
  

ÉLET            TUDOMÁNY
BÁNKI 100 • A ROBOTIKA MŰHELYEI • PÓKNÁSZAJÁNDÉK • AZ UNIVERZUM ADATAI

E
lő

fi
ze

tő
kn

ek
: 

31
0 

F
t  

Á r a :  4 0 0  F t  L X X I I .  é v f o l y a m   2 7 .  s z á m   2 0 1 7 .  j ú l i u s  7 .

es

Di
gi

tá
lis

 v
ál

to
za

tb
an

: d
im

ag
.h

u     AZ ÉV 
ROVARHŐSE



834   É l e t É s  tu d o m á n y   2017/19

Idén második alkalommal hirdettük meg ismeretter-
jesztő cikkpályázatunkat a műszaki tudományok leg-
frissebb eredményeinek és kérdésfelvetéseinek széles kö-
rű megismertetésére és népszerűsítésére. A Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel és a Pro 
Progressio Alapítvánnyal közösen kiírt pályázatra kuta-
tási projektekhez vagy TDK dolgozatokhoz kapcsolódó 
ismeretterjesztő írásokat vártunk, amelyekben a pályá-
zók közérthető módon mutatják be saját kutatásukat, 
annak célját, módszerét, eddigi vagy várható eredmé-
nyeit és tudományos vagy gyakorlati hasznosíthatóságá-
nak lehetőségét.

Két kategóriában lehetett pályázni: külön kategóriába 
kerültek a BME oktatóinak, tudományos kutatóinak 
cikkei, és külön mérettek meg a hallgatók írásai.

Tavaly 22, idén 20 cikket küldtek a pályázók, így összes-
ségében hasonló mennyiségű pályázat érkezett – ám a ta-
valyi kiegyenlített oktatói-hallgatói arány idén érdekesen 

változott: 16 diák küldött cikket, ám az oktatói kategóri-
ában csak 4 cikk érkezett. Éppen ezért a zsűri úgy dön-
tött, hogy az utóbbiak között csak egy első díjat oszt ki – a 
hallgatók között viszont megosztott harmadik díj szüle-
tett, így itt összesen négy díjazott pályamű volt.

Oktatói kategóriában a győztes Dudás Levente lett, 
akinek az új magyar „zsebműhold” fejlesztéséről szóló 
cikkét ebben a számban olvashatják.

Hallgatói kategóriában Várnai Krisztina Világító, pöt�-
työs és átlátszó élő műszerek című írása kapta az első díjat, 
a második helyezést pedig Katona Mihály és Radnai 
Róbert az elektromos és belső égésű motoros autók 
energiafelhasználását és széndioxid-kibocsátását össze-
hasonlító cikke érte el. A harmadik díjon pedig két pá-
lyamű osztozott: Józó Muriel Fröccsönthető fa: álom vagy 
valóság?, valamint Krajnyák Bence és Lajtos Levente 
Szerkesztett látás című munkája.

A díjazottaknak gratulálunk – a nyertes cikkekkel pe-
dig hamarosan olvasóink is találkozhatnak lapunk ha-
sábjain.

a SzerkeSztőSég

 ÉLET ÉS TUDOMÁNY  LXXII. évfolyam 27. szám  2017. július 7.

Címlapon: nagy szarvasbogár hímjének 
rágószerve (Németh Tamás rétegfelvétele) 
Az Év Rovara: a fát evő ökör című cikkünkhöz

Digitális változatban: dimag.hu 
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 Új módszer  
a tumoranyagcsere 
vizsgálatára

Mára régóta ismert tény, hogy 
a daganatok, a gyulladások, 
illetve a keringési rendellenes-

ségek helyileg megzavarják a sejten 
kívüli terek sav-bázis egyensúlyát, a 
pH-változások nyomon követésével 
így hasznos információkhoz juthat-
nának az orvosok arról, hogy éppen 
mi is zajlik a betegeik szervezetében. 
Mostanáig azonban nem létezett 
olyan képalkotó módszer, amellyel 
ezen változások az élő szervezetben 
is kimutathatók lettek volna.

A müncheni Műszaki Egyetem 
(Technical University of Munich; 
TUM) szakemberei nemrég egy 
olyan pH-szenzort fejlesztettek ki, 
amellyel mindez lehetővé válhat: a 
pH-változások mértéke a szerve-
zetben kis mennyiségben természe-

tes körülmények között is jelenlévő 
zimonátsav molekuláris változásai-
nak mágneses rezonanciás képalko-
tó módszerrel (MRI) történő méré-
sével számszerűsíthető.

A TUM egyik fizikusa, Franz 
Schilling négy éve végzett egy mág-
neses rezonanciás képalkotó vizs-
gálatot tumorsejtekkel, és ekkor 
vette észre, hogy a sejtekben elő-
forduló egyik molekula szerkezet-
változásaiban fokozott érzékeny-
séget mutat a sav -bázis egyensúly 
változásaira. A zimonátsavval a 
múltban még soha nem látott fo-
lyamatok válnának láthatóvá az 
emberi szervezetben: „A pH változá-
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Y sainak orvosi képalkotó vizsgálattal tör-
ténő megjelenítése érzékelhetővé tenné 
a szöveteket érintő komolyabb abnor-
mális elváltozásokat, és különösen ha-
tékony módszer lehetne a daganatok 
anyagcsere-folyamatainak láthatóvá 
tételében” – mondja a jövőben ki-
dolgozandó módszer jelentőségéről 
Schilling.

A tumorok és a gyulladások által 
érintett területek körül általában egy 
picivel alacsonyabb pH tapasztalha-
tó, mint az egészséges szöveteket 
körülvevő területeken. A pH-válto-
zás mértéke a daganatok esetében a 
tumor agresszivitásának mértéké-
vel is összefügghet, bár ez még nem 
bizonyított. A tumordiagnosztikai 
vizsgálatokon túl a különféle rák-
ellenes terápiák hatékonyságának 
meghatározásában is használható 
lenne ez az eljárás: a pH-szenzor-
ral már azelőtt ki lehetne mutatni a 
tumoranyagcserében a kezelést köve-
tően végbemenő változásokat, hogy 
maga a daganat zsugorodni kezdene. 
Ennek köszönhetően nem kellene a 
daganat méretbeli változásaira várni, 

hanem ennél már jó-
val előbb kiderülhetne, 
hogy az adott betegnél 
kiválasztott terápiás el-
járás vajon kellően ha-
tékony-e.

Schilling és a kémiai, 
illetve az orvosi kutatá-
sokkal foglalkozó osz-
tályokon dolgozó kol-
légái az elmúlt évek-
ben végig intenzíven 
kutatták a zimonátsav 
pH-szenzorként tör-
ténő alkalmazásának 
lehetőségeit: a Nature 
Communications című 

folyóiratban most megjelent publiká-
ciójukban arról számolnak be rész-
letesen, hogy kis testű állatokban 
hogyan lehetett ezt a módszert meg-
bízhatóan alkalmazni a pH-értékek 
változásainak nyomon követésére. A 
pH-értékek szervezeten belüli mé-
rése érdekében a zimonátsavat elő-
ször az állatok szervezetébe injek-
ciózták, majd mágneses rezonan-
ciás képalkotó módszerrel követ-
ték nyomon a molekula szerkezeti 
változásait. A 13-as szénizotóppal 
jelölt zimonátsav erős mágneses 
mezőben rádióhullámokat bocsát 
ki, amit a szénizotópok elektron-
jainak hiperpolarizálásával tesznek 

az MRI-készülék számára is látha-
tóvá: így válik meghatározhatóvá a 
zimonátsav pontos molekuláris szer-
kezete, ami összefüggést mutat az-
zal, hogy a molekula környezetében 
milyen az aktuális pH.

Az MRI-vizsgálatot rögtön azt 
követően el kell végezni, hogy a 
zimonátsavat intravénásan az állatok 
szervezetébe juttatták, a 13-as szén-
izotóp-elektronok hiperpolarizációja 
ugyanis csak mintegy 60 másodper-
cig erősíti fel a zimonátsav által ki-
bocsátott rádióhullámokat. „Jelenleg 
azon dolgozunk, hogy miként lehetne 
meghosszabbítani ezt az időtartamot, 
és egy olyan vizsgálóeljárást kidolgozni, 
ahol nem csak egyetlen perc állna ren-
delkezésre a betegek MRI-vizsgálatára” 
– mondja a szintén fizikusként te-
vékenykedő Stephan Düwel, a tanul-
mány első szerzője. A szakemberek 
ezenkívül olyan további molekulákat 
is keresnek, amelyek a zimonátsavhoz 
hasonlóan érzékenyen reagálnak a 
sav-bázis egyensúlyban bekövetkező 
változásokra.

A most megjelent publikáció egyér-
telmű bizonyítékot nyújt arra, hogy a 
zimonátsav molekuláris változásainak 
mérése kellően érzékeny módszer a 
szervezet pH-változásainak nyomon 
követésére. Beigazolódott továbbá az 
is, hogy – más bioszenzorokkal ellen-
tétben – valóban a sejtmembránon 
kívüli, és nem a sejten belüli pH-ról 
nyerhetők információk. Ez azért na-
gyon fontos, mert a sejten belüli pH-
értékek többnyire egyáltalán nem 
ingadoznak, a sejtek anyagcseréjében 
bekövetkező változások sokkal in-
kább a sejthártyán kívül elhelyezkedő 
tereket érintik. A zimonátsav azért is 
jó választás lehet az orvosi képalkotó 
vizsgálatok során történő alkalma-
zásra, mert az állatkísérletek során al-
kalmazott mennyiség semmiféle to-
xicitással nem járt az állatokra nézve.

„Mindezek alapján minden okunk meg-
van rá, hogy a zimonátsav bioszenzorként 
történő alkalmazását az emberek köré-
ben is egy ígéretes orvosi módszernek 
tekintsük. A módszer pontosítása és 
más sejtanyagcsere-vizsgálatokkal 
történő összehasonlítása érdekében 
még elvégzünk néhány pre-klinikai 
vizsgálatot, ezt azonban már a hu-
mán klinikai vizsgálatok követhetik” – 
mondta a kutatások további tervezett 
menetéről Franz Schilling.
Forrás: https://www.tum.de/en/about-tum/
news/press-release

Franz Schilling, Stephan Düwel és Christian Hundshammer
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A dinoszauruszok (köztük a mada-
rak) köznapi értelemben vett fosszíliái 
mellett ismertek olyan, különleges ép-
ségben megőrződött példányok, mint a 
mumifikálódott, növényevő dinoszau-
ruszok kövületei vagy a Jehol-fauna 
példányai, melyek a belső szervek egyes 
struktúráit is megőrizték. Az elmúlt 20 
évben Észak-Myanmar kréta időszaki 
borostyán-lelőhelyei a tudományos fi-
gyelem kereszttüzébe kerültek. Ennek 
oka elsősorban az, hogy az innen elő-
kerülő burmai borostyánkő – ismer-
tebb nevén burmit – jellemzően tartós, 
nagy darabokban kinyerhető és mód-
felett tiszta, bizonyos példányok esetén 

szinte átlátszó. A burmitlelőhelyek a 
gerinces-őslénykutatás szempontjából 
is kiemelkedően fontosak, 2014 óta 
két, burmitba zárt madárszárny és egy, 
a Coelosauria dinoszauruszok közé 
tartozó egyed farokrésze is előkerült.

Xing és csapata egy olyan borostyán-
kődarabot vizsgált, amelyben egy, az 
Enantiornithinae alcsaládba tartozó 
madár koponyája, nyaki gerincosz-
lopa, tollai és lábai őrződtek meg, a 
kültakaró és más lágyszövetek jelen-
tős mennyiségével együtt. A burmit 

 Madár 
borostyánfogságban 

A lágy szövetek sajátossága, hogy 
az élőlények pusztulását követő-
en az esetek többségében arány-
lag gyorsan lebomlanak. Ennek 
egyik velejárója, hogy az ilyen 
struktúrák csak egészen külön-
leges esetekben fosszilizálódnak. 
Kivételek persze mindenütt 

akadnak, épp ezért jelent különleges 
lehetőséget a borostyánkő (megköve-
sedett fagyanta) és a benne zárvány-
ként megőrződött fosszilis élőlények.

A világon sok helyütt ismertek bo-
rostyánkő-lelőhelyek. Közülük éksze-
részeti szempontból is kiemelt figyel-
met élvez a Balti-tenger partjai mentén 
gyűjthető balti borostyán vagy a Do-
minikai Köztársaság változatos színvi-
lágú borostyánja. Magyarországon is 
találhatók borostyánköveket tartalma-
zó szénrétegek, például az egykori ajka-
csingervölgyi, késő-kréta korú kőszén, 
melyből a bánya aktív működése idején 
jelentős mennyiségben került elő az aj-
kait nevű borostyánkő-változat.

A borostyánban megőrződő zárvá-
nyok jellemzően kicsik, legtöbbjük 
egy átlagos rovar mérettartományában 
mozog, azaz legfeljebb 10 milliméter 
körüli. Épp ezért minden, gerinces 
állattól származó borostyánzárvány 

különleges és egyedi bepillantást en-
ged az évmilliókkal ezelőtti gerince-
sek lágy szöveteinek részleteibe. Most 
kutatók egy csoportja a Gondwana 
Research nevű tudományos folyóirat 
hasábjain publikálta az eddig valaha 
talált legjobb állapotban megőrződött 
madár-zárványt. A Lida Xing, a Kínai 
Földtudományi Egyetem Biogeológiai 
és Környezetgeológiai Laboratóriumá-
nak munkatársa vezette kutatócsoport 
részletesen leírta és számos illusztráció-
val mutatta be eredményeit.

PA
LE

O
N

T
O

LÓ
G

IA

korát 105–95 millió évesre datálták, és 
úgy vélik, valamilyen tobozos növény 
gyantájából képződött. A példány, 
mely a kutatás során a HPG-15-1 szá-
mot kapta, a Kachin tartománybéli 
Angbamo borostyánkő-lelőhelyről ke-
rült elő. Nagyjából 86 x 30 x 57 mil-
liméteres, és alig több mint 78 gram-
mot nyom. Magát a borostyánt a kínai 
Hupoge Borostyánkő Múzeumban 
helyezték el, miután mikro-CT-s fel-
vételeket és 3D-rekonstrukciós képeket 
készítettek róla, hogy a benne csapdába 
esett madarat a lehető legalaposabban 
tanulmányozhassák a továbbiakban.

A részletes vizsgálatok során a pél-
dányt a tollazat és a végtagcsontok 
bélyegei alapján a Enantiornithinae 
alcsalád egy még fiatal egyedeként 
azonosították. Az életkorára vonatko-
zó becsléseket nagyban befolyásolta, 
hogy az állat igencsak aprócska. Ez az 
eddig ismert első olyan madárzárvány, 
amely egy Enantiornithinae-madár 
több testrészét egyszerre mutatja meg, 
beleértve a csontváz fontos, diagnosz-
tikus struktúráit és a lágy részeket is. 
Jól vizsgálható például a fülnyílás, a 
szemhéjak és a lábak pikkelyzete is. A 
kutatók megállapították, hogy a fióka 
a tollazat kialakulásának igen korai fá-
zisában esett a gyanta fogságába, mely 
lehetőséget ad más, kréta-korú boros-
tyánkőben talált tollzárványokkal való 
összehasonlításra is. A példány lábá-
nak és farkának szokatlan tolltípusai 
arra engednek következtetni, hogy az 
enantiornithin madarak elsőgeneráci-
ós tollai sokkal inkább hasonlítottak a 
fejlett faroktollakhoz, mint a modern 
madarak tojásból frissen kikelt egyede-
ire jellemző faroktollakhoz.

A lelet másik különlegessége, hogy 
csodálatos részletességgel mutatja be a 

A HPG-15-1 számú borostyánkődarab, benne az Enantiornithinae fiókával,  
valamint a fióka rekonstruált testével  (KÉP: XING ÉS MTSAI., 2017)

A HPG-15-1 példány tollazatának finom részletei (KÉP: XING ÉS MTSAI., 2017)
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kréta időszaki madárfiókák tollazatá-
nak sokféleségét. A megőrződött tol-
lazat elképesztő részletességgel őrizte 
meg a különböző toll-morfotípusokat, 
melyek a korai madarak tollazatára jel-
lemzők. A kutatók azt remélik, hogy 
ez a példány segíthet annak eldöntésé-
ben, hogy mely fosszilis tolltípusok a 
leginformatívabbak annak érdekében, 
hogy a paleontológusok megértsék a 
tollazat evolúcióját. Remélhetőleg a 
burmitlelőhelyek további példányokat 
fognak szolgáltatni, melyek e korai 
madarak egyéb fajait és azok változa-
tos korú (fióka és felnőtt állat) egye-
deit jelentik majd, hisz így a madarak 
és kültakarójuk evolúciójáról alkotott 
képünk tovább szélesedhet majd. Az új 
lelet alapján az Enantiornithinae ma-
darak fejlődése drasztikusan különbö-
zött a ma élő madarakéitól.

Szabó Márton
 
	 Lehet	evolúciós	előny	 

a	különbözőség

Különbözőnek lenni nehéz, gon-
doljunk csak arra, milyen nehéz 
megfelelő élelemhez jutnia egy 
vegetáriánusnak egy kerti bográ-

csozó összejövetelen. Az evolúciós bio-
lógusok eddig azt gondolták, ez a ter-
mészetben is hasonlóképpen működik, 
azaz azok az állatfajok, melyek új kör-
nyezetbe vándorolnak, ahol a 
helyi, már jól alkalmazkodott 
egyedek veszik körül őket, 
küzdelemre kényszerülnek. A 
University of Texas at Aus-
tin (USA) új kutatása azon-
ban meglepő eredménnyel 
járt: a környezetbe nem illő 
fajok felvirágozhatnak helyi 
fajtársaik között.

„Száz év evolúciós elmélete 
épült aköré a gondolat köré, hogy 
egy populációból származó elván-
dorolt egyedek  ugyanazon faj egy 
másik populációjába érkezve nem 
teljesítenek jól. Az ilyen vándo-
rok ritkák, és azt találtuk, hogy 
néha a ritkaságuk versenyelőnnyel 
látja el őket” – mondta Daniel 
Bolnick, integratív biológiapro-
fesszor, a Nature folyóiratban 
megjelent tanulmány szerzője.

Bolnick és kutatócsoportja 
egy kistermetű halat, a három-
tüskés pikót tanulmányozott. 
A fajnak két populációját vizsgálták: 
az egyik egy tóban élt, a másik egy 
ehhez csatlakozó patakban.
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Az evolúciós elmélet azt sugallja, 

hogy ha veszünk olyan halakat, me-
lyek a tavi környezethez alkalmazkod-
tak, és a patakba helyezzük őket, akkor 
ennek következménye versenyhátrány 
lesz a már ott lakó halakhoz képest. A 
természetes szelekció farkastörvényei 
szerint a kívülről érkezők gyakran 
nem jól alkalmazkodnak az új környe-
zethez, és kevésbé valószínű, hogy túlél-
nek, és továbbadják génjeiket. A három-
tüskés pikó esetében ez azért van, mert 
a tavi környezethez alkalmazkodott ha-
laknak mások a fizikai jellemzői, mint 
a patakban lakó fajtársaké – például más 
az átlagos testméret, az immunrendszer 
jellegzetességei, a test alakja, és a ragado-
zókkal szembeni védekezési stratégiák. 
Mindezek segítik őket a tóban, de nem 
törvényszerű, hogy másféle környezet-
ben is beválnak.

Mégis, amikor a kutatók kísérletsoro-
zatot folytattak le, melynek során egyik 
élőhelyről egy másikra telepítették át a 
vizsgált példányokat, ahol a helyi halak-
kal kellett együtt élniük, azt tapasztal-
ták, hogy az áttelepített halak meglehe-
tősen jól vannak. Víz alatti ketrecekben 
figyelték meg őket, így kiderült, hogy a 
túlélés szempontjából kevésbé számít, 
honnan érkezett a hal, és sokkal job-
ban számít az, hogy a ketrecén belül a 
gyakori vagy ritka típushoz tartozik-e. 
Bármilyen élőhelyen, ha a patakból szár-

mazó halak voltak kisebbségben, ők 
voltak a jobb túlélők, jobbak, mint 
amikor többségben voltak.

