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… szinte nincs olyan világesemény, kiemelkedő rendezvény, amelyhez ne lehetne valamilyen szellemes ötlettel előállni – az ismeretterjesztés szolgálatában. Mindez akkor jutott eszembe, amikor a budapesti „vizes” világbajnokság margitszigeti helyszínére hajókáztunk.
Nem reprezentatív villámfelmérésem szerint, amelyet
ismeretségi körömben végeztem, még az úszó vagy vízilabda versenyre szóló belépők szerencsés tulajdonosai
közül is csak kevesen tudják, hogy a jeggyel rendelkezők
ingyen vehetik igénybe a Mahart FINA 2017 feliratú
hajóit a versenyhelyszínek, illetve az ebből az alkalomból
kijelölt pesti és budai parkolók között. Pedig kár kihagyni ezt a ritka lehetőséget, hogy Budapestet oda-vissza
egy-egy kiadós hajóút során, nappali és esti fényeiben
egyaránt megcsodálhassuk.
Az egyik ilyen „vizes” VB-s hajón láttam egy családot.
A szülők és a kamaszodó gyerekek egyaránt nemzeti
színű sállal feldíszítve, a kisebbek továbbá még piros-fehér-zöld alkalmi sminkkel díszítve indultak szurkolni a
magyar női pólóválogatott nyitó mérkőzésére. A kötelező drukkerkellékeken kívül azonban az anyuka és az
apuka még mással is készült: kis cédulákkal, amelyek
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egyik oldalára egy-egy fővárosi, dunai látnivaló nevét
írták fel, a másik oldalra pedig rövid információkat az
adott nevezetességről. A gyerekek a cédulát bármelyik
oldalával felfelé húzhatták a kezükből – ha a nevet látták meg, akkor legalább egy információt kellett említeniük az adott látnivalóról, ha pedig a tudnivalók kerültek felülre, akkor ki kellett találniuk, mire vonatkozik a
leírás.
Remekül szórakoztak. Nem akartam túl feltűnő kíváncsiskodással megzavarni a játékukat, de fél füllel
hallottam, hogy hol a gellérthegyi víztározóról, hol a
Lánchíd építéstörténetéről, hol meg a fővámház vízi
alagútjairól diskuráltak. A szülők kitűnő érzékkel tették
emlékezetessé a városismertetést: nem mondtak-mutattak túl sokat, éppen csak annyit, amennyi a meccsre sietve még megjegyezhető a tizenévesek számára; ugyanakkor megadták nekik az apró tényekre alapozott versengés bizsergető sikerélményét.
A mérkőzésről hazafelé már nem egy hajóban utaztunk, így nem tudom, maradt-e fejtörője a helytörténettel játszó családnak a visszaútra is. A medencében a magyar vízilabdázó hölgyek nyertek. A Duna hullámain
pedig ebből az alkalomból az ismeretterjesztés aratott
egy kicsiny, de annál fontosabb hétköznapi diadalt.
Gózon Ákos

Legalább 5 000, de egyes elméletek szerint 12 000 éve élnek az északi sarkkörön túl a
lappok. A norvégok, svédek,
finnek, oroszok és a Mikulás
ennél jóval később költözött a szomszédjukba. A lappok egy része azóta
szinte rendületlenül él a világ egyik
legzordabb táján, mondhatni a jég
hátán is.
A lappok mint népcsoport, az
idők kezdete óta szoros kapcsolatot
ápol a rénszarvasokkal: az első néhány évszázadban vadászták, majd
a XVI. század elejétől megszelídített csordákban terelték őket. A

főként hal- és rénszarvashúsra épülő
diétájuknak köszönhetően sokkal
kevésbé voltak érintettek a már fent
említett XIV. századi pestisjárványban, mely a délen élő norvégok számát nagymértékben lecsökkentette.
A diéta nem valamilyen titkos összetevőjével, hanem úgy mentette meg
őket, hogy a pestist terjesztő bolhafaj megélt a búza, rozs és gyapjúhordókban, melyekkel ily módon nem
találkoztak.
A kacsalábon forgó házak a hegyi
lappokhoz köthetők. Ezek valójában
nem lakó-, hanem raktárépületek
voltak. Megemelésükre azért volt
szükség, hogy a tavasszal lápos, télen fagyott talaj és annak lakói ne
tegyék tönkre a raktár tartalmát.

Kacsalábonforgó raktárház
Lapp asszony

történelem többé-kevésbé viharos
századai során sokuk letelepedett: a
XIV. századi pestisjárvány után az
elnéptelenedett norvég farmokra,
a modernkori urbanizáció során a
növekedő városokba vagy az orosz
állam nyomására rezervátumokba
költözött. Egy részük beolvadt azon
országok népei közé, amelyek határai a középkor egy bizonyos pontján
keresztezték a rénszarvasokkal tartó
vándorlásuk évezredes útvonalait. A
népesség 10%-a a mai napig a rénszarvas tenyésztésből él.
Van egy jelentős csoport, amely
már a XIII. században elkülönült a
rénszarvas- és kisállat vadászó lappoktól. Ők halászatból élnek, ezért
tengeri lappoknak is nevezik őket és
eleinte azonos számosságúak voltak
a vadászó hegyi lappokkal. Ez a két
északi csoport békességben élt a kereskedő déli norvégokkal, más-más
életteret töltve be. Elzártságuknak és

fehér
rénszarvassal
(fent)
Lapp zászló
(lent)

A kacsatalpra emlékeztető forma a
tartó fatönkök gyökerei, melyeket
meghagytak, hiszen cölöpöket se
fagyott, se lápos földbe nem lehet
verni. A kacsalábon forgó ház motívuma először az oroszok Baba Yaga
meséibe került, innen – feltehetően
ukrán közvetítéssel – vettük át mi is.
Ruházatukat is a rénszarvasoktól
kölcsönözték. A – gyakran geometrikus – mintázatot ők tették
hozzá, melyről meg lehet mondani,
hogy a viselője egyedülálló vagy
házas, hogy melyik térségből, sőt,
akár azt is, hogy melyik családból származik. A sapka mintázata
Élet

is változik nem, régió és évszak
szerint. Természetesen a hosszú,
meleg ruha és vastag csizma az évszakok változásával inkább bővül
kiegészítőkkel, mint fogyatkozik.
Ami azt illeti, több évszakot különböztetnek meg, mint mi idelenn
délen és ezeknek nem is annyira a
nap járásához, mint a rénszarvasok
vándorlásához és életeseményeihez
van köze. A lapp vallás határozottan
hasonlít az ősmagyar nomádokéhoz:
sámánizmusnak, animizmusnak nevezhető. Szent hely lehet egy forrás,
egy kőszikla vagy valami egészen
más. A nyelvük is az uráli nyelvek
közé tartozik, tehát a magyar távoli
rokona.
Kétségtelen, hogy a fagyos északhoz való alkalmazkodás hos�szú éveken át lehetővé tette
a lappok számára az életben maradást ott, ahol másoknak nem volt esélyük.
Az 1800-as évekől kezdve
azonban az észak természeti erőforrásainak kiaknázása
fokozatosan változtatja meg a
helyi viszonyokat. Bányák, fakitermelés, olajfúrások, katonai akciók, turizmus, radioaktív szemétlerakók és az ezekhez vezető utak keresztezik
vagy lehetetlenítik el a lappok
mindennapjait, a klímaváltozás hatásairól nem is beszélve.
A XIX. századi nacionalizmus és egész Európát megrengető fasizmus nem kerülte el a
lappokat sem. Bár nem ekkor
kezdődött a jogaik elvétele, ekkor csúcsosodott ki, többek közt
abban, hogy a svéd kormány
szisztematikusan sterilizált lapp
asszonyokat. A második világháborút követő emberjogi
feleszmélés nyomán a norvég, finn
és svéd kormány többé-kevésbé elismerte a lappok bennszülött jogait
és formálisan bocsánatot kértek az
elkövetett vétségekért. Jelenleg újra
elérhető lapp nyelvű oktatás Skandinávia lappok által lakott vidékein,
Norvégiában például a lappok által
lakott vidéket érintő kérdésekben
már a helyi emberek és nem az állam dönt. Oroszország is elismerte a
lappok kisebbségi jogait, törvényekbe is foglalta azokat, azonban ezek
követése a helyi hatóságok által még
időnként hiányosan zajlik.
Ferenc K ata
és
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SVÉDASZTAL

