintos áron
vásárolhatók meg
a szerkeszt ségben.

TELC nemzetközi és államilag elismert
nyelvvizsgák 7 nyelvb l 4 szinten
Következ vizsgaid pont:

2016. augusztus 13.

Jó szórakozást kívánunk
lapunk olvasásához!

Jelentkezési határid : 2016. július 11.

A vizsga el tt felkészít tanfolyamok
indulnak, azokról a www.telc.hu
honlapon tájékozódhat.

Vizsgák
A2, B1, B2
és C1
szinteken

TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
ANGOL C2 1 1 060 TIT-TELC C1
NÉMET C2 1 1 061 TIT-TELC C1

telc@telc.hu
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ÉT-IR ÁNY T
Mozdulatlan élet
A szegedi Móra Ferenc
Múzeum Pompeji – Élet
és halál a Vezúv árnyékában című kiállításán a
hamu lepte város katasztrófáját, az ott élt emberek életét, mindennapjait, hitvilágát, kikapcsolódási szokásait, harcászatát mutatják be az
érdeklődőknek. A tárlat törzsanyagát adó közel 120
tárgy a Pompeji feltárás anyagát őrző Nápolyi Régészeti
Múzeumból érkezett.
A december 31-ig nyitva tartó tárlat három kiállítóhelyen tekinthető meg: a
Móra Ferenc Múzeum
főépületében, a Dóm tér
szomszédságában található Fekete házban, valamint a Kass Galériában.
A Móra Ferenc Múzeumban magával a katasztrófával, a Vezúv kitörésével, a közélettel, a
fürdőkkel, a színházzal, az építészettel, a mindennapokkal ismerkedhetnek meg a látogatók.
A kiállítás egyediségét, különlegességét az adja, hogy a
Pompeji ásatás tárgyaiból kiállítás eddig nemhogy Magyarországon, de még Közép-Kelet Európában sem került bemutatásra, így Szeged ad először otthont ennek a
páratlan értékű kollekciónak.

'56 m vészete
A Magyar Nemzeti Múzeum Rejt/Jel/Képek ’56
– A forradalom titkos
művészete című új időszaki kiállítása rendkívül
jelentős mérföldkőnek ígérkezik az 1956-ra vonatkozó
képzőművészeti alkotások megismertetésében.
A Nemzeti Múzeum néhány esztendeje az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó csodálatos, több száz darabos (főként grafikai) gyűjteménnyel gazdagodott. Mai tudásunk
szerint az 1956-hoz kapcsolódó művészeti anyag összességében eléri a másfél ezres számot. Ennek a hatalmas
anyagnak a Nemzeti Múzeumban őrzött részéből, illetve
a más közgyűjteményekben, valamint magángyűjtőknél
fellelhető alkotások legjelesebb darabjaiból áll össze a több
mint 700 m2-en, mintegy háromszáz műtárgyból álló kiállítás (az egyszerű ceruzás-golyóstollas vázlatoktól a mívesebb tusrajzokon át az egészen kiváló szitanyomatok, linómetszetek, akvarell és olajfestmények, kisplasztikák,
érem és verőtöve, emlékműterv és -makett, továbbá a
mindezeket megerősítő fénykép, kordokumentum,
transzparens, grafitti és használati tárgy), amellyel a forradalom és szabadságharc hőseinek emléke előtt kíván tisztelegni a november 15-ig látható tárlat, a sorsfordító
események 60. évfordulója alkalmából.
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Bánsághy Nóra rovata

Tábori bordélyok
A Kecskeméti Katona
József Múzeum folytatva az első világháborús
kiállítások sorát, ezúttal
a tábori bordélyok és a
korabeli helyi prostitúció
témáját dolgozta fel. A háború pillangói című tárlat a
Nagy Háború okozta „irtózatos szenvedést, a tömegmészárlást” – ami gyakorlatilag 660 ezer magyar katonaáldozatot jelentett – állítja ellentétbe az erotikus, a tábori bordélyok témával.
1915 tavaszára a nemi betegek
száma soha nem tapasztalt méreteket öltött, a katonák körében meghaladta a 12 százalékot.
A kialakult helyzet orvoslására
1915 nyarán a Császári és Királyi Hadügyminisztérium segédközegeként létrehozott egy,
a tábori bordélyok hálózatát
megszervező részleget, amely a
prostitúció szabályozására és ellenőrzésére lett hivatott. Az itt
dolgozó nők az ápolónőkéhez hasonló szabású, csukaszürke egyenruhát kaptak.
Az augusztus 7-ig látható kiállítás ezt az időszakot
mutatja be a történelem, a néprajz, a mentalitástörténet
és a történeti néprajz „összedolgozásával”.