Bolnick elmondta, hogy az élőhely-
hez való kisebb mértékű alkalmazko-
dásnak van néhány kedvezőtlen kö-
vetkezménye is a betelepülők számára, 
ahogyan az elmélet meg is jósolja, de 
a kutatásuk kimutatta, hogy vannak 
arra példák, hogy a ritkaságból szár-
mazó előnyök ellensúlyozzák az isme-
retlen környezet hátrányait.

„Azt találtuk, hogy a populációba újon-
nan érkezők a génjeiket gyakrabban örö-
kítik át, mint az őslakosok, és nagyobb 
mértékben járulnak hozzá a következő 
generációhoz” –  mondta Bolnick.

A kutatócsoport azt találta, hogy ez 
a jelenség a bevándorlóknak kivételes 
befolyást ad a populáció genetikai ál-
lománya felett. Ez lassítja az evolúciós 
eltérés kialakulását, azaz azt a folya-
matot, melynek során minden egyes 
populáció új és új jellemvonásokat fej-
leszt ki, és mindjobban különbözik a 
másik populációtól.

Bolnick elmondta, hogy eredmé-
nyeik hasznosak lesznek a veszélyez-
tetett fajok megőrzésében. Világ-
szerte pusztulnak például az korall-
zátonyok, ám a korallok áttelepítése 
eddig csak korlátozott sikerrel járt.

„Azoknak, akik környezetvédelmi 
munkát végeznek, azt tanácsolom, hogy 
ne csak azt figyeljék, hogy a bevándor-
lók mennyire jól illenek új élőhelyükre. 
Azt is számításba kell venni, hogy a be-

vándorló egyedek ritkasága hogyan 
hat túlélésükre és szaporodásukra” 
– mondta Bolnick.

Egy másik tanulmányban, mely 
a Nature Ecology & Evolution fo-
lyóiratban jelent meg, Bolnick 
és munkatársai arról számolnak 
be, hogy a háromtüskés pikó 
nagyobb mértékben alkalmaz-
kodik a környezethez, mint 
előzőleg gondolták. Tehát a két 
különböző patakban élő halak-
nak is nagyon eltérőek lehetnek 
a jellemzői, mivel nincs két telje-
sen egyforma patak. A vízmély-
ségben, áramlás erősségében, 
tápanyagforrásban, a patogének 
és ragadozók jelenlétében rejlő 
finom különbségekhez is alkal-
mazkodnak az állatok. „Csak 
mert két patak számunkra hasonló-
nak tűnik a felszínen, nem jelenti, 
hogy kicserélhetők. Minden patak 
ökológiailag egyedülálló. Így min-
den patak populációjának alkal-

mazkodása hasonlóképpen egyedülálló” 
– összegezte Bolnick.
Forrás: University of Texas at Austin

Két hím, azonos korú háromtüskés pikó – az egyik patakból 
(fent), a másik tóból (alul) – mindegyik nagymértékben 

alkalmazkodott a helyi környezetéhez. Bolnick szerint, a 
méretbeli drámai különbségen kívül a halak különböznek az 
immunrendszerükben, a testük alakjában, a ragadozókkal 

szembeni védekezés eszközeiben, és „alapvetően bármiben, 
amit csak eszünkbe jut megmérni”. 

(FOTÓ: DANIEL BOLNICK/U. OF TEXAS AT AUSTIN)
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A SMOG-1 küldetés célja az 
ember által keltett rádió-
frekvenciás szennyezettség 

(innen a műhold neve) mérése ala-
csony Föld körüli műholdpályán 
keringve a digitális földfelszíni 
TV-adók (DVB-T – Digital Video 
Broadcasting Terrestrial) frekven-
ciasávjában, ami 430-860 MHz.

Az aprócska műhold felépítését te-
kintve redundáns, hideg tartalékolt, 
egypont-meghibásodásra mérete-
zett, és jól elkülöníthető részből áll. 
Az energiaellátó rendszer a kocka olda-
lán található napelemekből, a hozzá-
juk tartozó maximális munkapontkö-
vető áramkörökből (hogy minden 
pillanatban a maximális teljesít-
ményt tudjuk kiszedni a napelemek-
ből), fedélzeti akkumulátorból (Li-ion 
cella), akkumulátortöltőből és felügyelő 
áramkörből, és túláramvédelmi kap-

KO C K A  A Z  Ű R B E N

ZSEBMŰHOLD

csolókból (hogy egyes fogyasztók 
meghibásodása esetén a műhold to-
vábbra is működőképes maradhas-
son) áll. A fedélzeti számítógép két 
Cortex-M4 alapú mikrovezérlő, sa-
ját fejlesztésű, műhold vezérlésre 
optimalizált fedélzeti „operációs” 
rendszerrel. A kommunikációs 
rendszer a 437 MHz-es (70 cm-es 
hullámhossz) rádióamatőrök által 
használt frekvenciasávban fog kap-
csolatot tartani a földi állomásokkal.

Ezeken felül a műhold hasznos ter-
he a spektrummonitorozó rendszer, 
amely a Földről érkező, az ember ál-
tal üzemeltetett DVB-T adók jelé-
nek szintjét méri a Föld körüli kerin-
gés során, valamint az a rendszer, 
ami (főként) a Napból érkező nagy-
energiájú ionizáló sugárzást méri, 
amely jelentősen befolyásolja a mű-
holdakban található elektronika mű-
ködési élettartamát.

Egy cseppnyi energia
A Naptól 150 millió kilométer távol-
ságban alacsony Föld körüli mű-
holdpályán (300-3000 kilométer) 
1×1 m-es felületen 1360 W teljesít-
mény mérhető, ha a felületre a Napsu-
garak merőlegesen esnek. A SMOG-1 
esetében csupán 40×40 mm-es három 
rétegű napelemfelülettel számolha-
tunk, melynek hatásfoka 28%, 
így nagyjából 600 mW csúcsteljesít-
mény nyerhető. 600 kilométer-es 

napszinkron körpálya esetén a ke-
ringési időnek (90 perc) 60%-át 
töltjük majd napon, 40%-át árnyék-
ban, így 365 mW-hoz jutunk. Ez a 
teljesítmény egy mai, kikapcsolt ál-
lapotú tévékészülék fogyasztásának 
tized-huszad része, amelyből mű-
holdunknak üzemelnie kell, miköz-
ben kb. 7,6 kilométert megtéve má-
sodpercenként körbeesi a Földet (el-
ső kozmikus sebesség).

A SMOG-1 maximális megenge-
dett tömege 250 gramm, amely igen 
komoly kihívást jelent nemcsak az 
elektronikai, hanem a mechanikai és 
termikus (hőháztartás) rendszer ter-
vezői számára is: 54 percig napon 
(1,5 fokos térszögben 5-6000 K, 
vagyis a Nap felszíne látszik), 36 per-
cig árnyékban (283 K a Föld és 4 K a 
világűr sötétje mint termikus háttér) 
– a kis tömeg miatt gyorsan hűl és 
melegszik a műhold, valamint teljes 
vákuumban kering, vagyis a Földön 
tapasztalt 3 hőtranszport folyamat-
ból csak a fémes hőelvezetés és a hő-
sugárzás működik, a konvekció nem 
(nincs mit fújni).

A pályára állítás rakéta segítségével 
történik, melynek során 3–3000 Hz 
közötti frekvenciatartományban 
mechanikai rázás (gyorsulás) terhe-
lés éri a műholdat, amely 2–40 g 
közötti lehet (65 g-re már teszteltük 
a műholdunkat és bírta): az emberi 
szervezet 10 g felett felmondja a 

A Masat-1, mint első magyar 
műhold oktatási vonalon történő 

folytatásaként, a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetemen, villamos-  
és gépészmérnök hallgatók 

közreműködésével, egyetemi 
oktatók-kutatók szakmai 

irányítása mellett 2014-ben 
belekezdtünk egy 5 cm-es, 

kocka alakú műhold – 
PocketQube osztály, 

„zsebműhold” – fejlesztésébe.  
Ez a SMOG-1.

Az alábbi cikk a Budapesti 
Műszaki Egyetem, a Pro Progressio  
Alapítvány és az Élet és Tudomány  
ismeretterjesztő cikkpályázatának  

I. helyezését érte el 
oktatói kategóriában.
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fogyasztott teljesítmény mellett fe-
leakkorára csökkenthetné az adó 
„villanyszámláját”.

A ballonos mérés eredményét látva 
a következőket állapíthatjuk meg: né-
hány 100 méter magasságban csupán 
a helyi TV-adók egy-egy 8 MHz-es 
jele látszik jelentős teljesítménnyel. 
Amint a ballon magassága növek-
szik, a ballon kísérleti mérőrendszere 
által látott rádióhorizont kitágul, 
vagyis egyre messzebbre látunk, 
amely azt eredményezi, hogy a szom-
szédos országok TV-adóinak a jele is 
láthatóvá válik – 1000 m felett gya-
korlatilag megtelik adókkal a TV-
sáv. A földfelszíntől 34 km magas-

ságban is igen nagyszintű jelek lát-
hatók, valamint 770 MHz-en 7-8 
kilométer magasságban is rendkí-
vül nagy jelszintet mértünk, holott 
ebben a magasságban aligha akad 
tévénéző – vagyis fölöslegesen fűt-
jük a világűrt és zavarjuk a műhold-
jainkat. 

Láthatóság és kapcsolat
A SMOG-1 naponta 6-8 alkalom-
mal lesz látható Magyarországról, 
az egyes áthaladások időtartama 
1-12 perc közötti horizont felett, mi-
közben a műhold 90 perc alatt meg-
kerüli a Földet és közben a Föld ki-
forog alóla, ahogy telik az idő – így 
lehetséges az, hogy globális rádió-
frekvenciás szennyezettségi térkép 
készülhessen, hiszen a Föld teljes fe-
lülete 2-3 nap alatt látható lesz a mű-
hold mérőrendszere számára. Mind-
ez egy olyan 5 centiméteres kocka 
alakú műhold fedélzetén, amelyhez 
hasonló működő műhold jelenleg 
nincs a világűrben.

600 kilométeres napszinkron körpá-
lyát és 6370 kilométeres Föld sugarat 
feltételezve a maximális áthidalandó 
távolság közel 3000 km. 365 mW-os 
körátlagra vonatkoztatott bemeneti 
tápteljesítmény esetén 27%-os adóha-
tásfok mellett 100 mW-os rádiófrek-

szolgálatot, frontális ütközésnél nem 
ritka a 15–20 g terhelés sem (1 g= 
9,81 m/s2).

Ballonos mérés
Előzetesen magaslégköri meteoroló-
giai ballonos méréseket végeztünk a 
műhold elsődleges hasznos terhe, a 
spektrummonitorozó rendszer mű-
ködőképességének visszaigazolására, 
illetve annak bizonyítására, hogy az 
ember által keltett DVB-T sávú rá-
diófrekvenciás szennyezettség jelen 
van a magaslégkörben. A ballonos 
mérés esetén a ballon egy egyszerű-
sített mérőrendszert vitt magával, 
amely tartalmazott egy tápegységet 
(szárazelemről üzemelt), egy 
mikrovezérlőt, egy GPS-t a ballon 
pozíciójának meghatározására (szé-
lesség, hosszúság, magasság, időbé-
lyeg), egy kommunikációs rend-
szert, amely a digitális adatkapcsola-
tot biztosította a földi állomás és a 
ballon között, és egy spektrummo-
nitorozó rendszert, amely a mérése-
ket végezte.

Mivel a 430-860 MHz-es frekven-
ciájú rádiójelek esetében már nem 
érvényesül a földi ionoszféra több-
szörös törés miatti visszahajlító 
(refraktáló) hatása, így ezen jelek ki-
jutnak a világűrbe, és ott – főként az 
alacsony Föld körüli pályán keringő 
műholdak fedélzeti kommunikációs 
rendszereinek interferenciát okoz-
nak. Nem mellesleg, ha egyes tévé-
adók antennáit úgy terveznénk, hogy 
minél kevesebbet sugározzon kifelé a 
világűrbe, akkor nagységrendileg fe-
leakkora adóteljesítménnyel el lehet-
ne látni az adó vételkörzetét minő-
ségromlás nélkül, amely egy 100 kW-
os TV-adó esetében kb. 400 kW 

A grafikonon a vízszintes tengely a frekvencia – maga a TV sáv, a függőleges tengely  
a ballon földfelszínhez képesti magassága, a szín pedig a vett jel szinje logaritmikus skálán)
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A BME E-épületének tetején talál-
ható a Masat-1 és a SMOG-1 elsődle-
ges földi vezérlő állomása, amely je-
lenleg egy 4,5 méter átmérőjű para-
bolaantennával büszkélkedhet. Az 
antenna körpolazirált elektromág-
neses hullámot gerjeszt, és a fő su-
gárzási irányába százszoros teljesít-
ménysűrűséget képes létrehozni a 
negyedhullámú monopól mint refe-
renciaantenna teljesítménysűrűségé-
hez képest – csak így realizálható a 
10 kbit/s nagyságrendű adatátviteli 
sebesség. Az állomás az  alacsonypá-
lyás műholdkövetéshez megfelelő 
antennaforgatóval rendelkezik, amely 
azimutban 0–360 fok, elevációban 
0–180 fok szögtartományt jelent, 
vagyis az antenna fő sugárzási irányát 
fizikailag a műhold irányába képes 
fordítani az áthaladások során.

Az állomás teljes mértékben auto-
matizált és távvezérelt, vagyis tet-
szőleges alacsonypályás műhold 
követhető vele. Nemcsak a műhold 

jeleinek vétele, hanem vezérlése is le-
hetséges. Az elsődleges műholdve-
zérlő állomás egyben bemutató ál-
lomás is, amely 12 – 14 fő egyidejű 
befogadására alkalmas. Ez lehető-
séget ad arra, hogy megmutathas-
suk a hallgatóknak, illetve diákok-
nak, hogy hogyan történik egy 
műhold követése, hogyan fejlesz-
tettük a Masat-1-gyet, hogyan fej-
lesztjük a SMOG-1-et, milyen ki-
hívásokkal kell szembenéznie an-
nak, aki műholdfejlesztésre szánja 
el magát.

venciás adóteljesítményt tudunk reali-
zálni a SMOG-1 fedélzeti antennája 
által lesugározva a 70 centiméteres rá-
dióamatőr sávban (a műhold hívójele 
HA5BME a hatályos frekvenciaenge-
dély szerint).

Ellentétben a Masat-1-gyel, ez 
most nem űrminősített mérőszalag 
monopólantennát, hanem V-alakú 
„űrminősített” bicikli bowden dipól-
antennát jelent. Ennek iránykarakte-
risztikáját igyekeztünk úgy kialakí-
tani, hogy ne legyen null helye 
(vagyis olyan irány, amerre nem su-
gároz) és kvázi egyenletes legyen a 
lesugárzott teljesítménye (ne lehe-
tetlenüljön el a jelek vétele), ugyanis 
a műhold a keringése során pörgő, 
forgó, precesszáló mozgást végez, 
vagyis a kockának mindig más és 
más oldala néz a Föld, illetve a földi 
állomások irányába.

A zsebműhold és a földi állomá-
sok közötti szabadtéri terjedést fel-
tételezve (vagyis ha az optikai rá-

látás biztosított) a vett teljesít-
ményszint kb. 15 nagyságrenddel 
csökken. Mivel a műhold tömege, 
térfogata és ezzel teljesítménye is 
korlátorozott, így a földi állomá-
sok oldalán olyan nagy nyereségű 
irányított antennát kell alkalmaz-
ni, amelynek segítségével megva-
lósítható az 1250 – 12500 bit/s kö-
zötti tervezett digitális adatátviteli 
sebesség egy spektrálisan megfele-
lően hatékony – a mobiltelefonok-
nál is alkalmazott – moduláció 
mellett.

Mindenki bekapcsolódhat
A SMOG-1 jeleinek vétele megfelelő 
földi állomás esetén lényegében bár-
ki számára lehetséges, és itt nem fel-
tétlen kell a BME E-tető jellegű állo-
másra gondolni, bár az állomás vett 
jele interneten elérhető egy 
WebSDR segítségével: http://gnd.
bme.hu/ham.php.

Ez a gyakorlatban annyit jelent, 
hogy nemcsak a világ rádióamatőreit 
szeretnénk bevonni a műhold köve-
tésébe, hanem kifejezetten SMOG-1 
vételre készítünk egy hardverrádió 
alapú USB-s SMOG-1 vevőt, amely-
hez tartozik egy mérőszalagból ké-
szült 6 elemes kézi Yagi antenna is (az 
egész antenna mérete kisebb 1 m-nél).

Az USB-s vevőt egy számítógép-
hez csatlakoztatva és a honlapunk-
ról letöltött publikus SMOG-1-
vevő szoftvert futtatva adott föld-
rajzi helyről a program megmond-
ja, hogy mikor, milyen irányba 
forduljunk a kézben tartott irányí-
tott antennával, és ha online va-
gyunk (van internethozzáférésünk 
a vétel közben), akkor a vett ada-
tok a műholdfejlesztő csapat szá-
mára szinte azonnal láthatóvá vál-
nak. A Masat-1 üzemeltetése során 
szerzett tapasztalatok szerint a rá-
dióamatőrök, illetve a műholdvé-
tel iránt érdeklődők bevonása a 
műhold követésébe gyakorlatilag 
megkétszerezi az adott idő alatt a 
műholdról lehozható adatmennyi-
séget. Továbbá lehetőséget biztosí-
tunk  a kereskedelemben kapható 
TV-vételre kifejlesztett szoftver-
rádiós alapú vevők (pl. http://
www.rtl-sdr.com/, 2–7000 Ft egy 
ilyen vevő ára) használhatóságára – 
a vevőprogram már támogatja.

A SMOG-1 pályára állítása várha-
tóan a jövő évben történik majd 
meg. Jelenleg az úgynevezett kvali-
fikációs példányunk tesztelése és 
minősítő mérése zajlik, amely rázó-
pados, hőkamrás, termo-vákuum 
kamrás teszteket jelent, valamint a 
nyár folyamán a repülő példányt is 
elkészítjük, mindeközben folyama-
tosan zajlanak a szoftveres tesztek.

DuDás Levente

További (aktuális) infó a http://gnd.bme.hu 
honlapon, illetve a http://facebook.com/
smog1official oldalon található.
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A fintech leginkább az alábbi 
fogalmakat öleli fel: a pénz-
ügyek belső folyamatainak 

digitalizálása, a pénzügyi informáci-
ók új alapokon történő rendszerezése 
és használata, csalásfelderítés, az ügy-
felek pénzügyi szokásaiból, viselke-
déséből származó adatok összegyűjté-
se és ezeknek harmadik fél által törté-
nő elérése a még szélesebb szolgáltatá-
sok igénybevételére ösztönözve, az 
innovatív fizetési megoldások segíté-
se. Az új technológia támogatja a 
gyorsabb pénzkezelést, a digitális 
bankolást, a mobileszközökkel törté-
nő vásárlást és fizetést is. Az okos 
pénzügyek nemcsak a hagyományos 
fizetéseket, átutalásokat helyezik új 
alapokra, hanem a hitelezést, a bizto-
sítási termékeket, a vagyontervezést, 
a vagyonkezelést, a befektetéseket is 
egészen más megközelítésbe állítják. 