A kacsalábon forgó házak
hányatott sorsú ősi népe

Legtöbbünknek az is erőfeszítést igényel, hogy a négydimenziós világot megértsük. Egy új
kutatás olyan struktúrákat fedezett fel az agyban, amelyek
akár tizenegy dimenziósak is lehetnek. Az áttörő kutatás az első lépés
lehet az agy mély szerkezetének feltérképezésében.
Az algebrai topológia olyan újfajta használatával, melyet eddig senki
sem alkalmazott a neurológia tudományágában, a Blue Brain projekt
(École Poliytechnique Fédérale de
Lausanne, Svájc) kutatócsoportja felfedezte, hogy az agy multidimenziós
geometriai struktúrákból és a köztük lévő terekből épül fel.
A kutatás, melyről a Frontiers in
Computational Neuroscience című
folyóiratban számoltak be, bemutatja, hogy ezek a struktúrák akkor
jönnek létre, amikor az idegsejtek
csoportot alkotnak: minden egyes
neuron minden másik, csoportbeli neuronhoz kapcsolódik nagyon
speciális módon, így egy geometriai alakzat jön létre. Minél több
idegsejt van a csoportban, annál
több dimenzió jelenik meg a geometriai alakzatban.
„Olyan világot találtunk, ami eddig a
képzeletünkben sem létezett. Még egy
apró agydarabban is sok millió ilyen
alakzat található, melyek hét dimenziósak. Sőt, tizenegy dimenziós alakzatokat is találtunk” – mondta Henry
Markram, neurológus, a Blue Brain
Project vezetője, az EPFL profes�szora.
Markram elmondta, hogy ez a felépítettség lehet a magyarázata annak, miért is ilyen nehéz megérteni
az agyat. „Az a matematika, amelyet
általában a rendszerek tanulmányozására használunk, nem érzékeny a magas dimenziószámú szerkezetekre és
terekre, melyeket mi most már tisztán
látunk az agyban.”
A négydimenziós világok megerőltetik az agyunkat, az öt, hat,
vagy még több dimenzió pedig már
túlságosan összetett legtöbbünk
számra ahhoz, hogy megértsük. Itt
siet segítségünkre az algebrai topológia: a matematika olyan ága, mely
bármennyi dimenzióba kinyúló
rendszert képes leírni. Kathryn Hess
(EPFL) és Ran Levi (Aberdeen Uni932
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A kép megpróbál olyasvalamit
érzékeltetni, amit nem lehet elképzelni –
multidimenzionális struktúrák és terek
világát. A bal oldalon az újkéreg egy
darabjának digitális másolata átható, mely
az agy legfejlettebb része. A jobb oldalon
különböző méretű és geometriájú alakzatok
láthatók, ezekkel próbálják bemutatni azokat
a struktúrákat, melyek 1 dimenzióstól 7
dimenziósig, vagy még tovább, terjednek.
Középen a „fekete lyuk” multidimenzionális
terek, azaz üregek, összességét szimbolizálja.
A Blue Brain projekt kutatói a Frontiers in
Computational Neuroscience folyóiratban
arról számoltak be, hogy neuronokból álló
egységek, melyek ilyen üregekhez kötődnek,
adják a hiányzó láncszemet az idegsejt
struktúra és funkció között.
(KÉP: COURTESY OF BLUE BRAIN PROJECT)

versity) matematikusok hozták be
az algebrai topológiát az agy vizsgálatának folyamatába a Blue Brain
Project során.
„Az algebrai topológia olyan, mintha
egy teleszkópunk és egy mikroszkópunk lenne egy időben. Fel tudja nagyítani a rendszereket, hogy az eldugott struktúrákra is rátaláljunk, ezek a
fák az erdőben, és képes az üres tereket
is láttatni, ezek a tisztások, és mindezt
azonos időben” – magyarázta Hess.
A Blue Brain munkatársai 2015-ben
publikálták az első digitális másolatot,
mely egy darab újkéregről (neocortex)
készült. Ez agyunk legfejlettebb része, és az érzékeléseinkben, cselekvéseinkben és tudatosságunkban is
fontos szerepet játszik. A legújabb
kutatásban, algebrai topológia segítségével, többszörösen tesztelték a
virtuális agyszövetet, hogy megmutassák, hogy a multidimenziós agyi
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struktúrák, melyeket felfedeztek,
soha nem jöhetnek létre puszta véletlen miatt. Ezt követően valós agyszövettel végeztek kísérleteket a Blue
Brain lausanne-i laboratóriumában.
Ezek megerősítették azt, hogy a
virtuális agyszöveten elért eredmények biológiailag helytállóak, és azt
sugallták, hogy az agy folytonosan
újrakapcsolódik a fejlődése során,
hogy olyan rendszert építsen, melyben annyi magas dimenziószámú
struktúra jelenik meg, amennyi
csak lehetséges.
Amikor a kutatók a virtuális agyszövetet ingerrel látták el, pillanatok alatt összeálltak magas dimenziószámú csoportokba az idegsejtek, és hozzájuk magas dimenziószámú lyukak is tartoztak, melyeket
a kutatók üregeknek neveznek. „Az
agyban információfeldolgozás közben a
magas dimenziószánú üregek megjelenése azt jelzi, hogy a rendszerben található idegsejtek szélsőségesen szervezett
viselkedésmóddal reagálnak az ingerekre. Olyan ez, mintha az agy egy ingerre
azzal reagálna, hogy felépít és lebont
multidimenziós blokkházakat. Az állványzattal kezdi (1D), aztán jönnek a
deszkák (2D), aztán a kockák (3D), aztán összetettebb geometriai formák 4, 5,
és magasabb dimenziókban. Az agyon
áthaladó aktivitás egy sokdimenziós homokvárra emlékeztet, mely a homokból
életre kel, majd lebomlik” – mondta
Levi.
A kutatókat most az a nagy kérdés foglalkoztatja, hogy vajon a feladat bonyolultsága, melyet az ember
képes végrehajtani, attól függ-e,
hogy az agy mennyire összetett
multidimenziós „homokvárakat”
képes építeni. A neurológia azzal
a kérdéssel is régóta küzd, vajon az
agyban hol tárolódnak az emlékek.
„Lehet, hogy a magas dimenziószámú üregekben bújnak meg” – mondta
Markram.
Forrás: Frontiers
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Multidimenziós világ
az agy rendszerében

Ruhakészítés
3D-nyomtatással

A 3D nyomtatás elve, hogy egy
digitalizált modellből háromdimenziós tárgyat lehet készíteni. A tárgy alakját tervezést
segítő szoftverrel számítógépen
állítják elő, vagy a már létező
modell digitalizálását háromdimenziós szkennerrel végzik, és

3D-nyomtatással készült ruhák

a szkenner által alkotott képet megfelelő szoftver segítségével sávokra
bontják, amit a nyomtatót működtető szoftver értelmezni tud. A szálhúzásos technológia (fused deposition
modelling, FDM) műanyaghuzalt
olvaszt meg és visz fel egymásra rakódó rétegekben. Egy másik eljárás
az SMS (selelctive laser sintering)
technológia, amelynek az a lényege, hogy nagyon vékony rétegekben
műanyagport terítenek el a nyomtató lapján, amelyet lézersugárral olvasztanak meg a kívánt alakzatnak
megfelelő helyeken, megszilárdítják,
majd ezt ismétlik újabb és újabb rétegek létrehozásával, amíg a teljes vastagságot el nem érik. Ebből áll össze
a kész tárgy. A lézersugár alkalmazása igen nagy pontosságot tesz lehetővé és így nagyon finom vonalú
tárgyakat állíthatnak elő.
A 3D-nyomtatáshoz leggyakrabban alkalmazott műanyag a
politejsav (PLA) és az akrilnitrilbutadién-sztirol (ABS). A PLA nagy
előnye egyebek között az is, hogy
természetes anyagból készül (általában kukoricából), így természetes
úton, komposztálással lebontható.
A PLA és az ABS műanyagokból
készült alkatrészek azonban kemények, ridegek, nem hajlékonyak. A
3D-nyomtatás szerencsére lehetővé teszi olyan elemek készítését is,
amelyek csuklópántszerűen kapcsolódnak össze, és ezekből hajlékony
felületek állíthatók elő. Ez a lehetőség ragadta meg több ruhatervező művész fantáziáját is, akik úgy
gondolták, hogy ily módon akár egy
ruha is megalkotható. Egy másik
– talán célravezetőbb – lehetőség a
hajlékony, poliuretán alapú Filaflex
vagy a PLA bizonyos módosítással
hajlékonnyá tett változatának alkal-

3D-nyomtatással készült szövet...
...és textil mintázat

mazása, amelyből már eleve hajlékony szerkezet állítható elő.
A 3D-nyomtatási technológiával
készült ruhadarabok jellegzetessége
ez idő szerint a csipkeszerű megjelenés, ami szerkezeti adottságukból
következik. Ez kétségtelenül bizonyos korlátot jelent a tervezők számára, amit úgy hidalnak át, hogy az
így készült ruhaanyag a külső réteget képezi, alatta valamilyen textilbélés van.
Német kutatóknak SLS-techno
lógiával, PLA-anyagból sikerült a
kötött kelme szerkezettét is létrehozniuk 3D-nyomtatással. Más kutatók a szövött kelme szerkezetét
reprodukálták ugyancsak ezzel a
módszerrel. Ha az eljárás beválik,
ez nagymértékben megkönnyítheti
3D-nyomtatóval készült, hajlékony
Élet

ruhaanyagot tudnak előállítani. A
jövőben az így előállított ruhák terén minden bizonnyal a hajlékony
műanyagból készült változatok továbbfejlesztésére számíthatunk. Ez a
törekvés nyilvánvalóan ösztönzőleg
hat a 3D-nyomtatáshoz szükséges
anyagok továbbfejlesztésére is.
Lázár K ároly
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szerkezetű, a valódi textíliához hasonló kinézetű ruhák előállítását.
A nyomtatóval készített ruhák készítésének egyik legfontosabb tényezője az a szoftver, amellyel a ruha
számítógéppel megtervezhető. Erre
is van már példa, mint amilyen a
ShareCloth elnevezésű szoftver. Ha
valakinek otthon rendelkezésére áll
egy 3D-nyomtató, akár saját maga
elkészítheti új ruháját [10].
A témával foglalkozó divatszakemberek véleménye szerint ennek
a technológiának van jövője. Nagy
előnye, hogy minden darab egyedi lehet – ezzel éppen szembemegy
napjaink általános tendenciájával, a
tömeggyártással.
A 3D-nyomtatással készült ruhák
nagyon érdekesek, de hordhatóságuk a hétköznapi ember számára
csak akkor lesz biztosítható, ha ezzel az eljárással könnyű és hajlékony,
kellemes viselési tulajdonságú, tartós

H O G YA N H A S Z N Á L J U K A M O B I L A L K A L M A Z Á S O K AT ?
Egyre több és több mobilalkalmazás jelenik meg a
piacon. Az igény egyértelműen

hatalmas,

de

hogyan lehetünk biztosak
abban, hogy ezeket az
igényeket

lefedik

az

alkalmazások? Hogy a
felhasználók is úgy használják az alkalmazásokat, ahogyan azt terveztük, és hogy elégedettek-e a szolgáltatásokkal?
A válaszadást a felhasználói szokások és a felhasználói élmény vizsgá-

FELHASZNÁLÓI
SZOKÁSOK

lata segítheti.