Számítógép=m vészet?
A hazai számítógépes művészet
rendszerváltás előtti történetéről
ad átfogó képet a Magyar Nemzeti Galéria új, Magyar művészek és a számítógép – Egy
kiállítás rekonstrukciója című
kiállítása, amely a médium magyar képviselőinek első,
1990-ben Franciaországban
rendezett csoportos bemutatkozását rekonstruálja.
Az új médiaművészet neves
kurátora, Joël Boutteville által
a lille-i Fête de l’image-ra
(Képünnep) összeállított Les
Artistes hongrois et de
l’ordinateur (A magyar művészek és a számítógép) című tárlaton a közönség kilenc
alkotó (Böröcz András, Gábor Áron, Galántai György,
Hegedűs Ágnes, Kiss László, Hannawati P. Ráden, Révész László László, Sugár János és Waliczky Tamás)
mintegy százhúsz műtárgyát tekinthette meg. Újdonságuk akkor a képzőművészet hagyományos intézményi
struktúráján való kívülállásukban volt megragadható, és
ez érvényes rájuk ma is. A kiállítás augusztus 21-ig
várja az érdeklődőket.

KÖV E T K E Z

SZ ÁMUNKBÓL

A paprikanemesít
Angeli Lambert

A hazai növénynemesítés korszakváltó eredményének számít az erejétől megfosztott, azaz csípősségmentes paprika létrehozása a múlt
század közepén: a Cecei fajtatípusnak köszönhetően megsokszorozódott a hazai paprikafogyasztás,
és világhírű lett a magyar fehér
paprika.
Az arzén reneszánsza

Mengyelejev periódusos rendszerének 33-as rendszámú eleme kétes hírnévnek örvend. Az arzénről
legtöbbünknek a mérgező anyag
jut először eszébe, viszont az kevésbé köztudott, hogy régóta alkalmazzák gyógyszerként. Így jogosan tehetjük fel a kérdést, lényegében melyik táborba sorolhatjuk
ezt az elemet és radioaktív izotópjait?
Az els Zichy-expedíció
a jászok shazájában

A magyarság eredetkérdésének kutatása az utóbbi időben újabb lendületet kapott a volt Szovjetunió különböző területein. E kutatások
egyik fontos korai előfutára volt Zichy Jenő gróf három, 1895-1898 közötti kaukázusi és közép-ázsiai expedíciója.
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A hátlapon

A Petz-féle sebészeti varrógép
A Petz Aladár tanársegéd által szerkesztett sebészeti varrógépet 1920-ban
alkalmazták először sikerrel egy
gyomorfekély operációja során, a
Budapesti Tudományegyetem I. számú Sebészeti Klinikáján. A korábbi
ilyen típusú eszköz elvén működő,
de annál lényegesen könnyebb varrógép segítségével is tökéletes varratot tudtak létrehozni. Az alkotó az
1921. évi sebészkongresszuson mutatta be találmányát az orvostársadalomnak. Petz Aladár, a Hültl Hümér által korábban szerkesztett gyomor- és bélvarrógépet fejlesztette tovább méghozzá úgy, hogy az
könnyedebbé és kezelhetőbbé vált.
Lényeges változtatás volt a szerkezeten, hogy az addigi négy sor kapocs
helyett csak kettőt alkalmazott. A
gép kisebb méretű lett, a kapcsokat
helyben az asszisztens is betölthette,
nem kellett a gyártóhoz fordulni.
Petz nehezen talált iparost, aki a rajzok
alapján vállalta volna az eszköz gyártását, ezért egy órástanonc iskola művezetője készítette el számára a varrógép
első példányát. A tömeges előállításra
sem talált hazai kivitelezőt, ezért előbb
Amerikában, majd Németországban
keresett lehetőséget célja megvalósítására. Végül a németországi
Tuttlingenben működő Jetter und
Scheerer cégnél 1923-ban megkezdték
a Petz-féle sebészeti varrógép sorozatgyártását. Az eszköz adott volt, de a sebészek kezdeti ellenállásával nehéz volt
megküzdenie. A gyakorlati eredmények azonban hamarosan bebizonyították, hogy Petz készüléke beváltotta a
hozzá fűzött elvárásokat. A varrógép
végül a sebészek nélkülözhetetlen eszközévé vált, amit az is bizonyít, hogy a
feltaláló nevéből a német nyelvben –
Röntgen nevéhez hasonlóan – igét képeztek: petzen –, ami annyit jelent, mint
a Petz-féle varrógéppel varrni.
Szöveg: KÓTYUK ERZSÉBET
Kép: BLAHÁK ESZTER
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Sebészeti varrógép