Már használjuk is
Az okos pénzügyi megoldások talán 
legismertebb és legkedveltebb példája 
az, ahogyan mobiltelefonunk segítsé-

gével parkolási díjat fizetünk. Ugyan 
a parkolótársaságtól vesszük igénybe 
a szolgáltatást, ám mobilszolgáltató 
társaságunk számlázza le utólag a 
parkolási díjat és emeli meg ezzel mo-
bilszámlánkat, így végül ezen keresz-
tül ő fizeti meg a szolgáltatás árát a 
parkolótársaságnak. Ehhez hasonlóan 
népszerű az autópályadíjak előre tör-
ténő megvásárlása is az okostelefonok 
segítségével. Szintén kipróbált és jól 
bevált az, ahogyan néhány bank be-
vezetett egy olyan új szolgáltatást (a 
megfelelő mobil applikáció letölté-
sével és használatával), amely az 
egyébként ismert és használt bank-
kártyás fizetés helyett lehetővé teszi 
az okostelefon segítségével történő 
költekezést is. Ennek segítségével 
5000 forint összeghatárig fizethe-
tünk az áruház pénztáránál, ám ha 
ennél magasabb a blokk összege, ak-
kor is használhatjuk, csak meg kell 
adnunk a bankkártyánk titkos 
(PIN) kódját, miután jelenleg az 
applikáció összekapcsolja a bank-
kártyát az okostelefonnal. Így példá-

ul a „kütyük” világában élő és azokat 
szinte egész nap használó Y és Z  ge-
neráció tagjai gyakorlatilag pénz és 
bankkártya nélkül el tudnak menni 
egy buliba, és ott szomjan sem hal-
nak, ha náluk van az okostelefonjuk. 

Észtország még messze van
Hazánkban is látunk példákat arra, 
ahogyan a pénzügyek technológiája 
gyors ütemben változik, követjük a di-
gitális világ fejlődését és ebben segíte-
nek a hazai piacon működő leányin-
tézmények külföldi anyavállaltuktól 
átvett újkeletű számítástechnikai meg-
oldásai is. Ez biztató, ám érdemes egy 
kicsit körülnézni, milyen a változás se-
bessége máshol. A minap a szaunában 
összetalálkoztam két nálunk, a Mű-
egyetem tanuló észtországi fiatalem-
berrel és az informatikáról, ezen belül 
a fintechről beszélgettünk. Örömmel 
újságolták, hogy náluk bankválasztás-
hoz, számlanyitáshoz nem kell fizikai-
lag bemenni a bankfiókba, elegendő, 
ha egy megfelelő applikációval rendel-
kező okostelefonnal kiválasztják a le-

A  P É N Z Ü G Y E K  T E C H N O L Ó G I Á J A

A FINTECH MÁR  
A SPÁJZBAN VAN

A pénzügyek szótárában nincs igazán jó magyarra fordítása a sokszor hallott, olvasott, sőt használt 
fintech (financial technologies, FinTech, pénzügyek technológiája) szónak, ami számtalan informatika 
által támogatott újdonságot, de leginkább a pénzügyek újkeletű, forradalmi számítástechnikai tech-

nológiájának alkalmazását jelenti, ám legjobb, ha egyszerűen okos pénzügyeket értünk alatta. 
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mobilparkolás. Ennek lényege, hogy 
egy megfelelő alkalmazás aktiválásá-
val okostelefonunkról a telefonhívás-
hoz hasonlóan, a névjegyzékből kivá-
lasztott kedvezményezettnek azonnal 
tudunk pénzt átutalni. Olyan gyor-
san, mintha csak egy pár szavas sms-t 
küldenénk neki. Nincs szükség tehát 
bankunk internetes oldalára felmen-
ni és az ottani eljárást követve átuta-
lást kezdeményezni. Könnyű belátni, 
hogy ez rendkívül lerövidíti a napi 
pénzügyekre fordított és egyébként 
drága időt. Miről is van szó, kiknek 
utalunk leggyakrabban? Családon 
belüli utalások, közüzemi számlák, 
biztosítások, szolgáltatások igénybe-
vétele és hasonlók. Ahogyan a szin-

gapúri operációs főnök 
mondta, tényleg élvezni 
és szeretni fogjuk ezt az 
eljárást. Első látásra már 
egy kicsivel bonyolul-
tabbnak tűnik az éppen 
10 évvel ezelőtt útjára bo-
csátott PSD (payment ser-
vice directive, fizetésekre 
vonatkozó kötelmek). Ez 
a direktíva Európa válasza 
a világban, főleg az Ázsiá-
ban lezajló, a hagyomá-
nyos pénzügyeket felfor-
gató fintech eljárásokra.  
A PSD továbbfejleszté-
se a 2 évvel ezelőtt élet-
be lépett PSD2, amely 

2018-tól kötelezővé teszi a szolgálta-
tók számára, hogy az ügyfelek pénz-
mozgásait meg kell osztaniuk har-
madik féllel, más pénzügyi, sőt pénz-
ügyektől első látásra talán távol lévő 
szolgáltatókkal is. Így a bankok azon 
monopóliuma, hogy ügyfeleik pénz-
mozgásait csak ők ismerik, egy  csa-
pásra leomlik. Mi, ügyfelek sem ért-
jük először, hogy az a fajta pénzmoz-
gás – például az, hogy vettem inter-
neten egy mosógépet és átutaltam az 
ellenértéket a szállítónak –, ami ed-
dig csak rám és bankomra tartozott, 
miért lesz elérhető más szolgáltató 
számára is? Ám ha a különféle „kü-
tyük” használatának részleteibe be-
kukkantunk, akkor érthető lesz, 
hogy mai világunkban igazából nem 
tudunk elbújni semmitől és senkitől, 
mert a „nagy testvér” tudja, hol va-
gyunk, mit csinálunk. Ha például 
autóm gumija elkopott, és a hálón 
kutakodom, melyik gumigyár ter-

endő ügyfelek a kiszemelt szolgáltatót 
és az előírt azonosítás és biztonsági in-
tézkedések elvégzését követően akár 
otthonról is megnyitható a bankkap-
csolat, amely ezt követően rögtön ak-
tívvá, azonnal használhatóvá is válik. 
Ha elugrunk Európából Ázsiába, ak-
kor meg azt látjuk, hogy a szinga-
púri székhelyű DBS Bank meg 
egyenesen a világ legjobb láthatat-
lan, pontosabban digitális bankja lett 
tavaly. Az ottani bank működésének, 
ügyfélkapcsolatainak gyökeres átala-
kítását végző operációs főnök így véle-
kedik erről: „tedd a bankolást láthatat-
lanná, hogy az élvezetes legyen!”. Pár 
héttel ezelőtt pedig egy nagy német 
bank adta hírül, hogy ügyfélkapcsola-

tát forradalmasítja: felszámolja a 
munkaerőigényes telefonos elérhető-
séget és robotokkal váltja fel azt. Az 
ügyfelek telefonon feltett kérdéseinek, 
problémáinak, ügylet-elakadásainak 
elemzése alapján összeállított válaszo-
lási, megoldási feladatokra a feleletet 
robottelefonok fogják megadni és 
csak a legkényesebb, legbonyolultabb, 
legritkább esetekre marad meg – lé-
nyegesen kisebb létszámmal – az is-
mert élőemberes telefonos ügyfélki-
szolgálás. E példák is azt mutatják, 
hogy szép lassan, vagy talán nem is 
olyan lassan, de leomlanak a ma is-
mert banki, pénzügyi biztosítási, be-
fektetési iparág határai.    

P2P, PSD, PSD2 és blockchain
A fintech alkalmazások közül igen 
érdekes a P2P (person to person, sze-
mélytől személyig) rövidítésű eljárás, 
hamarosan talán ennek használata 
lesz legalább olyan népszerű, mint a 

mékét és melyik kereskedőtől ve-
gyem meg, talán már régen túl is va-
gyok a vásárláson, mégis napokig-
hetekig bekúszik egy hirdetés, hogy 
nála vegyek gumit, mert a robotok 
figyelnek engem és tudják, az imént 
gumit kerestem. Nem kell tehát cso-
dálkoznunk azon, ha olyan fintech-
megoldásokat fogunk hamarosan 
használni, amelyek kifejlesztésére 
például a Facebook vagy a Google 
nem kevés pénzt költött, és rövidesen 
mindenki számára elérhetőek lesz-
nek. A tőlük igénybe vett applikáci-
ók azon alapulnak, hogy ők mint 
harmadik fél, automatikusan meg-
kapják majd költekezésünk minden 
adatát annak érdekében, hogy példá-
ul az általuk működtetett költségop-
timalizálást használjuk. Hogyan is? 
Az ő alkalmazásuk lesz a háztartási 
naplónk, személyre szabott pénzügyi 
asszisztensünk, azaz ezen applikáció 
figyelmeztet majd arra, ha egy szép 
cipő megvásárlásával agyoncsap-
tuk a havi szabad pénzügyi kere-
tünket és emiatt bajos lesz majd hó 
végén kifizetni a villanyszámlát. 
Pénzkezelési gyakorlatunk adatai-
nak átadását úgy kell érteni, hogy ha 
nem egy, hanem több bankkal, 
pénzügyi szolgáltatóval állunk kap-
csolatban, akkor az összes pénzmoz-
gásunk bekerül egy új pénzmozgá-
sokat rögzítő rendszerbe. Ehhez 
kapcsolódik az újkeletű angol pénz-
ügyi kifejezés, a blockchain (tranz-
akció-láncolat) is. Ez azt jelenti, 
hogy a folyamatosan bővülő pénz-
ügyi műveletekhez egy időbélyegzőt 
is tesz az automata és így időben 
visszatekintve egy műveleti láncolat 
alakul ki. Ha tehát ezt az applikációt 
használjuk majd, az látni fogja, hogy 
például túl sokat tankolunk idén ta-
valyhoz képest, ezért figyelmeztet, 
hogy nem kellene-e inkább bicikli-
vel (feltéve, hogy karunkon van az 
aktivitásmérőnk is) mennünk a há-
rom sarokra lévő boltba, ahelyett, 
hogy pár kifli vásárlásért autóba ül-
nénk. A blockchain adatainak fel-
építése, tárolása sok hasznos alkal-
mazhatósága mellett a pénzek nyo-
mon követhetőségét, átláthatóságát 
is szolgálja, de arra is jó, hogy pénz-
ügyi szokásainkat ennek segítségé-
vel átgondoljuk, felülvizsgáljuk, és 
ha szükségét érezzük, akár gyöke-
resen is változtassunk azon.  
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Vagyonkezelés új alapokon             
A fintech szolgáltatások kigondolói 
felfigyeltek arra is, hogy a megtakarí-
tások, a befektetések terén óriási lehe-
tőségek vannak arra nézve, hogy a 
megtakarítók, a későbbi beruházá-
sokra, lakásra gyűjtők és az inaktív, 
nyugdíjas időszak pénzügyeire is az 
ügyfelek még időben felkészüljenek 
és az a korábbiaknál sokkal kifizető-
dőbb, azaz jövedelmezőbb, hatéko-
nyabb legyen számukra az új alkalma-
zások használatával. A vagyonkeze-
lés, a vagyon növelése ugyanis a szol-
gáltatónál pénzbe, sokszor nem is 
kevés jutalék megfizetésébe kerül. Sőt 
nehéz gazdasági időszakban az ügyfe-
lek akár többet is kifizethetnek ezért 
évente a szolgáltatónak, mint a va-
gyon tényleges, nettó növekedése. 
Nem is beszélve a kivételesen rossz 
időkről, amikor a vagyon még csök-
kenhet is, ráadásul ekkor is fizetni kell 
a vagyonkezelő munkájáért a jutalé-
kot. A számítógépes billentyűzeten 
nevelkedett, elsősorban kínai szoft-
verfejlesztők és operátorok mostaná-
ban előrukkoltak egy olyan újdonság-
gal, amely a vagyonkezelést egyene-
sen a robottanácsadókra bízza. A sta-
tisztikák szerint Kínában már milliók 
kedvelték meg ezt a fintech szolgálta-
tást, miután az ügyfeleknek a privát-
bankárok díjának töredékét kell csak 
fizetniük a robottechnikáért. De ezen 
túl van egy további előnye is e szolgál-
tatás használatának: az ügyfél kivá-
laszt egy előre általa meghatározott 
eszközosztályt vagy eszközosztály 
összetételt a hozzá tartozó kockáza-
tokkal együtt, majd ezt követően a 
robottanácsadó fog kereskedni a rá 
bízott kerettel. És automatikusan, a 
piaci hullámzásokat kihasználva na-
ponta akár többször is köthet ügylete-
ket. Részvénykereskedésnél például 
ha sokat emelkedett az árfolyam, ak-
kor kiszáll belőle (profit taking), ha 
meg borús időszak szelei jelentkez-
nek, akkor az előre beállított veszte-
ségkorlátnál (stop loss) eladja a rész-
vényt. Persze a technológiai fejlődés-
ben a hazai fintech területén ügyködő 
fejlesztők sem alszanak: egy friss 
startup társaság, a Brokerchooser lé-
pett pástra a közelmúltban, ráadásul 
egyenesen az európai színtéren. Egy 
olyan, nagy valószínűséggel gyorsan 
népszerűvé váló szolgáltatást nyújta-
nak, amely segít abban, hogy melyik 

brókertársaságot és pénzügyi tanács-
adóját válassza a megtakarító és a va-
gyonát növelni akaró ügyfél. Techno-
lógiájuk segítségével az ügyfél eldön-
ti, hogy mekkora összeget kíván be-
fektetni és milyen kockázat mellett, 
az algoritmus pedig megkeresi a szóba 
jöhető cégeket. Sőt ezek pozitív és ne-
gatív jellemvonásait, az érveket és az 
ellenérveket (például díjak, termékvá-
laszték, webes felületük kezelhetősé-
ge) is bemutatja a választás és a dön-
téshozatal előtt, jelentősen megköny-
nyítve ezzel a leendő ügyfelek dolgát.                   

Rizikó nélkül nincs kockázat
Még mielőtt azt gondolná az ember, 
hogy a fintech minden tekintetben vá-
lasz a jövőre és mai pénzügyi kapcsola-
tainkat rögtön kezdjük el áthelyezni az 
új alapokra, nem árt utánajárni pár do-
lognak. Talán a piaccal kell kezdeni: a 
fintech óriási kihívás a hagyományos 
pénzügyek számára, mert piacfelosz-
tás történik a szemük láttára, és gya-
korlatilag elkezdődött egyik oldalon 
az ügyfelek megszerzéséért, a másik 
oldalon pedig azok megtartásáért 
folytatott harc. A hagyományos pénz-
ügyi szolgáltatók tehát kénytelenek 
lesznek versenyt futni a startup alapon 
szinte naponta felbukkanó fintech 
megoldásokkal, ezért bővíteniük kell 
az általuk nyújtott szolgáltatásokat, 
hogy talpon maradjanak. A fejleszté-
sek kidolgozása, működtetése, fenn-
tartása rengeteg pénzbe kerül, kérdés, 
hogy ki fogja jobban bírni? A nulláról 
induló startup fintech cégek, akiknek 
még az ügyfélszerzéssel is meg kell 
küzdeniük vagy inkább az egyébként 
tőkeerős hagyományos bankok, pénz-
ügyi szolgáltatók? A harc tehát elkez-
dődött, ha tájékozódunk, vérvesztesé-
geket is láthatunk majd, így észnél kell 

lenniük az ügyfeleknek, hogy kire 
bízzák hosszabb távon pénzügyeiket. 
E téren nem árt felfigyelnünk olyan 
tapasztalt bankári véleményekre is, 
amit példának okáért az amerikai 
Dennis Lockhart hangoztatott a köz-
elmúltban: szerinte a jövőben az „ár-
nyékbankok” okozhatják majd a kö-
vetkező nagyobb pénzügyi pánikot, 
válságot. Leginkább azért, mert a 
fintech használata belépett a hitelezés, 
a pénzpiacok, az értékpapírosítás terü-
letére is, azonban a pénzügyi felügye-
letek ellenőrzései jelenleg még csak 
cammognak e jelenségek és folyama-
tok után. Egy példa az újfajta hitelezé-
si lehetőségekre és a leselkedő kocká-
zatokra is: ha egy ötlet, befektetés, 
projekt megvalósításához az ötletgaz-
da a hagyományos értelemben vett sa-
ját erőt nem tudja előteremteni és nem 
lenne felajánlható biztosítéka sem, te-
hát bankhitelt sem kaphatna, a fintech 
tudja a megoldást: elő kell venni a 
crowdfunding (tömeg általi finanszí-
rozás) nevű eljárást. Ennek lényege, 
hogy ha hihető az ötlet, akkor az in-
formatika világméretű hálózata révén 
bárhonnan és bármilyen nagyságú 
összeggel beszállhatnak magánszemé-
lyek, vállalkozások a hitelezésbe és így 
az ötlet megvalósításába, ha vállalják 
az ilyen ügyletek kockázatát.

A fintech világába történő betekintés 
és példák leginkább egy fotóalbumhoz 
hasonlatosak, felvillantak érdekes, el-
gondolkodtató képek, képsorozatok 
arról, hol tartunk most, mit haszná-
lunk már és mivel ismerkedünk még 
csak. Ám a film folyamatosan és talán 
kicsit gyorsulva is pereg tovább, ha ér-
teni akarjuk a változásokat, nem árt az 
újdonságokra folyamatosan figyel-
nünk.                    