A

z elmúlt évtizedben az okos
mobileszközök feltörésének
és elterjedésének lehettünk
tanúi. Ma már legtöbbünk zsebében
valamilyen okostelefon lapul, és nagyon sokan inkább tableteket vagy
notebookokat használunk a hagyományos asztali számítógépek helyett.
Ahogy az eszközök terjednek, egyre
több és több alkalmazás jelenik meg,
amelyeket letölthetünk és telepíthetünk: időjárás-alkalmazások, népszerű
hírportálok alkalmazásai, játékok,
mozijegy-rendelő vagy online vásárlást segítő programok. Felmerül azonban a kérdés: ha már letöltötték a felhasználók az alkalmazásokat, honnan
tudjuk, hogy a tartalom valóban eljut
hozzájuk? Hogy úgy használják az alkalmazásainkat, ahogyan azt mi elképzeltük?
A legtöbb alkalmazásboltban lehetőség van a letöltött alkalmazásokat egy
pontszámmal értékelni, esetleg egy
rövid szöveges megjegyzést adhatunk
934
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mellé. Gyakran azonban a felhasználók nem élnek ezzel a lehetőséggel –
teljesen jogosan. Miért is tennék, különösen akkor, ha elégedetlenek? Feltelepítették az alkalmazást, de nem az ő
céljaikat szolgálta, ezzel már így is időt
veszítettek. Nem várható el tőlük,
hogy még több fáradságot öljenek abba, hogy értékeljék is. De még ha értékelik is, az a néhány sor, illetve az egyszerű pontrendszer alapján történő értékelés gyakran nem segít eleget abban, hogy kiderüljön, mi is a baj. Ha a
valódi problémákra szeretnénk fényt
deríteni, akkor egy automatizált és
széleskörű megoldásra van szükségünk – egy olyanra, amely nem igényel felhasználói közreműködést és
minden releváns adatot begyűjt. Ezután a begyűjtött adatokat kielemezhetjük, összevethetjük korábbi eredményekkel. Kutatásunk célja egy
olyan automatizált szoftveres mérési
keretrendszer kifejlesztése, amely
ezeknek a követelményeknek eleget
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tesz, és jól használható mobilalkalmazások fejlesztéséhez, teszteléséhez és
értékeléséhez.
Mérni az élményt

Hogyan tudjuk pontosan megfogni,
hogy mit is szeretnénk figyelni, mérni
a mobilalkalmazások esetén? Mielőtt
esetleg nagyon konkrét dolgokra gondolnánk, érdemes távolabbról indulni.
Azt szeretnénk mérni, hogy a felhasználóink mennyire elégedettek, hogy
milyen az élmény, amelyet átélnek az
alkalmazás használatakor: hogy milyen a felhasználói élmény.
A felhasználói élményre számos definíciót adtak már. Lényegében azoknak
a tapasztalatoknak, érzéseknek, benyomásoknak az összességéről van szó,
amelyeket a felhasználó átél, miközben
egy adott terméket használ. Fontos,
hogy maga a felhasználói élmény nem
kötődik szorosan mobileszközökhöz
vagy mobilalkalmazásokhoz – minden, emberek által használt eszköz, ter-

Ezen a hőtérképen látjuk, hogy a baloldali nagy képre elég gyakran nyomnak a felhasználók

mék, vagy akár szolgáltatás esetén értelmezhető. A legegyszerűbb rádiós ébresztőórának is van felhasználói élménye – ha egyszerűen be tudom állítani
az ébresztési időt, akkor jó lesz a felhasználói élmény, ha közben kétszer a
földhöz vágom az órát dühömben, akkor nem. A felhasználói élmény azt fejezi ki tehát, hogy a felhasználó milyen
mértékben és mennyire egyszerűen,
kényelmesen tudja elérni céljait az
adott termékkel.
Bár maga a felhasználói élmény mindenféle termékre vagy szolgáltatásra
értelmezhető, természetesen mindenre
egy kicsit mást fog jelenteni. A mobilalkalmazásoknak is vannak speciális aspektusai, amelyek ezt meghatározzák.
Az egyik legfontosabb ilyen aspektus
az, hogy a felhasználók mennyire kapják meg a tartalmat az alkalmazástól,
amelyet elvárnak tőle. Ha az alkalmazás nem az elvárt tartalmat nyújtja, akkor rossz lesz a felhasználói élmény – legyen ez akár azért, mert nincs benne a
tartalom az alkalmazásban, akár azért,
mert ott van, de nagyon el van rejtve.
Abban az esetben, ha nincs is ilyen tartalom az alkalmazásban, akkor kisebb a
baj, hiszen nem vesztünk el potenciális
felhasználókat – elvégre nem is nekik
készült az alkalmazás (esetleg dönthetünk úgy, hogy a visszajelzések alapján
beépítünk ilyen tartalmakat is). Ha
azonban ott van a tartalom, csak nem
találják meg, akkor egy valódi problémával állunk szemben. Pénzt és időt
szántunk arra, hogy előállítsuk a tartalmat, de ebből nem tudunk profitálni.
Nagyon fontos tehát, hogy ha a felhasználói élményt akarjuk mérni, akkor automatikusan gyűjtenünk kell

azokat az adatokat, amelyek arra vonatkoznak, hogy a felhasználók hol
járnak az alkalmazásban. Ez pedig
nem csak annyit jelent, hogy tudjuk,
mikor melyik oldalra lépnek. Fel kell
ismernünk azt is, amikor szeretnének
valahova eljutni, de nem tudnak. Ilyen
történhet akkor, hogy ha valamilyen
tartalomról azt hiszik, hogy interaktív
(hogy ha rányomnak, akkor történik
valami, például átkerülnek egy másik
oldalra), de valójában az statikus tartalom. Kutatási projektünkben kidolgozott mérési keretrendszerünket az alkalmazásokba beillesztve figyelhetjük,
hogy az egyes képernyőkön hova és
milyen gyakran nyomnak a felhasználók az alkalmazásban és ezt vizualizálhatjuk egy hőtérképen.
Térképen a viselkedés

A példaként használt alkalmazásban a
bal oldali kép dinamikus tartalom volt,
így örömmel nyugtázhatjuk, hogy ezt
a felhasználók megtalálták. Azt is látjuk, hogy gyakran nyomnak a felső
sávban lévő szövegekre. Ezek azonban
a példaalkalmazásban nem visznek se-

hova, így érdemes elgondolkodni
azon, hogy ennek megjelenítési módját
esetleg megváltoztatjuk. Mérési keretrendszerünk nélkül a felhasználók talán nem tudnák pontosan megfogalmazni ezt a problémát, ha egyáltalán
visszajeleznék. Keretrendszerünket beépítve az alkalmazásba azonban a fejlesztők vagy terméktulajdonosok anélkül kaphatnak pontos visszajelzést,
hogy a felhasználók együttműködésére kellene alapozniuk. Ráadásul a
hőtérkép azonnal, könnyen értelmezhető módon mutat rá a problémára,
nem kell további adatértelmezést, adatfeldolgozást végeznünk.
A hőtérkép valójában egy speciális
esete a gesztusrekonstrukciónak. A
mobileszközök egyik fontos tulajdonsága, hogy legtöbbjük érintőkijelzővel rendelkezik, az alkalmazásokat
pedig a kijelzőn végzett különböző
mozdulatokkal tudjuk irányítani.
Amikor azt vizsgáljuk, hogy hova és
milyen gyakran nyomnak a felhasználók, valójában a „nyomás” gesztusokat rekonstruáljuk a mérések alapján. Fontos lehet viszont a többi gesztus rekonstruálása is, hiszen ezek további, a felhasználók által elvárt
funkciókra mutathatnak rá. Ha például azt találjuk, hogy a felhasználók
gyakran használják a kétujjas összecsípő-széthúzó mozdulatot, akkor az
arra utal, hogy a nagyítás-kicsinyítés
funkciót várják. Mérési keretrendszerünk képes a nyomás mellett egyéb
gesztusok rekonstruálására is.
Szenzorfúzió

A mobileszközök legfontosabb tulajdonsága kétség kívül az, hogy nincsenek
helyhez kötve. Változatos környezetekben használják őket a felhasználók, és erre mind az eszközök gyártóinak, mind az
eszközökre alkalmazásokat fejlesztőknek