Palla Gábor
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ba, adatbáziskezelő rendszerekbe kel-
lett betanulni. Ebbe a „big data” tudo-
mányba tanultam bele és hoztam haza. 
– A fizikusi pályája hogyan ágazott el 
a biofizika felé?
– Diákkorom óta voltak olyan terve-
im, hogy az emberi agyat, a gondol-
kodást vizsgáljam. Marx György, az 
Atomfizika Tanszék akkori vezetője 
néhány elismert biológus kollégájával 
kialakított egy szakágazatot, amit 
most biológiai fizikának hívnak. Be-
jártam a genetika, élettan, sejtbiológia 
előadásokra és diplomamunkám és 
doktorim biológiai motivációjú statisz-
tikus fizikai modellekkel, mesterséges 
neuronhálózatokkal foglalkozott. Ezt 
a ma már gépi tanulásnak nevezett 
módszert próbáltuk alkalmazni gala-
xisok vöröseltolódásnak a becslésére is, 
amivel végül Baltimore-ba kerültem. 
– A neuronhálók és a vöröseltolódás ho-
gyan kapcsolható össze?
– A gépi tanulás úgy működik, hogy az 
algoritmusnak mutatunk sok példát és 
ezek alapján beállítja a modell paramé-
tereit, úgy, hogy legtöbbször jó választ 
adjon. Szerencsés esetben még soha 
nem látott bemenetekre is működik a 
jóslás. Az SDSS lefényképezte a galaxi-
sokat öt optikai sávban. Az így kapott 
öt szám bonyolult összefüggéseben van 
a vöröseltolódással, és a Hubble-törvé-
nyen keresztül a távolsággal, de direkt 

módon nem tudjuk kiszámolni. Szá-
mos példa alapján a becslő algoritmus jó 
eredményeket adott. A valódi neuron-
hálók is hasonlóan működnek. Látunk 
egy macskát, kutyát és egy modellt ala-
kítunk ki róluk a fejünkben. A fizikus 
is így dolgozik: tapasztal dolgokat, ész-
lel, mér, kialakít egy modellt és a mo-
dell alapján próbál jósolni, a jóslatokat 
összevetni az újabb észlelésekkel.
– Sokaknak úgy tűnhet, hogy a „big 
data-jelenség” „csak” a természettu-
dományok problámája.
– Az utóbbi években kiderült, hogy 
messze nem így van, nagyon is földi 
kérdések elemzésénél is szükség van 
ilyen megközelítésekre. A csillagászok-
ra a CCD megjelenésével ömlött rá a 
sok adat, ugyanez a helyzet most példá-
ul a szociológiánál a Facebook meg a 
Twitter jóvoltából. Tanszékünk veze-
tőjével, Vattay Gáborral a szociális há-
lózatok és az internet vizsgálatát vé-
geztük. A sok adat ma már a nagy cé-
geknél is megjelenik. Egy repülőgép 
sugárhajtóművében többszáz szenzor 
van, és 3 másodpercenként felszáll egy 
gép valahol a világban. Egy nagy 
hipermarketlánc napi forgalmában is 
rengeteg adat jelenik meg: miből 
mennyit és milyet vesznek stb. Ugyan-
olyan adatkutatási feladat jelentkezik a 
cégeknél is, mint a tudományon belül. 
A fiatalok számára ez erős elszívó erő, 

– Talán ön volt az első magyar kutató, 
aki a csillagászati adatmennyiségek fel-
dolgozásával kezdett foglalkozni, még-
hozzá éppen az égbolt kutatása közben.
– A ’90-es évek közepén Baltimore-
ban, a Johns Hopkins Egyetemen, Sza-
lay Sándor professzor csoportjában 
kapcsolódtam be az Univerzum nagy-
léptékű háromdimenziós szerkezetének 
felmérésébe, a Sloan Digital Sky Survey 
programba. Az előbbi kijelentés annyi-
ban igaz, hogy az SDSS tekinthető az 
első tudományos big data projekt-
nek. Az égbolt digitális felmérését 
külön erre a célra tervezett, 2,5 mé-
teres távcsővel végeztük melyben a 
legnagyobb újdonság a 120 megapixe-
les CCD-vel ellátott kamera volt. Öt 
tartományban vizsgáltuk az eget, és a 
tervezés során számolgattuk, hány 
terabájtnyi adat gyűlik majd össze. Ez 
akkoriban óriási adatmennyiséget je-
lentett, de mindenki bízott a Moore-
törvényben, vagyis hogy továbbra is 
exponenciálisan növekszik a számí-
tógépek kapacitása, és mire beindul 
az észlelés, nem jelent majd problémát. 
A technikai problémán túl a tudomány 
számára is soha nem látott kihívás je-
lentkezett: mit lehet kezdeni 100 TB-
nyi képpel? 300 millió galaxist nem le-
het egyesével szabad szemmel végig-
nézni. Teljesen új metódus kellett, új 
információtechnológiai megoldások-

I N T E R J Ú  C S A B A I  I S T V Á N N A L
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A mindent elöntő adatáradat, a „big data” napjaink egyik leg-
nagyobb kihívása. Csabai István fizikus, az ELTE Komplex 
Fizikai Rendszerek Tanszékének munkatársa úgy véli, a ren-
geteg adat nem csak problémát, hanem nagy lehetőséget is 
jelent. Megfelelő kezelése, felhasználása hozhatja el a tudo-
mány aranykorát, és teszi majd lehetővé olyan bonyolult rend-
szerek megértését, mint az élet, a világmindenség meg talán 
sok minden más is. Már „csak” a hogyanra kellene válaszolni. 
E heti beszélgetőpartnerünk a válasz lehetőségeit kutatja itt-

honi és nemzetközi együttműködésekben egyaránt. 
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– Kívülről úgy tűnik, egyre mélyebben, 
egyre összetettebb módon és egyre alapo-
sabban vizsgáljuk a világot, ami ezáltal 
egyre bonyolultabbnak is tűnik. Hogy le-
het ezt majd egyszer a végén összerakni? 
– Ez nagyon jó kérdés, és az is, hogy 
az emberi elme egyáltalán képes le-
het-e erre. A fizika mindig igyeke-
zett lecsupaszítani, izolálni a rendsze-
reket, hogy minél egyszerűbb képle-
tekkel leírhassa. Van azonban egy 
tendencia a világban, ami a komple-
xitás felé mutat. A biológia tipikusan 
ilyen. Senki nem gondolja, hogy az 
életnek egyszerű, hárombetűs egyen-
lete van, mint például Newton máso-
dik törvénye. Az atomok kvantum-
mechanikájától kezdve a biokémián 
és sejtbiológián át egymásra épülő bo-
nyolult folyamatok zajlanak: az élet 
egy komplex rendszer. Komplex 
rendszerek megértéséhez komplex 
modellek kellenek, amiket csak sok 
adat segítségével lehet felismerni és 
validálni. Eddig esélytelen volt, hogy 
válaszoljunk ezekre a nagy kérdések-
re. A sok adattal, műszerrel egyre 
részletesebb képet kapunk, és előbb-
utóbb összeáll a modell, és tényleg 
lesz esély arra, hogy meggyógyít-
sunk ma még kezelhetetlen betegsé-
geket, megszűnjön a rák, hosszabban 
éljünk egészségben. Nagyon nagy 
munkára és interdiszciplináris össze-
fogásra van szükség, de optimista 
vagyok. Jó idők jönnek a tudomány-
ban, ha más emberi gyarlóságok 
nem akadályozzák meg. Amire saj-
nos nincs garancia. 

Trupka ZolTán

gálattal diagnosztizáljunk egyes ráktípu-
sokat már korai stádiumban. 

Számos technikai kérdés mellett itt is 
az adatfeldolgozás a legnagyobb kihí-
vás. Külön nehézség, hogy az eddigi 
képzés – nem csoda, hisz nem volt eny-
nyi adat – nem készítette fel az orvos- és 
biológuskutatókat ilyen elemzésekre. 
Fel kellene gyorsítani a bio in for ma ti ka 
képzést. Az átalakulás felértékeli a 
multidiszciplinaritást és a diszciplinák 
közötti kommunikációt ami utóbbi 
időben egy kicsit elveszett a diszciplínák 
fókuszált szakosodásával. 

mert akik jól tudnak adatokat bá-
nyászni, elemezni, modellezni, azokra 
a cégeknek és az iparnak is szüksége 
van. És valljuk be, jobban fizetik őket, 
tehát nagy a szívóerő. 
– Melyik az igazi témája?
– Tulajdonképpen mindegyik. A „big 
data” ilyen szempontból kapóra jön, 
mert összefog mindent. Továbbra is dol-
gozunk nemzetközi csillagászati projek-
teken, de az utóbbi 6-8 évben visszaka-
nyarodtam a biológiához is. Először a 
Semmelweis Egyetemről kerestek meg, 
egy hazai nagy projektben azóta velük és 
több más hazai és külföldi csoporttal 
együttműködünk elsősorban molekulá-
ris genetikai témákban. Legígéretesebb 
téma talán a rák genetikájának megérté-
se, hatékonyabb diagnosztikája. Egy 
most induló kutatásban például az úgy-
nevezett folyadék-biopszia lehetőségét 
vizsgáljuk. Azt lehet tudni, hogy a rákos 
szövetekben változások történnek mind 
a DNS egyes részein, mind az RNS-sel 
vizsgálható génexpresszióban. Ezek egy 
része kikerül a véráramba, és ha elég ér-
zékenyek a szekvenálási vizsgálatok, ak-
kor a vérből kimutatható, hogy van-
nak-e rákra utaló elváltozások. Abból 
pedig, hogy milyen mintázata van a 
génexpressziónak, azonosítani lehet, 
hogy melyik szövetből származhat a jel. 
A távlati cél, hogy egy egyszerű vérvizs-

Az adat-intenzív tudományos módszertan. Szinte minden tudományos észlelés és kísérlet  
nagy mennyiségű digitális információt ad. A már feltárt tudományos elméletekre alapozva próbáljuk 

modellezni a jelenségeket. Ehhez szintén a számítógépeket hívjuk segítségül.  
Az észlelés-modellezés ciklust zárva a tudományos megértés kritériuma,  

hogy az észlelések és elméletek összhangban legyenek.

Moore törvénye. A számítógépek processzoraiban lévő elemi egységek, a tranzisztorok száma 
kétévente duplázódik. Ez az exponenciális gyorsulás hajtja mind a digitális műszerek, mind pedig 
a számítógépek teljesítményének növekedését. Ez a folyamat vezetett az adatrobbanáshoz mind a 

tudományokban, mind pedig a mindennapokban. (Forrás: Wikipédia)  
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TÁRGYAK – TÖRTÉNETTEL

spórák – kis méretük miatt – elvben igen nagy távolságokat képesek 
megtenni a légáramlatokkal, ami a spórával terjedő élőlények megte-

lepedési esélyét nagyban növeli. A kis holdruta „helyhez kötöttségének” sok-
kal kisebb időléptékű példája, hogy az élő növényt ábrázoló fénykép készíté-
séhez egy olyan populációt kerestünk fel, amely a Budai-hegységben 25 éve 
ugyanazon az egy négyzetméteren él, s ott évente 8–10 tő hajt ki.

A hónap műtárgyaként kiállított herbáriumi lap önmagában véve is muzeális 
érték, a múlt lenyomata. A gyűjtés 1910-ből, még a Magyar Királyság területé-

ről származik. A gyűjtőcédulán a korra jellemző szép, dőlt betűs kézírással a 
lelőhelyre vonatkozóan ez áll: „Comit. Szepes, in m. Gerava, supra Imrichfalu. 
1910. VI.” A hajdani Szepes vármegyének ez a területe ma a Szlovák Paradi-
csom Nemzeti Parkhoz tartozik. Imrichfalu évszázadok óta szlovákok lakta te-
lepülés, címerében Szent Imre herceggel. Később a szomszédos Kisistvánddal 
összevonták, és a mai térképeken Dedinky néven találhatjuk. A példányok a 
gyűjtőcédula fejléce szerint Lengyel Géza (1884-1965) magyar botanikus, 
agrobotanikus, később a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja nö-
vénygyűjteményéből valók. Lengyel Géza a mai Magyarország területén kívül 
az Alacsony-Tátra és a Dinári-hegység növényzetének volt kiváló ismerője; 
gyűjtőútjai eredményeként létrejött 72 kötetes magánexsiccatumát a Magyar 
Természettudományi Múzeum Növénytára őrzi.                     

                       Tamás Júlia

Júliust az Apollo űrprogram óta a Hold hónapjaként ünnepeljük. A Ma-
gyar Természettudományi Múzeumban idén júliusban a hónap mű-
tárgyául a Holdról elnevezett növények sorából választottunk egy kü-

lönleges páfrányfajt. A kis holdruta (Botrychium lunaria) a kígyónyelv-
félék családjába tartozik. Testfelépítésére jellemző, hogy legfeljebb 
20 centiméter magas, föld alatti szerve egy kis méretű gyöktörzs, föld 
feletti hajtása pedig egyetlen levélből áll. Ez a levél egy közös nyélből 
kiindulva két karéjra bomlik, és a két karéj funkciója igen erősen eltér 
egymástól. Az egyik zöld, kiterülő és hold alakú kis cimpákból áll, 
ez végzi a fotoszintézist. A másik karéj a spóratartó tokokat hor-
dozza, amelyek apró gömb formájúak és szőlőfürtszerűen he-
lyezkednek el (a tudományos név első fele a görög botrys, 
azaz szőlőfürt szóból ered). 

A növényt nem könnyű megtalálni, hiszen ritka és 
cseppet sem feltűnő. Ráadásul az év nagy részét a 
föld alatti gyöktörzsbe visszahúzódva tölti, s abból 
hajt ki tavasszal. Igen apró, 24–32 mikrométeres spó-
rái május–júniusban megérnek, majd kihullanak, és 
néhány hónap múlva a hajtás is elszárad. Ha nem kap 
elegendő csapadékot, a holdruta esetleg évekig ki 
sem hajt, de életképességét a gyöktörzs megőrzi.  

A kis holdruta alacsony gyepekben, sokszor lápi környe-
zetben fordul elő. Az Antarktisz kivételével minden földrészen 
megtalálható őshonos növény, de sehol sem gyakori. Ezt az elterje-
dési mintázatot általánosságban kétféle módon lehet elérni: a növény 
vagy régóta honos ezeken a földrészeken, és alkalmazkodott az adott 
élőhelyekhez, vagy – mivel spórái a széllel könnyen terjednek – jelenléte 

nem feltétlenül folytonos, hiszen ha rossz élő-
helyre kerül, akkor ott csak rövid ideig életképes 
és hamar eltűnik, ám új példányok révén újra és 
újra megjelenik egy terület flórájában. A kétfé-
le elterjedési típus között genetikai vizsgála-
tokkal tehető különbség. Ha a növény újra és 
újra felbukkan és eltűnik a területeken, akkor a 
jelenléte elsősorban az új megtelepedésektől 
függ. Ebben az esetben a különböző terüle-
teken élő példányokat genetikailag hason-
lónak találjuk, hiszen a spórák hosszú távú 
utazása következtében a genetikai keveredés 
biztosított – a faj egységes egészként változik, és 
példányai benépesítik a kontinenseket.

A genetikai vizsgálatok friss eredményei szerint 
azonban a kis holdruta esetében nem ez a hely-
zet: igen nagy földrajzi területet magába foglaló 
mintavétel alapján a példányok 6 kisebb taxonba 
sorolhatók, s ezeknek a taxonoknak meghatáro-
zott földrajzi elterjedésük van. Ez az eredmény kü-
lönösen annak tükrében lehet érdekes, hogy a 

A KIS HOLDRUTA

Kis holdruta részben már felnyílt spóratartókkal 
a Budai hegység Remete-szurdokában 
(2017. május 30.)

A hónap műtárgyaként 
kiállított, 1910-es keltezésű 

herbáriumi lap

Egy példány
 a herbáriumi lapról (TAMÁS JÚLIA ÉS CSONTOS PÉTER FELVÉTELEI)
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A szarvasbogarat már az ókor 
embere is ismerte és számon 
tartotta. Ábrázolása hosszú 

ideig vallásos jelentőséggel bírt, eleinte 
pozitív, majd negatív tartalommal. 
Később e szimbolikus jelentés elhalvá-
nyult, de a bogár érdekes formájának, 
sajátos szépségének jogán továbbra is 
gyakori szereplője maradt a művészet 
számos ágának.

Mitológiai kezdetek
Antoninosz Liberalisz görög író vala-
mikor Kr. e. 100 és 300 között jegy-
zett fel egy történetet, melyet a szar-
vasbogárról szóló első írásos emlék-
nek tekinthetünk. Eszerint egy kecs-
kepásztor, Kerambosz a nimfák 
védelmezte nyáját a tesszáliai Othrisz-
hegyen legeltette. A nimfákat csodá-
latos énekével és zenéjével varázsolta 
el, hiszen elsőként az emberek kö-
zül, kiválóan játszott pánsípon és lí-
rán. Pán, a pásztorok kecskeszarvú, kecskelábú és kecskefar-
kú istene jóindulatúan javasolta neki, hogy keressen a síksá-
gon téli legelőt, mert hideg és hosszú tél közeleg. Kerambosz 
nem fogadta meg a tanácsot, ráadásul arcátlanul a nimfákat 
kezdte becsmérelni. A jóslat szerinti kemény tél megérke-
zett, Kerambosz nyája odaveszett, a nimfák pedig megveté-
sük jeléül bogárrá változtatták őt, melyet a thesszáliaiak 
Kerambyx-nek, vagyis „fát evő ökörnek” neveztek.

A zoológiában – talán valamilyen félreértés vagy jelentés-
változás miatt – Cerambyx ma a hőscincérek neve, ám az ere-
deti történetben a leírás egyértelműen szarvasbogárra utal: 
kampós rágói teknőspáncélból készült lírára hasonlítottak, 
fekete volt, mint egy nagy ganéjtúró, és kemény szárnyaival 
repülni tudott. A bogárral a gyerekek szívesen játszottak, 
reptették és levágott fejét függőként hordták. Plinius mági-
kus erőt tulajdonított a szarvasbogár rágóinak, amelyet taliz-

mánként a kis gyer mekek 
nyakába akasz tottak, hogy 
megvédje őket a betegségek-
től. Ez a hagyomány a német 
nyelvterületeken még a XX. 
század elején is tovább élt.

Krisztus segítője  
és támadója

Az első ismert szarvasbogár-
ábrázolás a XIV. század utolsó 
éveiben, az internacionális gó-
tika idején készült. Giovannino 
de Grassi (1340/50–1398) ek-
kor illusztrálta Giangaleazzo 
Visconti imádságos könyvét. A 
Teremtésnek a Szűz virradati 
imáját kísérő ábrázolása külön-
féle állatoktól nyüzsög, közöt-
tük egy felemelkedni készülő, 
kitárt szárnyú, suta módon 
megfestett szarvasbogarat lá-

tunk, mely a kép alsó terét elfoglaló szarvasok közül röppen 
fel az Úr irányába. A szarvasbogár az áhítattal átitatott képen 
Krisztust segítő, a gonoszon diadalmaskodó szimbólumként 
jelenik meg. Feltehető, hogy ez a támogató szerep pusztán a 
szarvasbogarak „agancsa” (a két szélsőségesen megnagyob-
bodott rágó) és a szarvasok fejdísze közötti hasonlóságon ala-
pul. A korai keresztény szimbolikában – részben antik gyö-
kerű hagyományként – a szarvasok szent állatnak számítot-
tak, mert eredményesen küzdöttek a kígyók ellen.

A pozitív tartalom a XVI–XVII. században a visszájára 
fordult: a német festők csendéletein a szarvasbogár már ma-
gát az ördögöt, a krisztusi világra támadó gonoszt testesítet-
te meg. Mindez azzal függhetett össze, hogy az északi né-
met hitvilágban a rágói között izzó fadarabot cipelő szarvas-
bogár a tűz terjesztőjeként jelent meg.

A Magyar Rovartani Társaság 2017 rovarának – internetes szavazás 
eredményeként – a nagy szarvasbogarat választotta. Magyarország 
és egész Európa legnagyobb bogárfajának hímjét nemigen lehet 
összetéveszteni más rovarral. Nem véletlen hát, hogy ez a különös 
megjelenésű állat az európai kultúrában is megtalálta a helyét.

AZ ÉV ROVARA:  
A FÁT EVŐ ÖKÖR

A  S Z A R VA S B O G Á R  A Z  E U R Ó PA I  M Ű V É S Z E T B E N

Giovannino de Grassi: 
Giangaleazzo Visconti imádságos 
könyve (a XIV. század utolsó évei) 
(BIBLIOTECA NAZIONALE DI FIRENZE)

Hans Hoffmann: Szarvasbogár Dürer 
nyomán (1574) (ESZTERHÁZY-GYŰJTEMÉNY, 

SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM, BUDAPEST)



848   Él e t É s  tu d o m á n y   2017/27

között rovarok vagy más állatkák téblábolnak a terítőn. 
Flegel vonzódása a szarvasbogárhoz sajátos az egyete-
mes festészet történetében: több olyan képe ismert, 
amelyen az egyedüli élőlény a szarvasbogár! Leg-
gyakrabban reprodukált, számos titkos jelképet fel-
vonultató képe az 1635-ben készült Reggeli heringgel 
és szarvasbogárral. (A korabeli festmények címeinek 
java nem ismert, ezek zöme az utókor adománya. A 
hosszadalmas, esetenként cirkalmas címek inkább a 
festmény azonosíthatóságát szolgálják.) A terített 
asztalon egy talpas pohárban bort, hagymát, kenye-
ret, egy korsót, halat és szarvasbogarat látunk. A 
szarvasbogár támadó pózban a hal felé fordul. A bor és a 
kenyér az eukarisztia, az úrvacsora jelképe: az utolsó 
vacsorán szétosztott élelemre és italra emlékeztet-
nek, vagyis Krisztusnak az emberiségért hozott 
áldozatára. A hal szintén Krisztusra utaló jel-
kép. A festményen a szarvasbogár a krisztusi 
békét fenyegető gonoszként, az ördögként, 
Krisztus ellentéteként jelenik meg.

A kevésbé látványos nőstény szarvasboga-
rak ábrázolása ritkaságszámba ment. Ilyet lát-
hatunk Giovanna Garzoni (1600–1670) Fü-
gék szarvasbogárral című festményén. Al-
kotója az itáliai barokk festészet azon ke-
vés női festőinek egyike, aki Európa 
uralkodói udvaraiban kiemelkedő sikereket 
ért el látványos, esetenként érzéki megformálá-
sú gyümölcs-, zöldség- és virágcsendéleteivel.

A szarvasbogár a kortárs festészetben is 
megjelenik: ott van például Dietrich 
Schuchard (1945–) német művész szürrealista 
képein vagy Martina Tscherni (1963–) osztrák 
festő alkotásain.

Alighanem Albrecht Dürer (1471–1528) szarvasbogarának 
köszönhető, hogy ez a rovar egyre gyakoribb lett a festmé-
nyeken. A szarvasbogárról készült 1505-ös tanulmány a ter-
mészetet éles szemmel megfigyelő, mélyen vallásos ember 
alkotása. Dürer akvarellje hosszú időn át szolgált modellként 
a következő festőgenerációk alkotásaihoz, amelyet vagy 
szolgaian másoltak vagy inspirációt merítettek belőle. Dürer 
tanítványa, Hans Hoffman (1530 körül–1591 körül) kétszer 
is lemásolta Dürer szarvasbogarát.

Néhány évtized múlva a magyar vonatkozásai miatt 
Hoefnagel mesternek nevezett Georg Hoefnagel 
(1542–1601) két tanulmányban is megörökítette a rovart. 
Fia, Jacob Hoefnagel 1592-ban Frankfurtban adta ki az 
Archetypa studiaque patris Georgii Hoefnagelii című metszet-
gyűjteményt. A kollekció 48 rézmetszetű táblán növénye-
ket, ízeltlábúakat, puhatestűeket mutat be tudományos 
alapossággal, amelyeket az édesapja élő példányokon tett 
megfigyelései nyomán Jacob metszett rézbe.

A szarvasbogár – egyéb, a keresztény ikonográfiában felbuk-
kanó állat- és növényfajokkal együtt – megtartva jelentéstar-
talmát, hangsúlyos szerepet kapott a német Georg Flegel 
(1566–1638) festményein is. Ő legnagyobb örömét asztali 
csendéletek megalkotásában lelte. Az asztali kellékek előtt és 

Georg Flegel: Reggeli heringgel és szarvasbogárral (1653)
(WALLRAF-RICHARTZ MUSEUM, KÖLN)

Jacob Hoefnagel: az Archetypa studiaque patris Georgii Hoefnagelii 
metszetgyűjtemény hatodik táblája (1592)

A szarvasbogár fejlődési alakjainak ábrázolása Johann Rösel von 
Rosenhof Der monatlich herausgegebenen Insectenbelustigung 

(Nürnberg, 1740–1761) című munkájában

Giovanna Garzoni: Fügék szarvasbogárral
 (MAGÁNGYŰJTEMÉNY)

Wenzel Jamnitzer rovarokkal, hüllőkkel és kétéltűekkel  
díszített ezüst írószeres doboza 

(KUNSTHISTORISCHES MUSEUM, BÉCS)

Zafírral és gyémánttal ékesített 
arany szarvasbogár bross 

(Magyarország, 1890)

Johann Joachim 
Kändler: Szajkó, mókus és 

szarvasbogár fatörzsön (1739.) 
(MAGÁNGYŰJTEMÉNY)
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A tudományban...
A tudományos rovarábrázolás gyöke-
rei a XVI. századba vezetnek. Ulisse 
Aldrovandi (1522–1605) monumentá-
lis műve, az 1602-ben Bolognában 
megjelent hétfejezetes De animalibus 
insectis… kizárólag rovarokkal foglal-
kozik. Könyvében egyazon ábrán két, 
különböző méretű szarvasbogarat áb-
rázol: a kisebb mintegy a fele a na-
gyobbnak. Ez azt sejteti, hogy 
Aldrovandi tudatosan figyelte meg a 

rovarok testméretében 
mutatkozó különbsége-
ket. Ő volt az első, aki a 
szarvasbogár népi el-
nevezéseit is leje-
gyezte.

A szarvasbogár talán egyik legszebb ábrázolá-
sa August Johann Rösel von Rosenhof (1705–
1759) Der monatlich herausgegebenen Insectenbelustigung 
(Havonta kiadott szórakoztató rovarvilág) című munkájá-
ban található. A mű négy kötetben 286 kézzel színezett 
nyomatot tartalmaz. A XVIII. század egyik legbecsesebb 
rovarokkal foglalkozó műve volt. Rosenhof nemcsak a ki-
fejlett szarvasbogarat, de az egyes fejlődési alakokat is meg-
örökítette.

A szarvasbogár látványos, karakteres, kompakt felépítésű állat, 
ezért az alkalmazott művészetben is szívesen ábrázolják. Azt 
már persze kár feltételezni, hogy attraktív megjelenésén kívül 
ezeken a tárgyakon bármilyen jelentéstartalmat hordozna.

Wenzel Jamnitzer (1507/1508–1585) Nürnbergben dolgozó 
aranyműves vázáit, ékszeres dobozait az itáliai reneszánsz je-
gyében készítette. A nemesfémek mellett féldrágaköveket, 
kagylókat, korallokat és kisebb madártojásokat is felhasznált 
alkotásaihoz. Működése során a XVI–XVII. században fej-
lődött ki a „Naturabguss” művészete: kígyókat, békákat, 
gyíkokat, nagytestű rovarokat formáztak meg nemesfém-
ből, amelyekkel nagyobb méretű aranyműves munkákat dí-
szítettek. Jamnitzer egy ezüstből készült írószeres dobozán 
szarvasbogarat és orrszarvúbogarat láthatunk.

A strasbourgi Johann Joachim Kändler (1705–1775) munkáján 
vörös tollú szajkó tekint le a fa törzsén felmászó szarvasbogárra. 
Nem véletlen a két állatfaj együttes szerepeltetése, hiszen a szaj-
kó a nagy szarvasbogár egyik leggyakoribb fogyasztója. Az al-
kotás a meisseni porcelánok egyik kivételesen szép darabja. 
Kuny Domokos (1754–1822) tatai majolikagyárában készült 
az a Budapesti Történeti Múzeumban őrzött tál, amelyen  rá-
kok mellett egy szarvasbogarat láthatunk.

...és mindennapjainkban
A műtárgypiacon gyakran felbukkannak kerámiák, ék-

szerek, kisplasztikák, használati tárgyak, amelye-
ken díszítőelemként ott pózol a bogár 

vagy éppen belesimul a motívumok 
kuszaságába. Napjaink bélyegein 

előszeretettel mutatnak be rova-
rokat. Mint az európai rovarfa-
una meghatározó méretű és 
megjelenésű eleme, a nagy 
szarvasbogár számos ország 
bélyegén szerepel – elsősorban 
azon nemzetekén, ahol a bogár 
nagyobb állománnyal van jelen. 

Érdekesség, hogy 1953-ban Ma-
gyarország adta ki az első szarvas-

bogaras bélyeget. Dürer szarvasbo-
gara pedig nemcsak európai, de egy pa-

raguayi kiadású bélyegen is megjelent. 
Mindezek ismeretében viszont meglepő, hogy csak két 

nemzet pénzérméin szerepel szarvasbogár: a lengyel két, il-
letve húsz zloty hátoldalán, illetve Udmurtföld (Oroszországi 
Föderáció) 10 kopejkásán.

Még az épületek sem maradnak szarvasbogár nélkül. Az 
észak-olaszországi Varese mellett emelkedik a napjainkban 
már nem működő Grande Albergo Campo dei Fiori szállo-
da. Az épületet az 1910-es évek legelején, a szecesszió világá-
ban oly természetes organikus formákat bőkezűen alkalma-
zó Giuseppe Sommaruga (1867–1917) tervezte. Az impozáns 
szálloda átjáróinak oszlopfőit szarvasbogarak teszik izgal-
massá. A németországi Eberswalde városában 1999-ben el-
készült szakkönyvtár külső burkolatát, mely fekvő téglala-
pok soraiból áll, Thomas Ruff (1958–) fényképész álmod-
ta meg, újságokból „kivágott” fényképek felhasználásá-
val. A felülről harmadik sorban felváltva jobbra és balra 
néző szarvasbogarak sorakoznak.

Merkl Ottó, Vig kárOly 

S
zarvasbogár a lengyel 2 zlotys hátoldalalán

Ku
ny

 D
omokos tatai majolikagyárában készült tál  (BUDAPESTI TÖRTÉNETI M

ÚZEUM
)

Giovanna Garzoni: Fügék szarvasbogárral
 (MAGÁNGYŰJTEMÉNY)

Wenzel Jamnitzer rovarokkal, hüllőkkel és kétéltűekkel  
díszített ezüst írószeres doboza 

(KUNSTHISTORISCHES MUSEUM, BÉCS)

Zafírral és gyémánttal ékesített 
arany szarvasbogár bross 

(Magyarország, 1890)

Johann Joachim 
Kändler: Szajkó, mókus és 

szarvasbogár fatörzsön (1739.) 
(MAGÁNGYŰJTEMÉNY)
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A magyar műszaki és termé-
szettudomány a XIX. század 
végén és a XX. század első 

évtizedeiben kiemelkedő sikereket, 
nemzetközileg is nagyra értékelt ered-
ményeket tudott magáénak. A Nature 
folyóirat XXI. századi első cikkében 
közölt megállapítása szerint a XX. szá-
zad ter   mé szet tu do má nya Budapesten 
született. Talán túlzónak tűnik ez a 
megfogalmazás, de több kiemelkedő 
alkotó személyiség munkája is igazolja 
ennek jogalapját.

Olyan kimagasló képességű alkotókat 
és kiváló kutatókat ismerhetett meg ko-
rának műszaki érdeklődésű polgára, 
mint Mechwart András, Bánki Donát, 
Csonka János, Kandó Kálmán, Bláthy 
Ottó Titusz, Déri Miksa, Zipernowszky 
Károly, Hollán Ernő, Teller Ede, Wig-
ner Jenő, Oláh György, hogy csak néhá-
nyat emeljek ki közülük. 

1 0 0  É V E S  A  B Á N K I - V Í Z T U R B I N A

E kiválóságok közül is kimagaslik 
Bánki Donát személye, aki az Óbudai 
Egyetem egyik jogelőd intézményé-
nek, a Bánki Donát Gépipari Műszaki 
Főiskolának névadója és nevét viseli 
az egyetem Gépész és Biztonságtech-
nikai Mérnöki Kara is. 

A példa nélküli hazai fejlődés 
egyik mozgatórugóját a kor kiváló 
közép-, és felsőfokú oktatási intéz-
ményei jelentették, valamint az a 
társadalmi-gazdasági környezet, 
amely a műveltség társadalmi presz-
tízsét erősítette. Ezt igazolja Bánki 
Donát személye, tevékenysége és 
egész pályája is. Jól jellemzi a lángel-
méjű mérnököt, a tudóst és profesz-
szort Michelberger Pál akadémikus 
Bánki születésének 150. évfordulója 
alkalmából kiadott, a GÉP című fo-
lyóirat 2009. évfolyam 3. számában 
megjelent cikkének részlete:

„Bánki Donát az 1867-es kiegyezést kö-
vető magyar ipari fellendülés egyik megha-
tározó, alkotó résztvevője volt, aki tevé-
kenységével hosszú távon is megszabta a 
magyar ipar és a magyar műszaki felsőok-
tatás pályáját. Bánki a XIX-XX. század 
fordulóján élő polihisztorok egyike volt.

A technikai alkotások fejlődéstörténetében bizonyos törvényszerűséget 
ismerhetünk fel. A fejlődés folyamata rendesen valamely új, vagy 

már ismert alapgondolatnak régóta keresett vagy hirtelen fel-
merülő technikai megvalósításával kezdődik. A technikai 

újdonság felmerülte után ennek javítására csakhamar 
rendesen nagy számban javaslatok állnak elő. 

Számos kiviteli lehetőséget próbálnak, gyakorlati 
adatokat és tapasztalatokat gyűjtenek, elméleti 
alapokat fektetnek le, mialatt mindinkább tisztult 

felfogással folyik a kiválasztás folyamata, amely-
ben ami nem életképes, eltűnik, azt pedig ami 
fennmarad, szerkezetileg és technikai kivitelben 
addig tökéletesítik, míg a mai techni-
kai fejlettség legmagasabb fokát éri 

el. Ezzel az alapgondolat fejlődésének lehetősége ki is merül és továb-
bi fejlődés csak valamely új alapgondolatból indulhat ki. Így fogalmaz-
ta meg Bánki Donát a Neue Wasserturbine című tanulmány bevezetőjé-

ben – mai szóhasználattal élve – az innováció folyamatát.

KORSZAKALKOTÓ 
LAPÁTKOSZORÚ

Az új vízturbina 
finn szabadalmi 

bejelentése

Bánki vízturbina makettje 
(MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM)
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gi jelentőségét  az áramlástani kísér-
letei és az új turbinatípusok tanulmá-
nyozása alapján  kezdett hozzá Bán-
ki a kis eséseket energiatermelésre 
gazdaságosan hasznosító turbinája 
kifejlesztéséhez.

Bánki a vízturbinát a Magyar ki-
rályi Szabadalmi Hivatalba 1917. 
augusztus 18-án jelentette be „Víz-
turbina a kerékdobon szabadon átfo-
lyó vízsugárral” címen. Bánki tur-
binája határturbina, melynél az 
áramló folyadék a lapátcsatornát 
anélkül tölti ki, hogy azokban 
visszaduzzadás jönne létre. A ke-
rékkoszorúján a kerékdob belse-
jét átmetszve, a víz kétszer lép át. 

A turbina szabadalmi bejelentését 
kombinációs szabadalomként többek 
között Angliában, Franciaországban és 
Németországban is elvégezte, „ami vi-
lágszabadalommal ért fel, azonban mint 
kombinációs szabadalom, utánzatokkal 
megkerülhető volt. A turbinával kapcsolat-
ban szabadalmi viták is keletkeztek, mely-
nek alapját az adta, hogy Ausztráliában 
Michel mérnök, a hidrodinamikai csapágy-
kenés kiváló tudósa, korábban kétszeres át-
ömlésű turbinát szabadalmaztatott, de en-
nek kifejlesztésével nem foglalkozott. Sza-
badalma a turbina szerkezeti kialakítására 
sem terjedt ki. Mindez módot adott arra, 
hogy egy német cég is elkezdje a turbinák 
gyártását...” – tárja fel a gyártási jog kö-
rüli ellentmondásokat Varga József. 

Új találmányát, a kettősátömlésű víz-
turbinát 1917-ben ismertette a német 
nyelven írt, kéziratként közölt, a beveze-

tőben már idézett Neue Wasserturbine cí-
mű tanulmányában. A magyar nyelvű 
kézirata bevezetőjét követően az alábbi-
akban helyezi el alkotását korának 
vízienergiát hasznosító berendezései kö-
zött: „Vízturbináknál – kevés kivételtől elte-
kintve – ma már csak a Pelton- és Francis-
fajták vannak színtéren. Szerkezeti kialaku-
lásuk, úgy látszik, a befejezéshez közeledik; 
új alapgondolatra volna szükség, ami több, 
alább kifejtendő okból kívánatos további fej-
lődésüknek új lökőerőt adjon”… „A Bán-
ki-turbina lényegileg abban különbözik az 
eddigiektől, hogy benne a vizet a tengely 
irányába sem be, sem el nem vezetik, ami-
nek következtében a járókerék átmérőjét a 
vízmennyiségtől függetlenül lehet megvá-
lasztani és utóbbit csak a kerékszélesség 
megállapításánál kell figyelembe venni.

A szabályozás a vízmennyiség változta-
tásával történik, úgy mint más turbinafaj-
táknál”. 

Az addigi gyakorlatától eltérően ma-
gyarul nem a Magyar Mérnök- és 
Építész-Egylet Közlönyében, hanem 
a Molnárok Lapja 1918-ban kiadott 
15. számában mutatta be alkotását, ezzel 
is felhívva a figyelmét az egyik legna-
gyobb felhasználói rétegnek. Még az év-
ben közzétette a Lipcsében megjelenő 
Die Mühle folyóiratban is. Az első bemu-
tatkozásokat követően Bánki számos 
külföldi szaklapban ismertette az ala-
csonyesésű vizek energiájának hasznosí-
tására szolgáló parciális határturbinát. 

Bánki vizsgálataihoz két, egy 135 és 
egy 500 milliméter kerékátmérőjű kí-
sérleti turbinát épített, melyeket a Mű-
egyetem hidrogép laboratóriumában 
próbálták ki. A turbinához a vizet a la-
boratórium vízkazánjából biztosítot-
ták. A turbina kifejtett munkát Prony-
fékkel, a felhasznált vizet két végén zsilip-
pel elzárható csatornában, köbözéssel mér-
tük… A 6. és 7. ábrán közölt kísérleti 
adatok szerint 89 % fékezett munkára vo-
natkoztatott hatásfokot értünk el  – közli 
Bánki az Új vízturbinák című összeállí-
tásában. A turbina gyártását a Gazda-

Egyszerre volt mérnök, tudós és 
tanár, és mindhárom területen 
külön-külön is maradandót alko-
tott. Mérnöki alkotásait, tudomá-
nyos tevékenységét, oktató mun-
káját itthon és külföldön is már 
életében elismerték. Az életében 
és halála után írt méltatások egy 
vaskos kötetet töltenek meg.”

Nagyszámú műszaki alkotásai 
sorában jelentős helyet foglal el 
az áramló folyadékok tanulmá-
nyozása, a korábbi hidraulikai 
tételek felülvizs-

gálata során szerzett elméleti és kí-
sérleti eredményeket is felhasználó  
Bánki-turbina kifejlesztése.

A XX. század első évtizedei látvá-
nyos fejlődésével együtt járó növekvő 
energiaigény biztosítása új kihívás elé 
állította az országot. Hazánkban egy 
1895-ös statisztikai felmérés szerint 
22 674 vízikerék volt telepítve, mely 
fából készült szerkezetek nagy helyet 
foglaltak el, lassú forgás mellett hatás-
fokuk alacsony volt, rendszeres kar-
bantartást igényeltek. A malmok és a 
fűrésztelepek hajtására szolgáló vízike-
rekek elöregedtek, több ezer új beren-
dezés üzembe helyezése vált indokolt-
tá. Külön gondot jelentett, hogy a kis 
és közepes esésű vízfolyások hasznosí-
tására nem állt rendelkezésre megfelelő 
vízturbina. Felismerve ennek gazdasá-

A Neue Wasserturbine különlenyomat részlete

Vízturbina kísérleti berendezés  
a Műegyetem hidrogép laboratóriumában 

 A vízturbina korabeli vázlata (BME OMKDK)
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katalógusa Miért jobb a turbina a 
vizikeréknél címmel közöl összeállí-
tást. Az 1930-ban kiadott, részletes 
teljesítményadatokat, beépítési vázla-
tokat, fotókat, útmutatókat tartal-
mazó kiadvány szerint az 1,4 és 90 
méter közötti vízesésekre tipizált so-
rozat 34 tagból és azzal egyező számú 
ikergépet tartalmazott.

A német Deutsches Museum felis-
merve a Bánki-turbina technikatörté-
neti jelentőségét, levélben fordult a 
Ganz Gyárhoz egy turbina átadása ér-
dekében. „Vízerő osztályunkban kiál-
lítjuk több történelmi nevezetességű 
víznyerőgép első példányait, így pl. az 
első Zuppinger-féle vízikereket, a 
Fourneyron-turbina első példányát, az első 
forgólapátos szabályozású Francis-turbi-
nát, a Pelton-kerék egyik első példányát.

Ennek a csoportnak fontos kiegészítése 
végett szeretnők a nagyon érdekes Bánki-
turbinát is kiállítani. Kérjük ehhez szíves 
segítségét. Különösen a budapesti Műegye-
temen lévő első eredeti példányát, amelyen 
Bánki első kísérleteit végezte, szeretnők 
megkapni a múzeum számára.