A képen az látható, ahogy a görgetéshez használt oldalra húzás gesztust sikerült
rekonstruálnunk az alkalmazásban (a kör a gesztus kiindulópontja, a nyíl a gesztus irányát
mutatja, a nyílhegy a gesztus vége)
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fel kell készülniük. Ehhez nyújtanak segítséget a mobileszközökbe általában beépített szenzorok, érzékelők. A leggyakoribb ilyen egyszerű érzékelők a gyorsulásmérő, a giroszkóp (más néven pörgettyű, a tér egyes irányaiba történt
elfordulás szögét mérő szenzor), a magnetométer (az aktuális mágneses tér tulajdonságait mérő eszköz), a fényérzékelő
vagy a GPS. Ezek az egyszerű eszközök
önmagukban is fontos információkat
szolgáltathatnak az eszköz aktuális környezetéről, de önmagukban gyakran nehéz értelmezni őket. A legtöbb mobileszköz azonban tartalmaz egy olyan
hardverközeli szoftveres komponenst,
amely ezeket a szenzoradatokat feldolgozza, kombinálja egymással és kön�nyebben értelmezhető formában elérhetővé teszi az alkalmazásfejlesztőknek. Ennek a „szenzorfúziós” megközelítésnek az eredményeként olyan
adatokhoz férhetnek hozzá egyszerűen az alkalmazások, hogy pontosan
milyen irányban áll az eszköz (iránytű),
hogy az eszköz álló vagy fekvő helyzetben van-e (giroszkóp), hogy az eszköz
vízszintes felületen fekszik-e vagy sem
(giroszkóp), vagy hogy az eszközt éppen
megrázták-e (gyorsulásmérő). Ezek adnak lehetőséget arra, hogy az alkalmazások támogassák az elforgatás esetén
történő másfajta megjelenítést, és hogy
működjenek a különböző eszközforgatást igénylő játékok.

Ezek a szenzorok azonban a felhasználói élmény mérésekor is sokat segíthetnek, így mérési keretrendszerünk
ezeket is gyűjti és a szenzorfúzión túlmenően is kiértékeli. A legegyszerűbb
esetekben persze nem kell valódi feldolgozást végeznünk. Ha például azt
tapasztaljuk, hogy gyakran jelzett a
keretrendszer rázás eseményt, de en936
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A diagramon valós mérési eredményeket mutatunk be, amelyek
a felhasználó mozgására utalnak

nek nincs szerepe az alkalmazásban,
akkor ez lehet a felhasználó frusztrációjának jele. A szenzorfúzió egy másik eredménye az, hogy folyamatosan
tudjuk figyelni azt, hogy a tér három
iránya mentén mennyire vannak elforgatva az eszközök. Korábbi kutatási eredmények bizonyítják, hogy
ergonómiailag a legkényelmesebb az,
ha az eszközöket kézben tartva a vízszinteshez képest 37,5°-ban tudjuk
tartani. Ha az alkalmazásunk
használata közben
olyan mérési eredményeket kapunk, amelyek
ettől nagyon eltérnek, az mindenképpen jelzésértékű, hiszen
a felhasználóinkat egy bizonyítottan kényelmetlen (sőt egészségtelen) helyzetbe
kényszerítjük.
Egy másik
fontos következtetés, amelyet mérési keretrendszerünk le tud vonni az az, hogy a felhasználók mozognak-e az alkalmazás
használata közben, vagy egy helyben
vannak. Ehhez a keretrendszer a gyorsulásmérő eredményeit értékeli ki.
Sok esetben azt látjuk, hogy a tér
két iránya mentén: x irányban, azaz
„előre-hátra” és y irányban, azaz
„jobbra-balra” a gyorsulás viszonylag
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kis mértékben változik, míg a tér
harmadik irányában, „fentről-lefelé”
a gyorsulás viszonylag periodikusan,
nagyobb mértékben változik. Amikor valamit a kezünkben tartunk és
mozgunk, akkor az adott tárgyra
pont ilyen profilú gyorsulás jellemző:
jobbra-balra nem nagyon mozgatjuk,
előre-hátra csak annyit, amennyire
mi magunk is mozgunk (ez viszont
nem periodikus, hanem egyenletes),
fel-le viszont folyamatosan és
periodikusan mozog az eszköz,
ahogy lépkedünk és a saját súlypontunk is változik. Ez az információ
szintén fontos, hiszen mozgás közben
egyrészt tartania kell a felhasználónak az eszközt, másrészt megosztott
a figyelme, így bonyolult feladatok,
gesztusok elvégzésére kényszeríteni
rossz felhasználói élményt eredményezhet.
Mérési keretrendszerünk ilyen és
ehhez hasonló hasznos információkat
tud nyújtani a mobilalkalmazások
fejlesztőinek vagy tulajdonosainak.
Ezeknek a visszajelzéseknek nagy
előnye, hogy teljesen automatikusan
előállnak, nem igényelnek felhasználói együttműködést (azon túl, hogy a
felhasználónak bele kell egyeznie,
hogy az adatokat gyűjthetjük, ez
azonban gyakran egyéb követelmények miatt is megtörténik), kön�nyen értelmezhetők és kis energiabefektetéssel integrálhatják a fejlesztők az alkalmazásokba.
Nagy Ákos

PJOTR SZTOLIPIN MINISZTERELNÖK MEGGYILKOLÁSA

AZ UTOLSÓ FELVONÁS
Egy évszázaddal ezelőtt mindennaposak voltak a politikai gyilkosságok a forrongó cári Oroszországban.
Sztolipin miniszterelnöknek kétsége sem volt afelől, hogy rá is merénylők tucatjai vadásznak.
Családja előtt kijelentette, hogy már kiöntötték azt a golyót, amit neki szántak…

P

jotr Arkagyjevics Sztolipin –
akit nemrég a második legnépszerűbb orosz államférfinak választottak meg hazájában –
1862-ben, alig egy évvel a jobbágyfelszabadítás után látta meg a
napvilágot egy ősrégi arisztokrata
családban. A szentpétervári egyetem
elvégzése után a cári adminisztrációban kapott állást. 1902-ben Grodno,
egy évvel később pedig Szaratov
kormányzójaként bebizonyította,
hogy szívén viseli a parasztok életének jobbítását, ugyanakkor határozottan elfojtotta lázongási kísérleteiket. II. Miklós cár 1906-ban kinevezte belügyminiszterré, majd nem
sokkal később a minisztertanács elnökévé, azaz kormányfővé.
Sztolipin azonnal feloszlatta a parlamentet, és rendeleti úton vezette
be azokat a reformokat, amelyeket

elengedhetetlennek tar- Sztolipin miniszterelnök szaporodó akasztásokat a
tott a gazdasági és társa- és felesége 1906-ban népnyelv csak „sztolipini
dalmi fejlődéshez. Ugyannyakkendőknek” hívta.
akkor hadbíróságokat álA miniszterelnök ezzel
lított fel, amelyek a lázadással és a maga ellen fordította a baloldalt, vaterrorista cselekményekkel vádolt lamint a politikai centrum jelentős
személyek ügyeit tárgyalták. A meg- részét, és bár rengeteg fenyegető levelet kapott, mégsem törődött a biztonságával. Pedig tudatában volt a
TÍZ MERÉNYLETKÍSÉRLET PJOTR SZTOLIPIN ELLEN
veszélynek. Egy alkalommal újságírók előtt jelentette ki, hogy bár tud• 1905 nyara, Szaratov megye: Sztolipin a tartomány kormányzójaként látogatta meg a lázadó
ja, hogy az életére törnek, őszintén
reméli, hogy előtte még elvégezheti
falvakat, amikor egy ismeretlen kétszer rálőtt, de csak szárnysegédje kezét sebesítette meg.
a feladatot, amit a sors rótt ki rá.
• 1905. augusztus 4., Szaratov megye: Sztolipin elé ugrott egy ember, kezében egy pisztollyal. A
Összesen tíz alkalommal kíséreltek
kormányzó azonban nem veszítette el a lélekjelenlétét. Sőt, széthúzta a kabátját a mellkasán, és
meg merényletet ellene, nem csoda,
a támadó szemébe nézve rákiáltott, hogy lőjön már. A férfi annyira megrettent, hogy elejtette a
hogy már-már immunissá vált a fepisztolyát.
nyegetőzésekre.
• 1905 őszén, Szentpétervár: Letartóztattak egy asztalost, aki a kormányzó házában javította a
A legdühösebbek az eszerek (az
lépcsőket. Kiderült róla, hogy a forradalmárok szervezték be, hogy ölje meg Sztolipint.
1901-ben alakult oroszországi Szoci• 1906 tavasza, Szentpétervár: Sztolipin – mint frissen kinevezett belügyminiszter – a rendőrség
álforradalmár Párt tagjai) voltak,
kíséretében ment ki a Színház térre, ahol éppen zavargások folytak. Egyszer csak egy harmadik
akik elhatározták, hogy végeznek a
emeleti ablakból bombát dobtak a lába elé. Ám mielőtt az felrobbant volna, a kormányzó elugrott
keménykezű miniszterelnökkel. A
onnan. A robbanás több embert megölt, de a célpont sértetlenül megúszta.
Mihail Sokolov (mozgalmi nevén:
• 1906. augusztus 25., Szentpétervár: Robbantás a Gyógyszerész-szigeten. (Részéletek a cikkMedve) vezette moszkvai csoport
ben.)
„műszaki alakulata”: Leonyid Krasin
• 1906. december: Egy eszer csoport „harci brigádja” akart végezni Sztolipinnal, de időben lelepés Simon Ter-Petroszjan készítették
lezték őket.
el a dinamitot egyikük lakásán. A
• 1907. július: Szintén egy eszer csoportot lepleztek le, mielőtt cselekedhettek volna.
merénylet végrehajtására Ivan
• 1907. november: Egy marxista csoport pincéjében bombákat talált a rendőrség, amelyet
Tipunkovot (Grisa), Ilja Zabelsanskit
Sztolipin ellen akartak bevetni.
(A Francia), és Nyikita Ivanovot
• 1907. december, Helsingfors: Letartóztatták az eszer „északi harci repülő osztag” vezetőit, akik
(Fjodor) jelölték ki. Negyedik társuk
meg akarták gyilkolni Sztolipint.
feladata az volt, hogy a helyszínre
• 1907. december: Letartóztatták Fegya Elkinát, aki merényletre készült a miniszterelnök ellen.
fuvarozza őket.
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Bomba a vázában

1906. augusztus 25-én, szombaton
délután fél három előtt négy, rendőri
egyenruhát viselő férfi érkezett nyitott fogaton Sztolipin dácsájához,
amely a szentpétervári Aptekarszkij
(Gyógyszerész-) szigeten állt. A fogadónap már befejeződött, ezért a
személyzet nem akarta beengedni a
gyanús alakokat a lakásba, annak ellenére, hogy állításuk szerint sürgős
üzenetet hoztak. A szóváltás közben
az egyik látogató kezében lévő aranyozott vázába rejtett, nagy erejű
pokolgép felrobbant.