Ha ezt a példányt nem tudnók megkap-
ni, kérjük a még meglévő legrégibb példány 
átengedését. Hogy a turbina nagyon érde-
kes működését is bemutathassuk, kérünk 
egy könnyen áttekinthető vázlatos rajzot a 
víz útjáról a turbinán át, a laikusok számá-
ra érthető, magyarázó szöveggel. Szeretnők 
a turbinát működésben is bemutatni egy 
üveglappal ellátott modellen…”

Amikor a Deutsches Museum meg-
kapta az üveglappal ellátott modellt, a 
levélben mondott köszönetet Bánki 
Donát fiának, Bánki Elemérnek a mo-
dell átadásáért: „Közöljük, hogy megkap-
tuk az üzemképes Bánki-turbina modelljét 
és az illető osztályban felállítottuk azt. 

ságberendező és Motoreke Rt. Budapest” 
kezdte meg, értékesítésére a Bánki-féle 
Vízturbinát Értékesítő Rt. néven rész-
vénytársaság jött létre. A Gazdaságbe-
rendező és Motoreke Rt. kiadásában 
1923-ban A Bánki-turbina címmel 
megjelent kiadvány a következőkről 
számol be: „Az elmúlt 6 év alatt nyolc 
külföldi gyár vette fel a Bánki-turbinák 
gyártását és százával készültek el a Bánki-
turbinák, melyek a feltaláló örök érdemű 
eszméjét a modern gépgyártás segítségével 
világhírűvé tették.”

Az összeállítás egy, a gyártóhoz cím-
zett levelet idéz: „Az 1921. év augusztus 
24-én Önök által szállított Bánki-turbina 
már több, mint egy hónap óta üzemben van. 
Rendkívül jól dolgozik, úgy hogy a víz erejé-
nek kihasználása által a legkisebbtől a legna-
gyobb töltésig minden más turbinarendszert 
felülmúl. Az a nagy előnye is megvan, hogy 
a beépítése rendkívül egyszerű és minden ré-
sze könnyen kezelhető. Minden vízerő tulaj-
donosnak, aki vízikerekét turbinával akarja 
felcserélni, azt ajánlom, hogy csak Bánki-tur-
binát használja, mert én bizonyíthatom, 
hogy az én Bánki-turbinám kitűnően és teljes 
megelégedéssel dolgozik.” Az Rt. kiadvá-
nyában több beépítési példát közöl, és vé-
gezetül egy egész oldalas hirdetésben 
foglalja össze a turbina előnyeit.

A Bánki-féle Vízturbinát Értékesítő 
Rt. a vízturbina gyártási adatairól 
Sasvári Géza műegyetemi tanár ré-
szére 1928. november 6-án kelt levél-
ben ad megbízható információkat. 

1929-ben a budapesti Ganz és Társa 
Vasöntő- és Gépgyár Rt. – ahol Bán-
ki korábban 16 éven át dolgozott – 
megvásárolta a Bánki-turbina szaba-
dalmát és típussorozatot alakított ki a 
költséghatékony gyártás érdekében. A 
Turbina-Osztály Budapesten kiadott 

Ezen történelmi nevezetességű modellel 
Víznyerőgép osztályunk nagy mértékben 
gazdagodott, amit hálásan köszönünk.”

A Magyar Tudományos Akadémia 
1927. évi Nagyjutalmával Bánki víz-
turbináját díjazta. MTA: „Jelentés az 
1927. évi Nagyjutalomról és a Marczi-
bányi-mellékjutalomról” az alábbiak 
szerint méltatja „Az 1918-tól 1926-ig 
terjedő időszak magyar nyelvű matemati-
kai és tudományos technikai művei közül 
kétségtelenül Akadémiánk 1922-ben oly 
korán elköltözött tagjának, Bánki Do-
nát műegyetemi tanárnak, a világhírű 
gépészmérnöknek Új vízturbina című 
tudományos technikai értekezése, mely-
ben új vízturbináját ismerteti, viszi el a 
pálmát. Az eddigi vízturbináktól eltérő-
en az ő szerkezetében a vízsugár a járó 
kereken áthaladva, kétszer szeli át a la-
pátkoszorút. Az első átszelésnél energiá-
jának kétharmadát, a másodiknál egy-
harmadát adja át…

Bánki turbinája az eddigi rendszerekkel 
szemben lényeges haladást mutat. A turbi-
na víznyelő képességét ugyanis nagymér-
tékben függetleníti az átmérőtől. Nagyobb 
vizeknél az átmérő helyett a kerék sebessé-
gét növeli. Ezáltal a turbina fordulatszá-
ma nagyobb, ami kis eséseknél igen fontos. 
A vízmennyiség változásához való alkal-
mazkodóképessége és egyszerűsége követ-
keztében a Bánki-turbina gyorsan terjed 
el. Németországban mintegy 200, Fran-
ciaországban mintegy 100 és hazánkban 
vagy félszáz Bánki-turbinával felszerelt 
vízierőtelep termel elektromos energiát, és 
tart üzemben különféle gyárakat.

Bánkinak erről az alkotásáról hírne-
ves külföldi kapacitások a legnagyobb 
elismeréssel nyilatkoznak.

Camerer ezt írja neki: „Csodálom a bá-
torságát, amellyel Ön egy különben csak a 

A Gazdaságberendező és Motoreke Rt. kiadványának részlete 
– üzemelő kettős Bánki-vízturbina (esési magasság 3,8 méter, 

vízhozam 800-2400 l/sec)

 
Az ösküi gattert meghajtó Bánki-turbina
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gőzturbináknál alkalmazott alapelvet át-
vitt a vízturbinákra, és elbámultam a nagy 
hatásfokon, amelyet vele elért. Csodálatos, 
hogy mindig újabb szempontok merülnek 
fel, miután már az ember azt hitte, hogy 
minden lehetséges ki van merítve.”

Escher zürichi professzor szerint az új 
vízturbina „hatásfok tekintetében az em-
berileg lehetőt teljesíti”.

Ihering szerint Bánki tudományos 
megokolása „egyenesen klasszikus tiszta-
ságú, és a turbinák terén a legújabb időszak 
legjobb munkái közé tartozik”. Stodola 
gratulál neki, hogy képes volt ezen a 
teljesen letaroltnak látszó területen új és 
igen eredeti gondolatokat produkálni.

Az 1940-es évek elején a Ganz Gyár 
megszüntette a Bánki-turbina gyártá-
sát. Az előállított turbinák nagy része 
hazai vízimalmokba került, de szállí-
tottak belőlük az európai országokon 
kívül Afrikába, Dél-Amerikába is. A 
hazai vízimalmok bezárását követően 
egyetlen, a szerző által 2010-ben felkuta-
tott példánya a mai Veszprém megyei 
Öskü község határában szolgált, a Séd 
patak vízhozamát hasznosítva egy fű-
részüzem hajtására. A turbina az évek 
során tönkrement, megmentésére a szer-
ző kísérlete nem járt eredménnyel. 

Érdekesség, hogy napjaink alternatív 
energiaforrásait előtérbe helyező idősza-
kában újra gyártják a Bánki-turbinát. A 
torinói székhelyű IREM SpA gyártási 
programjába vette a Bánki-turbinát 
TBS és TBA típusmegjelöléssel. 

A cég által kiadott katalógus ekkép-
pen jellemzi a XXI. századi modellt: 
„Ezek az eszközök 5–60 méter esésű, 10-
1000 liter/másodperc hozamú folyamokra 
készülnek. Olyan kiváló megoldást jelente-
nek, amelyekben minőség, teljesítmény és ár 
összhangban van. A turbinalapátok és a 
mozgó alkatrészek rozsdamentes acélból ké-
szülnek. A turbinalapátok és a generátor kö-
zötti összeköttetés egy bordázott (fogazott) 
szíjon keresztül valósul meg, amely egyszerre 
biztosítja a rendszer szükséges rugalmassá-
gát és teszi az átvitelt hatékonnyá. Az át-
áramló mennyiségét egy kapu szabályozza, 
amely 0 és 100 százalék között állítható. Ez 
történhet kézi úton vagy egy elektromos mo-
tor segítségével automatikusan is.

A folyam esése és vízhozama alapvető fon-
tosságú az Ecowatt Hydro Micro-Hydroelectric 
erőmű leadott teljesítményének kalkulálásá-
hoz”. A Bánki turbina generátorral egy-
beépítve kerül forgalomba.

Gáti József 
Némethy KrisztiNa

A robot egy gép (gyakran 
programozható), amely az 
ember fizikai és/vagy szelle-

mi munkájához hasonló, komplex 
feladatok végrehajtására szolgál, bel-
ső (program általi) vagy külső vezér-
lés (távirányítás) által. Sokan a gép-
emberekkel (android) azo-
nosítják, de a robot nem 
feltétlenül em ber  for má-
jú. A modern értelem-
ben vett robotok beépí-
tett szenzoraik segítségé-
vel kapcsolatot tudnak 
teremteni a környeze-
tükkel, betáplált prog-
ramjukat rugalmasan hajtják végre, 
alkalmazkodva a körülményeikhez. 
Igen sokfélék lehetnek – és a szak-
irodalomban szoftver botokról is be-
szélnek, amelyek lényegében virtuá-
lis robotok: nem fizikaiak, hanem 
szoftver formában végeznek mun-
kát, pl. átnéznek weboldalakat.

Irodalmi elődök
A robot szót egy cseh író, Karel 
Čapek használta először 1921-ben írt, 
R.U.R. (Rossumovi univerzální roboti) 
című drámájában, a szláv nyelvek-
ben a munkát jelölő robota szóból. 
Mechanikus gépemberének évezre-
des előzményei vannak az irodalom-
ban és a mesék világában: Judah 
Löw ben Bezalel XVI. századi prá-
gai rabbiról például az a hír járta, 
hogy agyagból gyúrt figuráját, a 
Gólemet a szájába tett kabbalisztikus 
szöveggel életre keltette, hogy mun-
kára fogja.

A „gépember” gondolata intenzí-
ven foglalkoztatta a szépírókat, kü-
lönösen a tudományos-fantasztikus 
irodalom művelőit. A robotika alap-

törvényeit is egy író, Isaac Asimov 
fogalmazta meg. Az azóta többször 
kiegészített három alaptörvény így 
hangzik:

 1. A robotnak nem szabad kárt okoznia 
emberi lényben vagy tétlenül tűrnie, hogy 
emberi lény bármilyen kárt szenvedjen.

 2. A robot engedelmeskedni tartozik 
az emberi lények utasításainak, kivéve, 
ha ezek az utasítások az első törvény 
előírásaiba ütköznének.

3. A robot tartozik saját védelméről gon-
doskodni, amennyiben ez nem ütközik 
az első és második törvény előírásaiba.

A sci-fi tematika ihletőforrásként 
szolgál a műszaki tudomány számá-
ra – és felkelti az igényt az új műsza-
ki eszközök vásárlására is. Aligha-
nem azóta vágyódunk igazán ház-
tartási robotokra is, amióta láttuk a 
Hanna-Barbera rajzfilmprodukciót, 
a Jetson családot (1962) – vagy a 

R Á N K  H A S O N L Í T Ó  S E G Í T Ő K

A ROBOTIKA 
MŰHELYEIBEN

A robotok elterjedése teljes mértékben megváltoztatja az emberi 
társadalmat. A robotika és a mesterséges intelligencia – MI – expo-
nenciálisan gyorsuló fejlődése elkerülhetetlenné teszi, hogy beszél-
jünk a robotokról, hiszen forradalmuk itt zajlik a szemünk előtt.

A Neumann János Számítógép-tudomá-
nyi Társaság (NJSZT) aktívan dolgozik 
azért, hogy a robotika fejlődésének mi-
nél több haszonélvezője legyen, de a 
„kockázatokra és mellékhatásokra” is 
felhívják a figyelmet. MI és a Robot – ez-

zel a címmel nyitottak új idő-
szaki kiállítást az NJSZT In-
formatika Történeti Kiállítá-
sában. A szeptember végéig 
látható tárlat a robotika tör-
ténetét bemutató tablókkal 
és érdekes, általában egyedi 
építésű robotokkal egészíti 
ki a Társaság 1200 négyzet-

méteres informatikatörténeti állandó ki-
állítását. Cikkünk a MI és a Robot tabló-
inak és a bemutatott műtárgyak leírása-
inak felhasználásával készült.
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Botond-Bolics György művéből 
született magyar sorozatot, a 
Mikrobit (1976), amely után alig 
több, mint húsz évvel valóban meg-
jelentek az otthoni robotok, bár 
egyelőre még csak porszívóznak, a 
gyerekeinket még nem bíznánk rá-
juk. George Lucas idén negyven-
éves Csillagok háborúja című filmjé-
ből ered a droid szó az önálló munka-
végzésre képes robotokra, amiket 
(vagy akiket?) a filmben még hátrá-
nyos megkülönböztetések érnek, 
Mos Eisley városának kocsmárosa 
nem szolgálja ki őket. A film ezzel 
mellékesen felvet egy társadalmi 
problémát, s ez a kérdés még sokáig 
megválaszolatlan marad: mit kezd-
jünk azokkal a teremtményeinkkel, 
amelyek hasonlítanak ránk és a se-
gítőink – elfogadjuk-e őket társa-
inknak?

Automaták, modellek
Kezdetleges, például vízzel vagy le-
vegővel mozgatott, mechanikus au-
tomatákat már az ókortól készítet-
tek, a leghíresebb Hérón automata 
színháza. Nagyobb számban a 
XVIII. századtól készítettek mecha-
nikus bábokat, kezdetleges automa-
tákat, elsősorban látványosságként. 
Ilyen volt Jacques de Vaucanson 

1738-ban készült hápogó 
kacsája, amely úszott, ivott, sőt még 
evett és ürített is, mint egy élőlény. 
Hazánkban – és az egész világon is 
– Kempelen Farkas Sakkozó Török 
nevű automatája a leghíresebb 
emberformájú gép a XVIII. század 
végéről – ez remekül sakkozott, ám 
titokban egy ember irányította.

Később egyre izgalmasabb terü-
letté vált az emberre hasonlító (hu-
manoid, antropomorf) vagy legalább-
is élőlényekre hasonlító (biomorf) 
tárgyak tervezése. A XX. század 
közepén jelent meg a kibernetika (ve-
zérléstechnika) tudománya, amely 
számító- és logikai gépekkel és 
állatmodellekkel is foglalkozott. Az 
egyik leghíresebb a szegedi Katicabo-
gár (1956–57), amelynek mind az 
eredeti példánya, mind egy működő 
modellje látható az NJSZT Infor-
matika Történeti Kiállításában.

Alkotója, Muszka Dániel többek 
között egy Robotembert is készített, 
amely 1962-ben az Ezermester újság 
címlapjára került. A Robotember a 
szegedi Úttörőház előterében állt és 
fotocellával érzékelte, ha megállt 
valaki előtte, majd magnetofonra 
vett szöveggel köszöntötte vendégét. 
Bal kezében tartott tábláján 24 

kivilágított választ adott a mellette 
álló műszerasztalon olvasható 
kérdésekre, fejét Wartburg ablaktörlő 
motor forgatta, a kezében tartott 
táskarádió is megszólaltatható volt. 
A Magyar Műszaki és Közlekedési 
Múzeum jóvoltából a Robotember 
kiállítási installációként megvalósí-
tott makettje is látható a MI és a 
Robot című tárlaton.

Az első igazi robotszabadalma-
kat az 1950-es években nyújtották 
be (teleoperátor; két karos, sínen moz-
gó ipari robot), majd az 50-es és 60-
as évek fordulóján jelentek meg az 
első sorozatgyártású robotok (pl. 
Unimate számjegyes vezérlésű, hidrau-
likus hajtású robot, 1960.) 

Lehetőségek széles skálája
Ahogy az evolúció az élőlények óri-
ási „családfáját” hozta létre, a kü-
lönböző funkciók révén a robotok 
világa is rendkívül sokszínű. A ro-
botika máig egyik legfontosabb te-
rületét az ipari robotok alkotják, me-
lyek közül a hagyományos robotka-
rok mellett ma már a kooperatív 
(emberrel együttműködő) robotok 
(pl. ABB YuMI) jelentik az igazi 
fordulópontot az ember-gép kapcso-
latban. 

A repülő és rajban közlekedő 
drónok a világháborús robotrepü-
lőkből és megfigyelőballonokból 
fejlődtek valódi robottá, mára egy 
sor területen nélkülözhetetlenek: az 
ércek felkutatásától a régészetig, fel-
tárási helyek feltérképezéséig. 

Az orvosi diagnosztikát mesterséges 
intelligencia (MI) segíti (pl. IBM Wat-
son), míg a telemedicina (orvosi távje-
lenlét) igénye az ember mozdulatait 
összehasonlíthatatlanul precízebben 
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végrehajtó „intelligens szikék”, azaz a 
sebészrobotok világát hozta el (Da 
Vinci). 

A háztartási robotok, az oktató- és 
játékrobotok evolúciója egyre több 
olyan robotot hoz el, amelynél az em-
berrel való együttmű-
ködés és kommuniká-
ció lesz az igazán fontos 
feladat, így a mesék 
gépemberei elevened-
nek meg: hiszen a hu-
manoid forma sokszor 
előnyt jelent.

Versenyben a 
magyarok

Robotok építésével 
nem csak professzioná-
lis, high-tech cégek 
foglalkoznak. Renge-
teg diák kap kedvet a 
robotépítéshez – erre 
robotikaversenyek is 
inspirálják őket. A néha 
ház körül megtalálható 
elemekből megépített 
robotok fejlesztése so-
rán szerzett tapasztalatokat gyakran 
a valódi IT-ipar is felhasználja. A ro-
botika körül az elmúlt évtizedben 
megizmosodott mozgalom a szemé-
lyi számítógép hőskorára emlékez-
tet. Theodore Roszak szociológus 
találóan ellenkultúraként jellemezte a 
’70-es évek amerikai szá mí tó gép épí-
tőit, a Homebrew („házisütetű”) 
Computer Club tagjait, akik a gará-
zsaikban bütyköltek komputereket – 
a mainframe gépeket gyártó nagy-
vállalatok árnyékában. Az ő szub-
kultúrájukból nőtt ki az Apple és a 
Microsoft is. Érdemes hát a roboti-
ka klubokban és versenyeken feltű-
nő fiatalokra is odafigyelni. Például 
Pécskai Balázsra, akinek 2007-ben 
és 2012-13-ban készült SIMON em-
berszabású robotjai láthatóak a MI és 
a Robot tárlaton is.

Az ilyen jellegű versenyeknek óri-
ási jelentősége van a robotika okta-
tásában és a robotok kreatív fejlesz-
tésében. Hazánkban is számos ilyen 
versenyt rendeznek – és nemzetkö-
zi versenyeken (RoboCup, WRO – 
World Robot Olympiad, FLL – 
First Lego Legaue) is képviseltetjük 
magunkat. A robotika versenyek 
többségét az NJSZT jelentős szak-
mai támogatásával valósítják meg. 

Hazánk egyik legrégebbi informa-
tikai diákversenyén, az NJSZT és 
az I. Béla Gimnázium által szerve-
zett – és az alapító, Kovács Győző 
szellemében rendezett – Neumann 
Versenyen is saját kategóriája van a 
megépített automatáknak és vezér-
lésüknek.

A Magyar Alkalmazott Mérnöki 
Tudományok Versenye, a Magyarok 
a Marson a „mérnökök játszótere”. A 
2006 óta megrendezett verseny 
résztvevőinek szimulált „marsi” 
környezetben kell feladatokat meg-
oldani robotjaikkal. A MI és a Robot-
ban Kopiás Péter és csapata 2010-ben 
győztes Marsroverje és 2014-ben élre 
törő Légpárnás robotja hívja fel a fi-
gyelmet a csúcstechnika és az ottho-
ni megoldások – például a robothoz 
használt kólásdoboz – találkozására.

A RobonAUT a BME Villamosmér-
nöki és Informatikai Kar Automatizá-
lási és Alkalmazott Informatikai Tan-
székének robotépítő versenye, ahol 
MSc villamosmérnök és mecha t ro-
ni kus hallgatók autonóm, tehát kül-
ső beavatkozás nélkül működő ro-
botautókat építenek háromfős csa-
patokban. A cél, hogy a robot bár-
milyen segítség nélkül végig tudjon 
haladni egy ismert elemekből álló, 

de egészében nem ismert aka-
dálypályán, másrészt minél na-
gyobb sebességgel teljesítsen egy 
gyorsasági pályát. A verseny a 
Robotirányítás rendszertechnikája 
című tantárgyhoz kapcsolódik. 
Az első RobonAUT versenyt a 
2009-2010-es tanévben rendez-
ték meg.

A Lego Mindstorms robotok 
programozására épül az FLL 
(Budapest, Szeged, Győr, Ta-
tabánya, Debrecen), a WRO 
(Edutus Főiskola), a Robot-
programozó Országos Verseny 
(Kecskeméti Bányai Júlia 

Gimnázium), a Mobilrobot Progra-
mozó Verseny (Kecskeméti Főiskola 
GAMF Kar). 

Nagy robotikai hagyományokkal 
rendelkező város Nyíregyháza, ahol 
a nemzetközi RoboCup szövetséghez 
és a RoboCup Juniorhoz (RCJ) kap-
csolódva Magyar Ifjúsági Robot Ku-
pát rendeznek évről évre (az RCJ 
regionális képviselője Simon Bélá-
né, NJSZT). A MIRK ligáit 2017-
ben már két helyszínen, Nyíregy-
házán és Budapesten rendezték 
meg. Különböző korosztályokban 
indulhatnak a versenyzők futballo-
zó, menekítő, otthoni és munkahe-
lyi kisegítő munkákat végző és szó-
rakoztató színpadi jeleneteket elő-
adó robotjaikkal. A MI és a Robot 
kiállításon is láthatjuk Simon Bélá-
né relikviáit – köztük a lipcsei 
RoboCupon játszó csatárrobotot és 
az elektronikus labdáját. 

A RoboCup egyébként eléggé ambi-
ciózus: eredeti, távlati célja a 2050-es 
futballmeccs megnyerése a humanoid 
robotfoci csapat javára az akkori 
FIFA bajnokcsapat ellen. A robotika 
szédületes fejlődését elnézve nem 
lennék meglepve, ha a célt már jóval 
előbb sikerülne teljesíteni.

Képes Gábor
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LogIQs
www.mensa.hu

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Romhányi Dóra feladványa

Megoldás: 

Háy János: A gyerek

2. fejtörő – Fodor Ágnes feladványa

Megoldás: d

(A bal felső sarokból induló négyzet L alakban lefelé, a jobb alsó 
sarokból induló átlósan felfelé, az alsó sor 4. eleméről induló pe-

dig egyesével felfelé lépve halad.)

3. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: 

Fejtörő rovatunk feladványai Olvasóink általános 
feladatmegoldó képességét teszik próbára. A 
kérdések tetszőleges sorrendben oldhatók meg, 
nem épülnek egymásra, mindegyik más és más 
készség fejlesztésére vagy tesztelésére alkal-
mas. A megoldásokat jövő heti számunkban 
közöljük. Jó töprengést, briliáns ötleteket, ered-

ményes gondolkodást kívánunk!

3. fejtörő – Romhányi Dóra feladványa2. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

1. fejtörő – Benedek Máté feladványa

Milyen számoknak felelnek meg az egyes szimbólumok?

Kedvenc évszakunk kötelező „kelléke”: 

Melyik az a szó, amelynek betűit  
sorra egymás után, mindegyik sorban  

a pontok helyére írva értelmes  
szavakat kapunk?
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Előfizetési ár 2017-ben belföldre: 1/4 évre 4320 Ft, 1/2 évre 8460 Ft, 1 évre 16 200 Ft

A demencia mint társadalmi kihívás

A gazdaságra és a társadalomra jelentős hatást gyakorol az idő-
sebb nemzedék egészségi állapota, hiszen az egészségesen meg-
élt, aktív időskor mérsékeltebb kihívást jelent úgy a társadalmi 
ellátórendszer, mint a családtagok számára. Az idős emberek ak-
tivitását – a látás és a hallás romlásán, valamint a csontritkuláson 
kívül – főleg a szellemi hanyatlás, azaz a demencia akadályozza. 
A demencia leggyakoribb – az esetek 70%-ában – kiváltó oka az 
Alzheimer-betegség. A demenciával küzdők és az általuk érin-

tettek létszáma az elmúlt évtizedekben olyan mértékben emel-
kedett és olyan tömeget ért el világszerte, hogy nem kétséges, a 
demencia a XXI. század egyik legnagyobb társadalmi kihívása.

A Nemzetközi Alzheimer Társaság (ADI) becslése szerint nap-
jainkban világszerte 46,8 millióan szenvednek demenciában, és 
a probléma súlyosságát jelzi, hogy létszámuk várhatóan 20 éven-
te megduplázódik. Világszerte közel 9,9 millió új esetet diag-
nosztizálnak évente, ami azt jelenti, hogy minden harmadik 
másodpercre jut egy-egy új beteg. 

Számításaik szerint a demenciával kapcsolatos költségek a 
Föld országaiban összesen 818 milliárd USA-dollárt értek el 
2015-ben, ami a világ GDP-jének 1,09%-a volt. Ez magában 
foglalta az informális (családtagok és mások által végzett, nem 

Megrendelhető 
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Postacím: 1900 Budapest Előfizetésben 
megrendelhető az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesítőknél, www.posta.hu 
webshopban (https://eshop.posta.hu/storefront/),  e-mailen a hirlapelofizetes@posta.hu 
címen, telefonon a 06-1-767-8262 számon, levélben a MP Zrt. 1900 Budapest címen. 

fizetett) ellátás, a szociális (a szakgondozókban és otthonokban 
felmerülő) ellátás, valamint az orvosi ellátás közvetlen költségeit. 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Dementia – A public 
health priority című összefoglaló kötetében a demenciával össze-
függő, becsült költségeket a Global Burden of Disease (Betegségek 
okozta globális teher) felmérésre támaszkodva, régiónként és a Vi-
lágbank jövedelmi besorolása szerint is közli. 

A WHO adatai szerint az Európai Unió 28 országában 8 mil-
lió 700 ezer diagnosztizált demens él, azonban a valós megbete-
gedések száma ennél sokkal magasabb lehet, a nagyszámú nem 

diagnosztizált eset miatt. A legtöbb beteget az Unión belül 
Németországban, Olaszországban és Franciaországban re-
gisztrálták, és ezekben az országokban a legmagasabb (1,9–
2,1%) a népességen belüli hányaduk is. 

A WHO adatai szerint Magyarországon a népesség 1,5%-a, 
közel 150 ezer ember szenved „igazoltan” demenciában, ará-
nyuk közel megegyezik az Európai Unió átlagával. Közülük az 
idős, 80 év feletti korcsoportba tartozók alkotják a betegek két-
harmadát. A nők körében gyakoribb a betegség előfordulása. 

Szakemberek a látens esetekkel együtt 250 ezer főre becsülik 
a hazánkban demenciával élő személyek számát, családtagja-
ikkal együtt egymillió ember érintettségét feltételezve. 

Hidas ZsuZsanna

Terület
Demenciás 

betegek 
száma, fő

Költségek, milliárd USD Egy főre 
jutó  

költség, 
USD

Összes 
költség 
a GDP 
%-ában

Közvetlen 
költségek 

a GDP 
%-ában

Informális 
ellátás *

Közvetlen 
orvosi  

költségek 

Közvetlen 
társadalmi 
költségek

Összesen

Alacsony  
jövedelmű országok 5 036 979 2,52 1,23 0,62 4,37 868 0,24 0,10

Alsó–közepes  
jövedelmű országok 9 395 204 18,90 6,74 3,57 29,21 3 109 0,35 0,12

Felső–közepes  
jövedelmű országok 4 759 025 13,70 10,44 8,35 32,49 6 827 0,50 0,29

Magas jövedelmű 
országok 16 367 508 216,77 78,00 243,14 537,91 32 865 1,24 0,74

ÖSSZES ORSZÁG 35 558 717 251,89 96,41 255,69 603,99 16 986 1,01 0,59
Ezen belül:
Nyugat–Európa 6 975 540 87,05 30,19 92,88 210,12 30 122 1,29 0,75
Közép–Európa 1 100 759 8,59 2,67 2,94 14,19 12 891 1,10 0,44
Kelet–Európa 1 869 242 7,96 3,42 2,94 14,33 7 667 0,90 0,40

A demenciával összefüggő költségek

* Informális ellátás: a beteg hozzátartozói vagy barátai által végzett és nem megfizetett ellátás, ápolás és gondozás költsége; a formális ellátás 
költsége a fizetett orvosi, fizioterápiás vagy gondozói ellátás költsége.
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Kétezer éves 
környezetszennyezés

Egy új kutatás, mely európai jégmin-
tákból és az 1349-1353-as pestisjár-

vány történelmi dokumentumaiból 
vont le következtetéseket, megdöntöt-
te azt az elterjedt nézetet, miszerint az 
ember az 1700-as, 1800-as években, az 
ipari forradalommal kezdte a környe-
zetszennyezést. A bányászat és kohá-
szat nagy mennyiségű ólmot bocsátott 
a levegőbe már 2000 évvel ezelőttől 
kezdve folyamatosan, derült ki az új 
módszerrel vizsgált gleccsermintákból.

Az új kutatás, melynek eredményeit 
a GeoHealth, az American Geophysical 
Union folyóiratában mutatták be, bi-
zonyítékokat vonultat fel annak te-
kintetében, hogy a levegőben az ólom 
természetes szintje gyakorlatilag nulla, 
ellentétben az eddigi általános számí-
tásokkal. A kutatók kimutatták, hogy 
a bányászatból és kohászatból szárma-
zó ólomszennyezés már megtalálható 
volt jóval az ipari forradalom előtt is, és 

szereplő „yaku” szócska a helyi kichwa 
nyelvben a „víz” megfelelője, ezzel is 
utalva arra, hogy a víz, pontosabban a 
lassan folyó patakok létfontosságúak az 
összes üvegbékafaj szaporodásában.

A kutatók három különböző élőhely-
ről gyűjtötték be és azonosították az új 
faj egyedeit, miközben viselkedésbeli 
különbségeket fedeztek fel a populáci-
ók közt. Egy-egy pél-
dány folyóparti vege-
tációból származik: pa-
takok fölé hajló növé-
nyek levelének fonáki 
oldalára tapadva la-
pultak meg, néhány 
méteres magasságban. 
A harmadik egyed 
másodlagos erdővel 
borított területről ke-
rült elő, kisebb cserje 
levélfonákán kapasz-
kodva helyezkedett el, 
30–150 centméter ma-
gasan a föld felett, ám 
legalább 30 méteres tá-
volságra a legközelebbi 
patak víztestétől.

Minthogy a faj példá-
nyainak gyűjtőhelyei 

Áttetsző üvegbéka 
Ecuadorból

A z üvegbékák (Centrolenidae 
család) az újvilági trópusokon 

élő, fajgazdag kétéltűcsoport, mely-
nek hasi bőre lenyűgöző módon szinte 
teljesen átlátszó, felfedve ezzel az állat 
belső, zsigeri szerveit. A közelmúltban 
biológusokból álló nemzetközi kutató-
csoport egy, a tudomány számára telje-
sen új üvegbékafajt fedezett fel és írt le 
az amazóniai Ecuadorból. A kutatók 
az új fajt Juan M. Guayasamin, a San 
Francisco de Quito Egyetem munka-
társának főszerzőségével, a ZooKeys 
című tudományos folyóiratban mutat-
ták be a világnak. Az új faj átlátszósága 
egy lépéssel talán még felül is múlja ro-
konaiét, bőre ugyanis nemcsak a ha-
sán, hanem a mellkasán is átlátszó, fel-
fedve ezzel a működő szívet.

E békafajok megkülönböztetése még 
a szakemberek számára sem éppen gye-
rekjáték. Az új faj a Hyalinobatrachium 
yaku nevet kapta, és a hasonló fajoktól 
elsősorban a feje tetején elhelyezke-
dő sötét foltok és a karakterisztikus, 
hosszú, magas hangfekvésű brekegé-
se különbözteti meg. A béka nevében 

között a távolság 110 kilométert is kitett, 
ezért a kutatók azt feltételezik, hogy az 
újonnan felfedezett faj földrajzi elterje-
dése a jelenlegi adatok által sugalltnál 
jóval nagyobb, és kiterjed a szomszédos 
Perura is. A Hyalinobatrachiums yaku 
elterjedésére vonatkozó bizonytalansá-
gok több okra vezethetők vissza. Min-
denekelőtt a nagyjából 2 centiméternyi 

csak amikor a pestisjárvány véget ve-
tett ennek a két tevékenységnek, akkor  
tért vissza a levegőben az ólom szintje a 
természetesre.

Az új eredmény hatással lehet az 
ólomszennyezés jelenlegi határérté-
keire. Jelenleg a közegészségügyi és 
környezeti politika az ipari forradalom 
előtti ólomszintet veszi természetes-
nek, és azt feltételezik, hogy ez biz-
tonságos. A tanulmány szerzői szerint 
azonban ezt a becslést felül kell vizsgál-
ni. Az ólom az egyik legveszélyesebb 
szennyezőanyag a levegőben, és már 
nagyon kis mennyiségben is mérgező 
az agyra nézve. Gyerekek esetében 
nincs akkora ólomszint, mely biztonsá-
gosnak volna mondható, tájékoztatott 
Philip Landrigan dékán (Icahn School 
of Medicine, Mount Sinai Medical 
Center, New York), közegészségügyi 
szakember.

Az új kutatásban a Harvard Univer-
sity (Cambridge, USA) történészei és 
a University of Maine Klímaváltozás 
Intézetének (Orono, USA) klímaku-

A kép a svájci-olasz határon fekvő Colle 
Gnifetti gleccsert ábrázolja, ebből származik 
az új kutatásban használt jégminta. A jobb 

alsó sarokban látható a mintavétel helye (fehér 
kicsúcsosodás)

(FOTÓ: NICOLE SPAULDING, CLIMATE CHANGE 

INSTITUTE, UNIVERSITY OF MAINE)

 A Hyalinobatrachium yaku háti, hasi, elöl- és oldalnézetből 
(KÉP: JAIMA CULEBRAS ÉS ROSS MAYNARD)
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kétéltűeket nagyon nehéz észrevenni 
a levelek alatt (ahol előszeretettel 
tartózkodnak). Továbbá még ha si-
kerül is begyűjteni egy példányt, a 
faji szintű meghatározás rettenetesen 
problémás, hiszen a múzeumban, 
tartósítószerekben tárolt példányok 
határozóbélyegei (például a fejtető 
zöldes foltjai) eltűnnek a tartósító-
szerek miatt. Ezen okokból kifolyó-
lag a faj szinte azonnal helyet kapott 
az IUCN Vörös Listáján, az „Adat-
hiányos” kategóriában.

A fajt – ironikus módon – már most 
is számos veszély fenyegeti, melyek az 
elterjedési terület jellegéből fakadóan 
jól körülhatárolhatók. Az olajkiter-
melés, az útépítés, a vízszennyezés, 
a különböző élőhelyek leromlása és 
elszigetelődése mind veszélyezteti e 
békák fennmaradását.

„Az üvegbékák feltételezhetően nagy 
kiterjedésű, folyamatos erdőtesteket, erdőhi-
dakat igényelnek, hogy a szomszédos popu-
lációk kapcsolatba tudjanak lépni egymás-
sal. Az egyre épülő utak gátként hatnak 
erre, és akadályozzák ezeket az állatokat 
abban, hogy az egyedek szabadon mozog-
hassanak” – magyarázták a szerzők.

(ZooKeys )

A törpepapagáj felismeri  
az emberi beszédet

A törpepapagáj számára nem szük-
séges előzetesen megtapasztalni 

az emberi beszédet ahhoz, hogy a ‚d’ 
és ‚t’ hang között felismerje a kü-
lönbséget, derült ki egy, a PLOS 
ONE folyóiratban megjelent tanul-
mányból, melynek szerzői Mary 
Flaherty és kollégái, a State 
University of New York 
(USA) munkatársai.

A beszédérzékelés körül 
zajló tudományos diskur-
zus még megoldatlannak 
tekinti a témát, mert ed-
dig felderítettek olyan bi-
zonyítékokat is, melyek 
beszédspecifikus folyamat-
ra utalnak, és olyanokat is, 
melyek az általános hallási 
folyamat létezését támaszt-
ják alá. Az utóbbi teória 
szerint beszéddel szerzett 
kiterjedt tapasztalat nélkül 
nem kellene különbségnek 
lennie a beszéd és a nem-
beszéd hangjainak érzéke-
lése között. Ennek kiderí-
tésére Flaherty és munka-
társai törpepapagájok segítségét 
vette igénybe. Ezek a madarak 
olyan hangutánzók, akik az em-
berhez hasonlítanak azon képes-
ségük tekintetében, ahogyan ér-
zékelik a magán- és mássalhangzó 
jeleit. A kutatók 25 törpepapagájt 
csoportokba osztottak még mie-
lőtt kikeltek volna. Néhányakat 
az emberi beszédtől teljesen elzár-
va neveltek fel, másokat emberi 
beszédnek tettek ki.

Miután a madarak kitollasod-
tak, a kutatók megtanították őket, 
hogy bizonyos kulcsokat csípjenek 
meg válaszul szintetikus beszéd-
hangokra, melyek vagy ‚d’-vel, 
vagy ‚t’ hanggal kezdődtek. Ezt 
követően tesztelték a madarak be-
szédhangokra vonatkozó érzékelé-
sét, mely két tekintetben mutatott 
változatosságot: hangkezdési idő és 
az első formáns frekvenciájában. 
(A formánsok a hangképző szervek 
rezgési frekvenciái. A beszéd hang-
jai fizikailag nem egyszerű tiszta 
hangok, hanem összetett hangok. 
A hangok rezgésképe alaprezgésből 
és felharmonikus hangokból áll. A 
formánsok azok a felharmonikus 
nyalábok, amelyek nagyobb inten-

zitásukkal kiemelkednek a kvázi-
periodikus rezgéseket tartalmazó 
hangok hangszínképében.) Ösz-
szehasonlításképpen 25 ember ese-
tében is hasonlóan tesztelték a be-
szédhangok érzékelését.

A kutatók azt találták, hogy az 
emberhez nagyon hasonlóan a 
törpepapagájok, amikor a beszéd 
hangjait érzékelték, „felcserélték 

a szavakat”, azaz a változásokat 
az egyik szóban a másikban ta-
lált változásokkal egyenlítették ki. 
Például, amikor az első formáns 
frekvenciája különbözött, akkor 
a madarak ‚d’-ként ismerték fel, 
amikor a hang kezdési ideje rövid 
volt, és ‚t’-ként, amikor hosszú volt. 
Mi több, a megfigyelt „felcserélés” 
nem függött attól, hogy a mada-
raknak volt-e korábban beszéd-
del szerzett tapasztalatuk. Ezek az 
eredmények inkább a beszédérzé-
kelés általános hallási folyamatként 
való elképzelését támogatják, mint 
a beszédspecifikus elképzelést.

„Tekintet nélkül arra, volt-e a beszéd-
hangokkal tapasztalatuk – tehát hogy 
teljesen elszigeteltük őket egész életük-
ben az emberi beszédtől, vagy hogy in-
tenzíven tanítottuk őket a beszéd után-
zására –, a kutatásunkban résztvevő 
madarak az emberhez nagyon hasonló-
an használták a beszéd egységeit. Olyan 
mértékben, ahogy a törpepapagáj a be-
szédérzékelés modelljeként használható, 
ez az eredmény azt jelzi, hogy az előze-
tes beszédhangokkal szerzett tapasztalat 
nem előfeltétele a beszédérzékelésnek” 
– foglalta össze Flaherty.