A halott merénylőknél három revolvert találtak, amelyeket beazonosítva végül a rendőrség felgombolyította a gyilkosság politikai szálait.
Két héttel a merénylet után bevezették a statáriumot, a katonai bíróság
pedig gyorsított eljárásban tárgyalta
az eszerek ügyét.
1907-ben – alig három hónappal
összehívása után – Sztolipin feloszlatta a második dumát is, amiért az
most sem volt hajlandó jóváhagyni
agrárreformjait. A miniszterelnök a
maga konzervatív és nacionalista
felfogását tükröző új törvényt adott

Robbantás a Gyógyszerész-szigeten 1906. augusztus 25-én. Rendőrségi szemle a merénylet
helyszínén (FORRÁS: OSZK DIGITÁLIS KÉPARCHÍVUM)

Az óriási detonáció szörnyű pusztítást végzett. A második emelet erkélye összeomlott, maga alá temetve
Sztolipin gyermekeit. Lányának
mindkét lába úgy összeroncsolódott,
hogy csak a gondos orvosi kezelés
segített abban, hogy ne kelljen amputálni. Fiát pedig a szerteszét hulló
vakolat darabjai sebesítették meg. A
merénylőkön kívül még 24 ember
vesztette életét, köztük Mihail
Hvosztov miniszter, Semjatin altábornagy, Nakasics herceg és több
testőr. A fogadóteremben várakozó
miniszterelnök azonban – aki a
robbanáskor íróasztalánál ült – sértetlenül úszta meg az akciót, csak a
felfreccsenő tinta terítette be az arcát. Első szavaival a családja felől
érdeklődött, és bár óvták attól,
hogy odasiessen hozzájuk, mégis
megtette.
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ki, mely korlátozta a parasztok, a
munkások, valamint az etnikai kisebbségek választójogát. Emellett
kíméletlen oroszosítási politikát vezetett be Finnországban. Ezekkel a
lépéseivel a miniszterelnök immár a
mérsékelt jobboldalt is maga ellen
fordította, amely ismételten az alkotmányos kormányzás semmibevételével vádolta őt.
Halálos golyók

II. Miklós cár feltehetően már
Sztolipin menesztését fontolgatta,
amikor 1911. szeptember 14-én két
lányával és a miniszterelnökével
együtt részt vett Kijevben egy szoboravatással egybekötött ünnepségsorozaton. Az esemény előtt szigorú
biztonsági intézkedéseket vezetett
be, ugyanis a cári titkosrendőrség
(Ohrana) információkat kapott egy
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lehetséges merényletről Sztolipin kormányfő ellen. Járókelőket állítottak
meg az utcán, hogy ellenőrizzék személyi adataikat, a ceremónia útvonalán álló házakat pedig tüzetesen
átvizsgálták, hogy senki se rejtőzködhessen el azokban.
A hivatalos ünnepségsorozat végén
az előkelő vendégek a Funduklej
(ma Bohdan Khmelnytsky) utcába
álló Operaházba indultak, hogy
megtekintsék Rimszkij Korszakov
„Mese Szaltán cárról” című operáját. A kormányfő az uralkodó családjának páholya előtt, az első sorban
kapott helyet a többi előkelő vendéggel együtt. A fenyegetések ellenére
ezúttal sem volt hajlandó golyóálló
mellényt viselni, és még személyes
testőre sem volt jelen. Háromnegyed
11 körül, a második felvonást követő
szünetben, Sztolipin a zenekari árok
előtt beszélgetett Frederick báróval,
a Cári Bíróság elnökével és Potocki
gróffal. Ekkor egy frakkot viselő fiatalember tűnt fel előttük. Az ismeretlen hirtelen előhúzott egy pisztolyt a kezében tartott műsorfüzet
alól, és alig két lépés távolságról rálőtt a miniszterelnökre. Sztolipin fájdalmasan felkiáltott, és kezét védekezően tartotta maga elé. A merénylő azonban nem kegyelmezett,
másodszor is meghúzta a ravaszt.
Áldozata megtántorodott, de még
keresztet tudott vetni, mielőtt végigdőlt a szőnyegen. Ezután a támadó megfordult, és minden sietség
nélkül megpróbálta elhagyni a helyszínt. Valaki azonban elkiáltotta
magát, hogy fogják el, mire néhány
néző rávetette magát. Két fogát is
kiverték a dulakodás közben, Browning típusú revolverét pedig kicsavarták a kezéből.
Sztolipin ingét kigombolták, hogy
levegőhöz jusson. Ekkor állítólag
suttogó hangon kijelentette, hogy
boldoggá teszi a tudat, hogy a cárért
halhat meg. Aztán kórházba szállították, ahol napokig lebegett élethalál között. Az orvosok félelme,
miszerint a golyók mérgezettek lehettek, ugyan hamisnak bizonyult,
ám négy nappal később a beteg szervezete mégis feladta a küzdelmet. A
boncolás során derült ki, hogy a deréktájon becsapódó lövedék, a májat
is megsértve, a hasüregben állt meg.
A második pedig az áldozat tenye-

rén keresztül, a bal mellbimbó alatt
hatolt be a testébe, és a gerincében
akadt meg.
Kutyából szalonna?

A rendőrség először tehetetlenül állt
az eseményekkel szemben, hiszen a
páratlan óvintézkedések között az is
szerepelt, hogy csak személyes meghívóval lehetett részt venni az ünnepségen. A merénylő kihallgatása
során aztán fény derült az igazságra.
A 24 éves Dmitrij Bogrov (született:
Mordeháj Bogrov) egy gazdag kijevi
zsidó családban látta meg a napvilágot.

hasznos információkkal ellátni a titkosrendőrséget, azok megszakították
vele a kapcsolatot. Az önérzetében
megbántott, mélységesen csalódott,
lelkiismeret-furdalástól szenvedő és
társai bosszújától tartó Bogrovnak kapóra jött, amikor az újságban azt olvasta, hogy a cár a miniszterelnöke kíséretében Kijevbe érkezik.
A „szeretett cáratyuska” meggyilkolása szóba se jöhetett, hiszen tudta jól,
hogy a nacionalisták azonnal feltüzelnék a lakosságot a zsidók ellen. Ugyanakkor az „akasztós” Sztolipin kiiktatása talán hőssé teheti majd a nép szemé-

falai között. Sokan azonban már akkor is elhamarkodottnak találták ezt
az ítéletet.
A csapnivaló biztonsági intézkedések
és a gyorsított eljárás ugyanis felvetették a gyanút, mely szerint a titkosrendőrség talán nem volt teljesen ártatlan a gyilkosságban. Maga az áldozat is többször hangoztatta, hogy gyilkosa egy titkosrendőr lesz. Érthetetlen,
hogyan engedhettek be az épületbe
egy olyan férfit motozás nélkül, akinek ismert volt forradalmi múltja.
Ahogy az is, hogy a miniszterelnök
éppen egy nyilvános helyen maradt

Dmitrij Bogrov,
az operaházi merénylő
Lövések

Származásával mindig is neben. Ezért néhány nappal a
az Operában
hezen tudott megbarátkozni
merénylet előtt, régi kapcsolaegy olyan környezetben, ahol sokan tait kihasználva azzal jelentkezett a kigyűlölték és megvetették a zsidókat. jevi Ohrana parancsnokánál, Nyikolaj
Ezért már fiatalon megtagadta vallá- Kuljabkonál, hogy egy Nyikolaj
sát, és miután felvették a jogi egye- Jakovlevics nevű elvtársa merényletre
temre, szinte azonnal csatlakozott a készül a kormányfő ellen az Operáföldalatti szocialista mozgalomhoz. ban. Azt is felajánlotta, hogy az épüÁm közéjük sem tudott igazán beil- letben személyesen mutatja majd meg,
leszkedni. Ekkor kezdett érdeklődni ki is a gyanúsított, hogy időben leaz anarchista eszmék iránt. Kollégiu- fegyverezhessék. Ezért nem meglemi szobája magányában Bakunyint és pő, hogy Bogrov is kapott meghívót
Kropotkint olvasgatva meggyőződé- és egy jegyet, amely a 18. sorba, a
sévé vált, hogy az egész politikai rend- 406-os székre szólt. Még meg sem
szer alapjait el kell pusztítani, és a ro- motozták a belépésnél. Ott azonban
mokon egy állam nélküli társadalmat azt hazudta az összekötőjének, hogy a
kell felépíteni. Csodálta azokat az elv- merénylő az utolsó pillanatban megfubarátait, akik saját életüket is feláldoz- tamodott, így a miniszterelnök bizva követtek el merényleteket az állam- tonságban van.
hatalom képviselői ellen. Ő maga
azonban nem mert cselekedni. AmiTitkolózó titkosrendőrség
kor pedig 1906-ban szervezkedés vád- Bogrovot statáriális bíróság elé állítotjával letartóztatták, szinte azonnal fel- ták, amely rövid tárgyalás után halálra
ajánlotta szolgálatait az Ohranának. ítélte őt. Tíz nappal a gyilkosság után,
De nem tudott beépülni a baloldali szeptember 24-én, hajnalban akasztotmozgalomba, és mivel képtelen volt ták fel a régi kijevi erőd, a Lysa Hora
Élet

személyi védelem nélkül. Az összeesküvés-elméletben hívők azt hangoztatták, hogy reakciós körök álltak a
merénylet mögött, hogy így szabaduljanak meg a társadalmi reformokat sürgető, „felkapaszkodott”
Sztolipintól. Szerintük maga Miklós cár bólinthatott rá a kényelmetlenné vált kormányfő likvidálására,
kétes múltú tanácsadója, Grigorij
Raszputyin tanácsára. Az is megerősíti a felvetést, hogy éppen az
uralkodó állítatta le a nyomozást,
amelyet az Ohrana kijevi parancsnoka, Kuljabko ellen indítottak. A
kérdésekre még ma sem kaptunk
egyértelmű válaszokat, így az ügy
talán örök rejtély marad. Abban
azonban a legtöbb történész egyetért, mely szerint Sztolipin nagy formátumú államférfi volt, aki – ha
életben marad – talán megmenthette volna a cári birodalmat, és
Oroszország soha nem jutott volna
el a bolsevik fordulatig.
Hegedüs Péter
és
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Évek óta folyik a vita, hogy a növényvédő szerek közé tartozó
neonikotinoidok milyen hatással vannak a haszonnövényeinket beporzó, így rendkívül fontos házi és vad méhfajokra.
Jelenleg ezen vegyszerek használatára részleges tilalom
vonatkozik az Európai Unióban; az engedélyezésről szóló tagállami szavazás legkésőbb ősszel várható. Június 30-án a nagy
tekintélyű Science című lapban jelent meg egy cikk ezen
vegyületek méhekre gyakorolt hatásáról. A kutatásban
Sárospataki Miklós, a Szent István Egyetem Állattani és
Állatökológiai Tanszékének docense is részt vett.

– Mit érdemes tudni a neonikotinoi
dokról?
– A neonikotinoidok egy viszonylag
új rovarölőszer-családot alkotnak.
Ezen vegyszerek meglehetősen hamar
népszerűvé váltak, mivel könnyen kijuttathatók, és hatékony védelmet adnak a kártevők ellen. Manapság főként csávázószerként használják őket:
egy hordozóval ráragasztják a szereket
a vetőmagokra. Amikor a magokat
elvetik a földbe, akkor a szer beoldódik a magba, majd pedig a csíranövénybe is felszívódik. A szer megvédi
a növényt a kártevőktől, amelyek a talajban a gyökereket és a felszín felett a
leveleket károsítják. Mindez olyan
formában történik, hogy nem kell kívülről permetet juttatni a növényekre.
Sokáig azt gondoltuk, hogy egy kifejlett növényben már olyan kicsi a szer
koncentrációja, hogy a virágzásnál
már nem okoz gondot a rovaroknak,
azaz a viráglátogatók olyan minimális
mennyiségben kaphatják már csak ezt
a szert, ami nem okozhat problémát az
ilyen, úgynevezett „nem célszervezeteknek”. Kiderült azonban, hogy ha
mégoly alacsony koncentrációban is,
de ezek a szerek jelen vannak a kifejlett növény virágporában és nektárjá940

(BAJOMI BÁLINT FELVÉTELE)

a hét kutatója

BEPORZÁS KONTRA
NÖVÉNYVÉDELEM
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ban is, és így mégiscsak bejuthatnak a
méhekbe. Az is felmerült persze, hogy
az a koncentráció, amit így megkaphatnak, nem károsítja a méheket. Az
utóbbi néhány évben kezdték el igazán
alaposan vizsgálni azt a dolgot, hogy
bizony a neonikotinoidoknak ez a nagyon pici koncentrációja is okozhat
„szubletális” hatásokat. Vagyis nem öli
meg azonnal a méheket, de jelentősen
csökkentheti túlélési, szaporodási esélyeiket. Évek óta folyik a vita a méhekkel foglalkozó kutatók és a növényvédelemmel foglalkozó szakemberek között azon, hogy milyen mértékű hatással vannak ezek az alacsony
koncentrációk a méhekre, hiszen a
„növényorvosok” szeretnék megtartani a növényvédelmi gyakorlat számára ezeket a hatékony szereket.
– Az egésznek a hátterében ott van az
is, hogy az elmúlt években úgy tűnik,
csökken a házi méhek és a vad beporzó
rovarok létszáma. Igazolható-e tudományosan ez a tendencia?
– Igen, jól kimutatható. Azért nem
olyan nagy a baj, ahogy a médiában
sok helyen hallani, de bizonyos területeken tényleg komoly gondok vannak, elsősorban a „nagyon civilizált
világban”, például Észak-Ameriká-
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ban, Nyugat-Európában. Ott erősen
csökken a házi méhek egyedszáma és
a családok mennyisége is, így a méhészek is sokkal nehezebben tudják
fenntartani a méhcsaládjaikat. A vadon élő méhekről sokkal kevesebb
adatunk van, de ott is látható az
egyed- és fajszámok csökkenése. Magyarországon poszméhekre van egy,
körülbelül 50-60 évre visszamenő
adatsor, amiből az látszik, hogy a fajok felének csökkenő tendenciát mutat a gyakorisága.
– Mi lehet a követkeménye, ha a vadon élő méhek megritkulnak?
– Ilyenkor rá szoktam kérdezni: mit
gondol, hány méhfaj fordul elő Magyarországon? És rögtön mondom is a
megoldást: 700. Ehhez képest a „mi
házi méhünk” csupán egy fajt jelent,
ami elenyészőnek mondható. Nagyon
sok olyan haszonnövényünk van, a
vadon élő növényekről nem is beszélve, amelyeket a házi méh nem tud elég
hatékonyan beporozni – ezt a munkát
a vad méhek végzik el. A természet
ilyen hasznos tevékenységeit hívjuk
„ökoszisztéma szolgáltatásoknak”. Tehát sok megporzási probléma van,
amit a házi méhekkel nem tudunk
megoldani, akkor sem, hogyha jól

Kísérletezés a repceföldön
(SÁROSPATAKI MIKLÓS FELVÉTELE)

Házi méh mandula
virágját porozza be
(BAJOMI BÁLINT FELVÉTELE)

tudjuk őket tenyészteni.
Ha még a tenyésztésükkel,
szaporításukkal is problémáink
vannak a betegségek és kártevők miatt, akkor aztán végképp nem lehet
csak a házi méhekre hagyatkozni.
Én kifejezetten vadon élő méhekkel foglalkozom, így érthető, hogy
szerintem ezek is fontosak, sőt lehet,
hogy fontosabbak, mint a házi méh.
Csak ugye a házi méh a megporzás
mellett mézet és más méhészeti termékeket is termel, és innentől kezdve közvetlenül kimutatható gazdasági haszna van. A vadméhekkel
csupán néhány kutató foglalkozik,
és ha elkezdenek vészharangot kongatni, hogy kevesebb van a vadméhekből, akkor azt sokan nem veszik
komolyan. Ha viszont a sok méhészből álló, gazdaságilag is érdekelt csoport elkezd „kiabálni”, hogy baj lesz
a méhekkel, nem lesz elég méz, nem
tudunk beporozni, akkor a nagyközönség, a politikusok már sokkal inkább odafigyelnek. Ez történt tulajdonképpen itt is. A házi méh vonalán
az igazi nagy pofon a kaptárelhagyás
jelensége volt, ami Amerikában ütötte fel a fejét 8-10 évvel ezelőtt. Ennek az a lényege, hogy a méhek egy
héten belül gyakorlatilag eltűnnek a
kaptárból. Amerikában voltak olyan
méhészetek, ahol a családok 90%-a
elpusztult, ami nagyon durván érintette a méhészeket. A kutatók elkezdték vizsgálni, hogy mi lehet ennek az oka. Több dolog is felmerült:
a mobiltelefonok, a rádióhullámok,
a génmódosított növények és a növényvédő szerek, de egy konkrét