(PLOS ONE)

tatói közösen dolgoztak. Svájci, illetve 
olasz Alpokból vett gleccsermintában 
magas felbontásban vizsgálták a ben-
ne lévő ólmot egy új módszer segítsé-
gével, majd ezt összevetették részletes 
történelmi dokumentumokkal, me-
lyek azt mutatták, hogy az ólom bá-
nyászata és a kohászat csaknem nullára 
esett vissza az 1349-től 1353-ig tartó 
nagy pestisjárvány alatt.  A kutatók 
azt találták, hogy az ólomszint hirte-
len visszaesett a jégmintának abban a 
szekciójában, mely ezt a négy éves idő-
szakot ölelte fel. Ez a visszaesés példa 
nélküli Európa történelmének legutób-
bi 2000 évében, mondta el Alexander 
More, a Harvard Egyetem történésze, 
a tanulmány vezető szerzője.

További, bár kisebb eséseket is találtak 
az ólomszintet illetően a jégmintában. 
Az egyik ilyen visszaesés 1460-ban tör-
tént, mely szintén egy járványnak tu-
lajdonított gazdasági hanyatlásnak volt 
köszönhető. Visszaesés történt 1885-
ben is a gazdasági fejlődés lassulásakor, 
legutóbb pedig az 1970-es években, 
amikor az ólmot tartalmazó benzint és 
más levegőszennyező anyagokat törvé-
nyileg kivonták a forgalomból.

(American Geophysical Union) (FOTÓ: MARY FLAHERTY; CCAL)
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Óriásparkot adtak át 
Bécsben

Negyven éve nem létesítettek ek-
kora parkot az osztrák főváros 

belső kerületeiben, mint amekkora a 
napokban átadott Helmut-Zilk-Park. 
A 70 ezer négyzetméteres zöldterü-
leten van virágos rét, több mint öt-
száz fa, kutyafuttató, közösségi kert, 
valamint játszótér kicsiknek és fel-
nőtteknek egyaránt. 

Bécs új pályaudvara, a Budapestről 
érkező és oda közlekedő RailJeteket 

is fogadó Hauptbahnhof 
tőszomszédságában található 
az osztrák fővárosnak ez a 
legújabb parkja. Így akár az 
is beugorhat egy kis ejtőzés-
re, akinek van egy kis ideje 
a vonatindulásig, és boltok 
helyett inkább egy kis zöld-
re vágyik.  A park szíve egy 
hatalmas füves terület, ahol 
éppúgy lehet piknikezni 
vagy heverészni, mint lab-
dázni vagy futkározni. A fü-
ves részt egy díszfákkal vé-
gigültetett sétány öleli körbe, 
a fafajtákat úgy válogatták 

össze, hogy ne csak tavasszal, de nyáron 
is virágözön fogadja a látogatókat. 

„A hatalmas, a természetközeliséget 
szem előtt tartó és ökológiai szempontok 
szerint létesített parkban 520 facsemetét 
ültettek el, és először füvesítettek ilyen 
nagy területet: a park mintegy felét” – 
mondta Ulli Sima környezetvédel-
mi városi tanácsnok a park átadása 
alkalmából. A természetközeliség 
miatt egyébként nemcsak kevesebb 
időbe kerül, de kisebb anyagi rá-
fordítással is jár a terület fenntartá-
sa. A füves részeket, a gyermek- és 

felnőtt játszóteret tágas sétányok 
kötik össze a környező lakónegyed, 
a Sonnwendviertel épületeivel és a 
pályaudvarral.

Nemrég készült el a parknak az a 
17 ezer négyzetméteres része, ahol a 
kutyafuttató is helyet kapott. A több 
mint 540 négyzetméteres területen 
a gazdáikra is gondoltak: ivókút, pa-
dok és asztalok állnak rendelkezé-
sükre, az ebeket pedig itatók és külön 
kialakított pisilőhelyek várják.  Szin-
tén ebben a parkrészben található a 
Sonnwendgarten nevű 870 négyzet-
méteres közösségi kert, ahol a helyiek 
70 ágyásban termelhetnek paprikát, 
paradicsomot – vagy amit szeretnének. 

A 70 ezer négyzetméteres zöldterület 
a névadója, Bécs egykori polgármes-
terének, Helmut Zilknek a 90. szüle-
tésnapjára készült el teljesen, a 2017. 
június 9-i átadón részt vett az özve-
gye, Dagmar Koller is. Zilk 1984 és 
1994 között volt az osztrák főváros 
első embere. A róla elnevezett park 
negyven év óta a legnagyobb olyan 
zöldterületi projektje Bécsnek, ame-
lyet a város egyik belső kerületében 
valósítottak meg.

( www.greenfo.hu) 

Nászajándék 
pókhölgyeknek 

A párosodást rengeteg állatfaj eseté-
ben hosszabb-rövidebb udvarlás 

előzi meg. Ennek során az esetek 
többségében a hím mutat fel olyan 
tulajdonságokat, viselkedésformákat, 
amelyek alapján a nőstény bizonyos 
mértékben meggyőződhet arról, 
hogy az adott hímmel érdemes-e pá-
rosodni (vagyis a hím rendelkezik-e a 
majdani utódok szempontjából elő-
nyös tulajdonságokkal). Az udvarlás 
során néha valódi nászajándék átadá-
sára is sor kerülhet – aminek pókok 
esetében szó szerint életbevágó szere-
pe van. A póknőstény ugyanis zsák-
mánynak nézheti az udvarlásra ké-
szülő hímet, aminek nyilvánvalóan 
más következményei lesznek, mint az 
utódok létrehozása. Egyes pókfajok-
nál a hím egy selyembe csomagolt 
zsákmányt hoz magával udvarláskor, 
amit a nőstény átvesz, elfogyaszt – 

mindeközben pedig a hím „te-
szi a dolgát”.

De vajon hogyan jöhetett létre 
egy ilyen komplex, kiterveltnek 
tűnő viselkedésforma az evolúció 
során? Mi volt előbb – az ajándé-
kozási hajlam az urakban, vagy 
az éhség a hölgyekben? Spanyol, 
dán és uruguayi kutatók a Kaná-
ri-szigeteken élő csodáspókfajok 
(Pisauridae) tanulmányozásával 
keresték erre a választ. Két kö-
zelebbi rokon fajt vizsgáltak: a 
Cladycinis insignis nevűnél nincs 
nászajándék, míg a Pisaura 
mirabilis faj hímjei adnak ajándékot pá-
rosodás előtt. A kísérletek során a kuta-
tók „vegyes” párokat hoztak létre, ahol 
ajándékozó hímet engedtek az ajándé-
kot természetes körülmények között 
nem kapó faj nőstényeihez. 

A rendkívül érdekes eredmények 
szerint a Cladycinis nőstények készek 
voltak elfogadni a nászajándékot, és 
engedték a Pisaura hímeket páro-
sodni is. Figyelemreméltó, hogy míg 
ajándék nélkül a párzás ennél a fajnál 
mindössze egy percig tart, az ajándé-
kot majszoló nőstény esetében a hím 
akár 50 percet is párzással tölthetett. A 

ÉT-ETOLÓGIA

kutatók következtetése mindebből az, 
hogy a nászajándék evolúciós megje-
lenését előkészíthette a nőstényekben 
meglévő „fogékonyság” ilyesfajta 
táplálékforrás kihasználására. Azok a 
hímek, amelyek először „álltak elő” e 
viselkedésformával, hatalmas előnybe 
kerültek az ajándékot nem hozó egye-
dekkel szemben – nemcsak pajzsként 
használhatták az ajándékot, hanem a 
hosszabb párzási időnek köszönhetően 
biztosabban termékenyíthették meg a 
nőstényeket, és távol tarthatták a ve-
télytárs udvarlókat is.

Pongrácz Péter

Pisura hím nászajándékkal
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KERESZTREJTVÉNY

Selye János gondolata örökérvényű a tudományról: „A képzelet akkor 
hasznos a tudomány világában, ha a fontos dolgok iránti ...” A folytatás 
a vízszintes 1. és a 25. sorokban található. Jó fejtést!

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett 
négyzetet. A 22-es számunkban elkezdődő 12 hetes rejt-
vényciklusunk végére a négyzetek betűi – helyes sorrend-
be rakva – a 150 éve született magyar utazó, Ázsia-kutató 
nevét adják ki. A név megfejtői között az Élet és Tudomány 
negyedéves előfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 9. Tejoltó ...; sziklakerti dísznövény. 10. Test, 
orvosi szóval. 12. Szembetűnően nagy. 14. Egykori dél-babi-
lóniai város, romjai között találták meg az ékírás legrégibb 
maradványait. 15. Az eredeti, kiindulási helyre édesgető. 18. 
Félcipő! 19. Olimpiai bajnok török birkózó (Celal). 20. Toboz 
szélei! 22. Az utcára kerget. 26. Zília egyik becézése. 27. 
Bercsényi szerint fakó az ura! 29. Feladatkör váltása vala-
kivel. 33. Bizánci görög ifjú A láthatatlan ember című Gár-
donyi-regényben. 34. Pete, latinul. 35. Egy napon született 
testvérek (csillagkép neve is!). 37. Gyulától 12 kilométerre 
fekvő város lakosa.

FÜGGŐLEGES: 1. Forró ...; trópusok. 2. XX. századi szerb író, 
a Gonosz tavasz című regény szerzője (Mihailo). 3. Orra bukik. 
4. Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas szoprán énekesnő, érdemes 
művész (Sylvia). 5. Kilojoule, röv. 6. Fogas végei! 7. Becézett 
Izabella. 8. Ibsen drámafőhősnője. 11. Hordó űrtartalmát mérő, 
népiesen. 13. Klumpa jelzője is lehet. 16. Raymond Queneau 
regényhőse (és Louis Malle „metrós” filmalakja) ez a kislány. 17. 
Honda modell. 21. XX. századi író, a Sárga telefon című színmű 
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NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!
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szerzője (Endre). 23. Közel-keleti állam. 24. Keanu ...; bejrúti szü-
letésű amerikai színész, a Mátrix-filmek főszereplője. 28. Galamb 
Fekete István Kele című állatregényében. 30. Szórványos férfinév, 
D-vel az elején is az! 31. Olasz táncdalénekes, nagy slágere az 
Egy könnycsepp az arcon (Bobby). 32. Kolozsvári Grandpierre ...; 
XX századi, Kossuth-díjas író. 36. Készpénz, röv. 37. Ő (a férfi), 
németül.

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: „A természet tiszta rendszer, abban 
csak tiszta válaszok vannak.” (Szent-Györgyi Albert)

A HÓNAP KÉPE
JÚNIUS

Jenei Gyula (Gáborján, jenei-
gyuszi@citromail.hu) – Aha-él-
mény – című képe 22. szá munk ban 
jelent meg a 695. oldalon.

Túl sok volt a fény. A lencse bel-
ső tükröződései önálló életre kel-
tek, a CCD túlfűtött pixelei pedig 
helyenként kikerültek a szabvá-
nyos energiaértelmezési tarto-
mányból. Fotográfiai selejt jött lét-
re, ám műalkotás képződött, fény-
kép helyett jelkép. A töp ren gés 
bontogatta itt virágait, mikor hirte-
len, szupernóvaként valami bevil-
lant. Még nem tudni pontosan mi, 
de szikraként átütött. Az irányfény 
ugyan a következő pillanatban ki 
is alszik, de az ötletből a csendes 
napmelegben már be fog érni a 
gondolat. 

(H. J.) 
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A Magyar Nemzeti Múzeumban nyílt 
Megmentett műkincsek kiállítás 
középpontjában tárgyak és személyek 
állnak. 26 darab – korát, anyagát, ká-
rosodásait tekintve különböző – kép-
ző- és iparművészeti műtárgy, vala-

mint 17 frissen diplomázott restaurátor, 
akiknek munkáin keresztül a közönség 
megismerheti a konzerválás-restaurálás 
tárgyanként eltérő, összetett és sokolda-
lú ismeretet igénylő munkafolyamatát.

A szeptember 3-ig látható  tárlat 
üzenete minden évben hasonló: a resta-
urálás előkészítésének és elvégzésének 
lépéseit megismerve a múzeumlátoga-
tók rácsodálkozhat-
nak, hogy a restaurá-
tor mennyire felelős-
ségteljes munkát vé-
gez, széleskörű tu  dásra 
és kreativitásra épít. A 
szakmabéliek is min-
den évben találkoz-
hatnak újdonságok-
kal, hiszen a restaurá-
torképzés fontos fel-
adata, hogy akár az 
egyre fejlődő restaurálás-tudomány vizsgálati lehetősé-
geinek felhasználásával, akár a gyakorlati munkát meg-
előző anyag- és modellkísérletek révén hozzájáruljon a 
szakma fejlődéséhez.

Egry József, a Balaton 
festője – a legtöbben így 
ismerik a modern ma-
gyar festészet egyik 
legmarkánsabb képvi-
selőjét. A művész hír-

nevét azok a tomboló színekkel és fényekkel átszőtt ba-
latoni tájképek alapozták meg, amelyek június végétől 
két hónapon keresztül láthatóak a KOGART tihanyi 
galériájában.

Egry József életműve technikában és témában rendkí-
vül gazdag, magán viseli a múlt századelő szellemi újítá-
sainak jegyeit. Az 1920-as évek elején kerül művészeté-
nek középpontjába a Balaton, miután – az I. világhábo-
rúban szerzett betegségével – 1916-ban a badacsonyi ha-
dikórházba került gyógyulni. Itt nemcsak életművének 
meghatározó témájára talált rá, de megismerte későbbi 
feleségét is Pauler Juliskát.

A több mint 30 alkotást felvonultató, jelentős hazai 
köz- és magángyűjtemények anyagából válogatott Egry 
József Balatonja című kiállítás szeptember 10-ig lá-
togatható.

ÉT-IRÁNYTŰ 
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ÉT-IRÁNYTŰ	 Bánsághy Nóra rovata

Gerzson Pál a XX. század má-
sodik fele magyar festészeté-
nek kiemelkedően eredeti, 
formateremtő alkotója, az 
MMA társadalmi szervezet 

egyik alapítója, az MMA posztumusz tiszteleti tagja. 
Munkásságából nyílik emlékkiállítás a Pesti Vigadó VI. 
emeleti kiállítóhelyiségeiben. A nagyszabású tárlat átfo-
gó képet nyújt az alkotó hatalmas életművéből.

Gerzson kilépve a 
figurális festészet ke-
retei közül, tovább-
gondolva az európai 
és magyar festészet 
számára fontos tö-
rekvéseit, a hetvenes 
évektől elvont, ah-
hoz közelítő, költői-
séggel teli festői 
nyelvet alakított ki. Szemléletét döntően befolyásolták 
szigligeti benyomásai, irodalmi, zenei élményei. For-
makutató művészetében központba kerülnek a fényje-
lenségek, elmélyült piktúrája a természet és a művészet 
jelenségeinek átírásával erősen jelképes tartalmakat 
hordoz.

Az Életmű-válogatás Gerzson Pál műveiből című 
tárlat július 31-ig várja az érdeklődőket.

Finnország elmúlt száz 
évének építészetét és 
formatervezését több 
mint száz tárgy és épület 
szemléltetésével mutatja 
be az Echoes című 
vándorkiállítás, amely 

most érkezett a Fuga – Kortárs Építészi Központba.
A budapesti székhelyű Finn 

Kulturális Intézet, a Finnagora 
által szervezett tárlat, amelynek 
apropója Finnország független-
ségének századik évfordulója, 
nyolc témán – Csend, Fény és 
árnyék, Egyenlőség, Fejlődés, Em
ber alkotta, Tájkép, Hagyomány és 
Közösség – keresztül mutatja be 
a finn építészetet és iparművé-
szetet, gondosan válogatva az 
elmúlt évszázad minden évti-
zedből.

„Reményeink szerint a kiállított tárgyak és épületek jól tük
rözik a finn iparművészek és építészek egyenjogúság és a jólét 
iránti elkötelezettségét, melyet munkáikkal is igyekeztek szol
gálni” – hangsúlyozzák a szervezők a július 17-ig nyitva 
tartó kiállítással kapcsolatban.

Tárgyak és személyek

Tomboló színek

Finn építészet

Formakutató művészet
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Világító, pöttyös és átlátszó 
élő	műszerek
Földünk számos aktuális kihívása 
közül a felszíni vizek szennyezé-
se folyamatos probléma. Az el-
múlt évtizedekben számos mező-
gazdasági kemikáliáról és ipari 
anyagról nyert bizonyságot, hogy 
rákkeltő, mérgező, és nemcsak az 
alacsonyabbrendű élőlényekre, 
hanem ránk, emberekre nézve is.

Egyszer	lent,	egyszer	fent
Nehéz elképzelni, hogy a depresszi-
ónak lehetnek evolúciós előnyei, 
és lehet adaptív, az alkalmazkodást 
és a túlélést elősegítő jellemzője. 
Az erre irányuló kutatások vi-
szont arra jutottak, hogy többféle 
pozitív funkciója is lehet a beteg-
ségnek. 

Ragadozó	gombákkal	
a	szőlőbetegségek	ellen
A szőlő fás részeinek elhalásával 
járó kór vi lágszerte – így ha-
zánkban is – egyre nagyobb ká-
rokat okoz, pusztítását már-már 
a fi loxérajárványhoz mérik, bár 
meg jelenési formája és típusa 
borvidékenként, országonként 
eltérő lehet. A betegséget a bo-
rostás réteggomba és a parázs-
tapló jelenlétével hozták össze-
függésbe.

Dunai kavicsok volt a témája az immár 
ötödik alkalommal megrendezett Du-
nai szigetek fotópályázatnak. A hagyo-
mányosan mindig új témával meghir-
detett pályázat lényege az volt, hogy 
folyóparti fényképezésre bírják az ol-
vasókat, olyan perspektívákat keresve, 
melyet maguktól nem biztos, hogy 
észrevennének. Kinek mit jelent a fo-
lyó geológiája? Kavicsokon túl érkez-
tek szép számmal képek kövekről, ho-
mokba rajzolt hullámfodrokról, vízbe-
dőlt romokról, zátonyokról, partvédel-
mi művekről, de be lehetett volna 
küldeni az Ínség-sziklát is. 

A nyertest a fényképeket beküldők 
által alkotott zsűri választotta ki az öt-
venhat beérkezett műből. Martin 
Kápostáš: Tavaszi Burdahegység című 
képe egy szokatlan helyet ábrázol egy 
szokatlan időpontban. A Börzsöny 
szomszédságában, de már az Ipoly 
szlovák oldalán emelkedik erődszerű 
falakkal a Helembai-(Burda-)hegység. 
Sajnos, vagy szerencsére nem tartozik a 
kiemelt túracélpontok közé. A Duna-
kanyar egyik kapuja nyugat felől, alat-
ta torkollik a Garam a Dunába. Négy 
nagyobb sziget és egy zátony található 
alatta a Dunában. Az esztergomi olda-
lon található sarkantyúk felett képző-
dött kavicszátonyról tekintünk észak 
felé a nap egy olyan időszakában, ame-
lyet a Dunán járók olyannyira szeret-
nek csendessége miatt. Hajnalban és 
estefelé van egy időszak, amikor a fo-
lyó az ősállapotát idézve szinte tükörsi-
maságú, nem zavarják a hajózás, vagy 
a nyaralók motorcsónakja által állan-
dóan gerjesztett hullámok. És mind-
egy, hogy a Dunakanyarban, vagy Bu-
dapest kellős közepén járunk; ebben a 
tükörben megkettőződik a táj. A nyer-
tes képen a hátteret az alpesi hegyi pa-
takok tisztaságát idéző vízben áttűnő 
kövek és a Garamtoroki-sziget friss 
zöld ártéri csíkja teszik teljessé. 

Fotó: Martin Kápostáš
Szöveg: szávoszt-vass Dániel
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Tavaszi Burda-hegység
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