okot sem sikerült
bebizonyítani. Így
került a képbe a
neon ikotinoidok társasága is. Merthogy
ezen szereknek a már említett szubletális hatásai olyanok lehetnek, amik akár kaptárelhagyást is
előidézhetnek. Az ilyen hatások elsősorban termékenységcsökkenésben és tájékozódási zavarokban jelentkezhetnek.
– Miből állt az Önök kísérlete?
– A kísérlet fővállalkozói angolok voltak, konkrétan a brit Ökológiai és
Hidrológiai Központ (Centre for
Ecology & Hydrology, CEH). Repceföldeken végeztük a vizsgálatokat;
Angliában, Németországban és Magyarországon voltak kísérleti területek,
összesen 33 darab. Egy-egy kísérlet három blokkból állt: egy volt a kontroll,
amelyet nem kezeltünk a vegyszerekkel, és két másik szántót kezeltünk az
egyik, illetőleg a másik típusú
neonikotinoiddal (thiamethoxam és
clothianidin). Magyarországon ilyen
területhármasból négy, vagyis összesen 12 darab kísérleti terület volt.
Szolnoktól délre és keletre, illetőleg a
Jászságban kísérleteztünk.
A kísérleti területekre házi méheket, földi poszméheket és faliméheket
telepítettünk. A faliméhek magányos
életmódot folytató, csöves fészkeket
építő csoport. A kontroll és a két kísérleti területre ugyanúgy, ugyanolyan
felállással telepítettük őket. Kinn a terepen egyrészt azt vizsgáltuk, hogy
milyen aktivitást mutatnak a rovarok.
Emellett befogtuk a poszméheket, és
leszedtük a pollent a lábukról: ezzel
azt tudtuk megnézni, hogy tényleg
repcével táplálkoznak-e, vagy mással
is. A virágzási időszak vége után ös�Élet

szeszedték a fészkeket, majd elvitték
őket Angliába. Ott teljesen kielemezték a fészkeket, megnézték, hogy milyen szermaradványok vannak bennük, és vizsgálták azt is, hogy milyen a
szaporulat. A kísérletben az volt az
unikális, hogy teljesen terepi körülmények között, és nagyon nagy térléptékben végeztük: három országra terjedt ki, és nagyon sok kísérleti területet vontunk be. Ilyen léptékű terepi kísérlet még nem zajlott ebben a
témában.
– Mi lett a kutatás eredménye?
– A méhek nem pusztultak el közvetlenül, hanem a korábban említett
szubletális hatások voltak megfigyelhetők. Országonként kicsit eltérő volt
a hatás. Angliában és Magyarországon a házi méheknél egyértelműen
kimutatható volt, hogy a következő
éves generáció, a szaporulat jóval
gyengébb. A németeknél érdekes
módon ez nem jött ki, valószínűleg
azért, mert ott sokkal nagyobb mértékben táplálkoztak a méhek más növényeken a repcén kívül. A vadméhekre vonatkozó eredmények is azt
mutatják, hogy szaporodási sikerüket
negatívan befolyásolják a neonikoti
noidok. Ez konkrétan azt jelenti,
hogy a poszméhkolóniák kevesebb új
méhanyát produkáltak, a faliméhek
pedig kevesebb petét raktak. Ami
még érdekes, hogy a különbség nem
egyértelműen a kontroll és a kezelt
területek között volt kimutatható,
hanem a fészekben talált szermaradvány mennyisége befolyásolta negatívan a szaporulatot. Ez alapján elképzelhető, hogy nemcsak a repcéből sikerült nekik ilyen szermaradványokat összeszedni, hanem máshonnan
is, ahol táplálkoztak.
Bajomi Bálint
és

Tudomány
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AUGUSZTUS

Augusztus folyamán már érezhetően rövidülnek a nappalok és hosszabbodnak az
éjszakák. A hónap során körülbelül
egy órával nő az éjszakák hossza.
Nézzük, milyennek látjuk az eget
augusztus 15-én 21 órakor, a kora
esti szürkületben!

NY

ugat felé nézelődve a jellegzetes alakú
Oroszlánt találjuk, legfényesebb csillaga a
Regulusz (Király csillag). Kissé északabbra fordítva
tekintetünket, a látóhatár felett nem sokkal a Hiúz és
Zsiráf csillagképek, magasabbra pedig a Nagy Medve
(Nagy Göncöl) és Kis Medve (Kis Göncöl) helyezkednek el. A Sarkcsillag a Kis Göncöl legfontosabb csillaga,
rúdja legvégén helyezkedik el. Fényessége összemérhető a
Nagy Göncöl csillagainak fényességével, tehát jól azonosítható, noha nem számít az égbolt legfényesebb látványosságai
közé. Déli irányban a Szűz, a Mérleg és a Skorpió követik egymást
az állatövben. A Szűz csillagképben a Jupitert, a Kígyótartó csillagképben a Szaturnuszt találjuk. Ez utóbbi egy kígyóval körbefont
férfit formáz. A görögök Aszklépiosszal azonosítják. Ez a csillagkép
a 13. az ekliptika mentén, ami a többi 12 állatövi csillagképpel
ellentétben valóságos személyről kapta a nevét. Érdekes, hogy a
Kígyótartó csillagkép, bár nem állatövi, mégis háromszor akkora íve
szeli át az ekliptikának, mint a vele szomszédos állatövi Skorpiót.
Fejünk felett a Sárkány, Herkules, Északi Korona és az Ökörhajcsár
csillagképek ragyognak. Az Ökörhajcsár legfényesebb csillaga az
Arkturusz, figyeljük meg, hogy a Nagy Göncöl rúdjának íve éppen rá

TUDTA-E?
A Föld legnagyobb jéghegye, a déli-sarki jégtakaró hatalmas
jégtömeg, amely csaknem az egész antarktiszi kontinenst
beborítja, és a Föld édesvizkészletének több mint 70%-át
tartalmazza. A jégtakarónak két különböző része van, amelyeket
a Transzantarktiszi-hegyvonulat választ el egymástól. A nyugatantarktiszi jégtakaró legnagyobb vastagsága 3,5 kilométer,
és alapja általában a tengerszint alatt van. A kelet-antarktiszi
jégtakaró nagyobb, vastagsága helyenként 4,5 kilométer, és
alapja a tengerszint felett van. Mindkét jégtakaró domború,
középpontjánál kis kiemelkedéssel, és szelíden lejt a szélei felé.
A jégtakarók széle felé némely terület, például a Transzantarktiszihegyvonulat egyes régiói arról ismertek, hogy ezek meteoritok
gazdag lelőhelyei. Meteoritok folyamatosan hullanak a jégmezőkre, és eltemetődnek bennük. Némely helyen, ahol a jégnek felfelé
tartó a mozgása, és van némi párolgás, ismét a felszínre jutnak.
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A csillagos
ég augusztus 15-én
21 órakor

mutat! A Nagy Nyári Háromszög csillagai egyre
magasabbra emelkednek az égen, a Deneb
a Hattyúban, az Altair a Sasban, valamint a
Vega a Lantban. Délkeletre a halvány csillagok
alkotta Pajzs és Bak csillagképek pislákolnak.
Északabbra a Cefeusz, a Kassziópeia és a Gyík
csillagképek láthatók a Tejút sávjában.
A Merkúr augusztus első napjaiban még
kereshető napnyugta után a nyugati látóhatár közelében, de láthatósága gyorsan
romlik. A hónap hátralevő részében nem
lesz megfigyelésre alkalmas helyzetben.
A Vénusz a hajnali keleti égbolt ragyogó fehér fényű égiteste. Három órával
kel a Nap előtt, idei legjobb hajnali
láthatóságát adva. Fényessége -4,0
magnitúdó. A Mars előretartó mozgást
végez a Rák, majd 17-től az Oroszlán
csillagképben. A hónap utolsó harmadában már kereshető napkelte előtt a
keleti látóhatár közelében. Augusztus
végén már egy órával kel a Nap előtt.
Fényessége lassan csökken, körülbelül
Andrijan Nyikolajev kiválóan tűrte az elszigeteltséget,
1,7 magnitúdóra. A Jupiter előretartó mozezért a Vasember becenevet kapta
gást végez a Szűz csillagképben. Az esti
délnyugati égbolton feltűnő égitest éjfél
előtt nyugszik. Fényessége -1,8 magnitúdó.
A Szaturnusz 25-ig hátráló, majd ismét előretartó mozgást végez a Kígyótartóban. Éjfél
után nyugszik, az éjszaka első felében látható
a délnyugati ég alján. Fényessége 0,3 magnitúdó, lassan csökken. Az Uránusz éjfél körül
kel, az éjszaka második felében látható a
Halakban, a Neptunusz pedig az esti órákban
kel, az éjszaka nagy részében megfigyelhető
a Vízöntőben.
Ha van csillagtérképünk, akkor egy kis
Pavel Popovics a Vosztok-4 fedélzetén 1962 augusztusában
türelemmel még jó néhány halványabb csillagokból álló, kevésbé jellegzetes csillagképet megkereshetünk az égbolton – ez az augusztusi
éjszakákon is igen remek szórakozás!
E havi űrkutatás-történeti megemlékezésünkben
felidézzük az 55 évvel ezelőtt történt első űrrandevút. 1962. augusztus 14-én először közelítette meg
egymást két űrhajó az űrben, a szovjet Vosztok-3 és
Vosztok-4. A Vosztok-küldetések célja elsősorban az
volt, hogy a szovjetek az amerikaiakat az űrversenyben maguk mögött tartsák. A Vosztok-1 fedélzetén
Jurij Gagarin még csak megkerülte a Földet, négy
Az űrtörténelmi kötelékrepülést megörökítő bélyeg a Magyar Postától

A két szinkronrepülő űrpilóta

hónappal később Tyitov már egy
egész napot töltött az űrben a
Vosztok-2-n. Egy évvel később
a Vosztok–3 és Vosztok–4 volt
a világ első szimultán repülése,
amelynek keretében Andrijan
Nyikolajev és Pavel Popovics
65, illetve 48 Föld körüli fordulatot tett, és három napig egyszerre repültek a világűrben. A
Vosztok–3 űrhajósának külön
feladata volt, hogy az űrhajót
úgy forgassa, hogy az ablakon át rálásson Tyuratámra, a
starthelyre (mivel a startot úgy
időzítették, hogy az egy napja
odafenn keringő űrhajó éppen
a kiindulási pont felett haladjon
el) és lehetőleg megfigyelje a
startot. Ez azonban nem sikerült.
Összejött viszont az irányítás
azon törekvése, hogy a start precíz végrehajtásával a két űrhajó
pályáját úgy állítsák be, hogy
azok minél jobban megközelítsék egymást. A két kozmonauta
űrtörténelmet írt: űrhajóik hat és
fél kilométerre megközelítették
egymást, így szabad szemmel
is láthatták a másik űrjárművet,
és rövidhullámú rádióösszeköttetést is létesítettek egymással.
Nyikolajev és Popovics naponta
egy-egy órát a székből kiszíjazva, a kabinban lebegve töltött
el, a földi központban videón
és biometrikus szenzorok segítségével tanulmányozták őket. A
nyugati média azt várta, hogy ha
a szovjetek egyszerre két űrhajót
bocsátanak Föld körüli pályára, akkor az űrrandevút, vagy akár
az összekapcsolódást is megpróbálják, ám nem tudhatták, hogy
a Vosztok űrhajók nem képesek önálló manőverezésre, így természetesen nem is került sor megközelítésre vagy dokkolásra. A
páros űrrepülés így is óriási technikai bravúrnak és újabb szovjet
propagandagyőzelemnek számított, hiszen az amerikaiak Mercury
űrhajója legfeljebb 36 órás űrutazásra volt alkalmas. A leszállásra
6 perces időkülönbséggel 1962. augusztus 15-e reggelén került sor
Kazahsztánban, a Balkas-tó körzetében.

L. H.
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F U E R T E V E N T U R A – L Ö S Z K U TAT Ó S Z E M M E L

HOMOK-POR-HOMOK-POR...
A Kanári-szigetek népszerű turisztikai célpont, sokak számára jól
ismert térség. Néhány órás repülőút révén az év bármely szakában

Mediterrán-sivatagi növényzet (A SZERZŐ FELVÉTELEI)

érdemes meglátogatni. Az Atlanti-óceán mélykék, hűvös vize,
az égbeszökkenő sötétszürke, kopár vulkáni kúpok és a felfrissülést hozó állandóan fújó tengeri szél varázslatos élményeket tartogat az idelátogatók számára – de nem mindig!

O

lykor-olykor a bevezetőben említett idilli állapot szemmel láthatóan megváltozik és akár saját
bőrünkön is érezhetjük az átalakulás okát.
A szigetekre jellemző, az európai ember
számára minden évszakban rendkívül
üdítő hőmérsékleti viszonyokat felváltja a
35–40 Celsius-fokos sivatagi porral telített levegő beáramlása. A látótávolság lecsökken, az addigi rikító színek fakóvá
válnak, minden sárgás-szürkés színezetű
lesz. Megérkezett a „Kalima”, a szaharai
port szállító száraz afrikai eredetű szél elérte a szigeteket, a légköri porkoncentráció olykor az 1000 mikrogramm/köbméteres értéket is elérheti.
Földünk legnagyobb porkibocsátó övezete a Szahara az évi több mint 1 milliárd
tonna légkörbe juttatott poranyagával.
Általánosságban elmondható, hogy az
észak-afrikai porforrásokból négy fő porszállítási útvonal indul ki: az egyik a „szaharai légréteg”, amely nyugati irányba, az
Atlanti-óceánt átszelve, a Kanári- és
Zöldfoki-szigeteket is érintve Észak- és
Dél-Amerika területére szállít port; a
másik útvonalon dél felé, a passzáthoz
kapcsolódó „Harmattán” szél által a Guineai-öböl térségébe jutnak el az ásványi
szemcsék; északi irányba indulva Európa
térségét borítja be olykor hatalmas men�nyiségű poranyag; kelet felé pedig a Közel-Keletet és a Vörös-tenger légkörét
érintheti szaharai porviharos esemény.
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Üledékképződési laboratórium

Évről-évre
számos
alkalommal
találkozhatunk tehát ezzel a jelenséggel a
Kanári-szigeteken, jellemzően a tavaszi
és nyári időszakban gyakoribbak az afrikai eredetű porszállítmányok. A por forrása tavasszal döntően Marokkó és
Mauritánia térségének kifúvási központjai, nyáron távoli északi területekről,
nagy magasságban hozza a szaharai légtömeg a port, míg télen délebbi, olykor a
Száhel-övezet területe felől érkezik a finomszemcsés ásványi törmelék hada.
Ezek az események a turisták által
(még) kevésbé felfedezett, az afrikai
kontinenshez
legközelebb
lévő
Fuerteventurán érzékelhetők leginkább.
Az 1660 négyzetkilométer területű, az
afrikai partoktól mintegy 100 kilométer távolságban elhelyezkedő sziget népessége nem éri el a 100 ezer főt. Növényzete gyér, már-már sivatagi képet
lát maga előtt az ember, s nem véletlenül:
a csapadék éves mennyisége 150 milliméter körül van. A legmagasabb vulkáni kúpjai nem érik el az 1000 méteres magasságot, a legnagyobb Jandía is
mindössze 807 méteres. Mindezek ellenére sajátos földrajzi fekvése, földtani
helyzete és fejlődéstörténete egyedülálló
körülményeket teremt számos, máshol
alig-alig megfigyelhető jelenség tanulmányozására, egy különleges üledékképződési laboratóriumként is tekinthetünk a

2017/30

Homokbánya, vulkáni üledékes környezetben

Szállodadömping

Fövenyes tengerpart

...
Szaharai por lepi el a Kanári-szigeteket (NASA MODIS TERRA- ÉS AQUA-FELVÉTELEK; FORRÁS: HTTPS://EARTHOBSERVATORY.NASA.GOV/)

szigetre. Ám hogy választ tudjunk adni
arra a kérdésre, hogy a szaharai por szempontjából miért is különös jelentőségű
Fuerteventura, előbb még meg kell vizsgálnunk további földrajzi jellemzőit.
Fuerteventura szigete a Kanári-szigetek
bazaltvulkanizmusának legidősebb tagjaként, mintegy 20 millió évvel ezelőtt
emelkedett ki az Atlanti-óceán vízéből. A
tűzhányótevékenység fő időszaka körülbelül 5 millió évvel ezelőttre, a pliocénre
tehető. Az utolsó lávaömlés kora bizonytalan, némelyek 4–5000 évvel ezelőttre
datálják, mások viszont megkérdőjelezik
a holocén kori kitöréseit.
A bazaltos alaphegység sötétszínű lepusztult kőzettestei, durvaszemű törmelékei mellett két további – színben, anyagi
minőségben és szemcseméretben is jól elkülönülő – törmelékes üledék teszi varázslatossá a szigetet. Fuerteventurát a
helyenként alig néhány méter mélységű
tenger választja el a tőle 12 kilométerre
északra található Lanzarotétól, bár szigorúan földtani értelemben ugyanarról a
geológiai egységről beszélhetünk. A
pleisztocén eljegesedések idején, amikor
a világtengerek vízkészletének jelentékeny hányada a szárazföldi jégpajzsokban raktározódott, a tengerszint lecsökkent, és keskeny földhíd kötötte össze a
két szigetet. Az egykori tengeri mészvázas állatok (csigák, kagylók) karbonátos
héjmaradványainak nagy vastagságú rétegei kerültek itt napvilágra. Ezt a jellemzően néhány száz mikrométeres törmeléket az északias szél Fuerteventura szigetére szállította, ahol mint karbonátos homok halmozódott fel.
A sziget belső részének homokbányái,
időszakos vízfolyásainak (vádiik, barran
kók) partfalai nagy vastagságban tárják
fel az elmúlt többszázezer év ciklikusan
visszatérő jégkorszakainak homokfel

halmozódásait. Ezek az üledéksorozatok a régmúlt idők éghajlati változásainak egyedülálló archívumai.
Érdekességként meg kell említenünk a
Fuerteventura északkeleti csücskében található mintegy 24 négyzetkilométer területű valódi homoksivatagot, melynek
napjai meg vannak számlálva. A két sziget közti földhíd pedig immáron több
ezer éve, az utolsó eljegesedés végétől számítva újra víz alatt van. A homok alapanyagának forrása több méterrel a tenger
vízszintje alá került, friss homok innen
már nem juthat széllel a szigetre. A tenger
felé pillantva a mélykék vízben a világosabb, türkizes árnyalatú foltok jelzik,
hogy a fakósárga homokaljzat merre is
helyezkedik el. A homokdűnék eközben
folyamatosan vándorolnak dél–délkeleti
irányba, ahol egy magasabb térszín majd
megállásra készteti őket vagy éppen ismét
a tenger nyeli el a buckákat. A homok fogyásának folyamatát tovább gyorsítja az
emberi tevékenység is, mivel a szigeten
egyre fokozódik az építkezési verseny, új
utak és szállodaláncok épülnek, s kivitelezésükhöz rengeteg homokra van szükség.
Ismétlődések

A homokszállítás visszaszorulása tehát jól
láthatóan a felmelegedési periódusokhoz
köthető. A földtörténeti negyedidőszakban a glaciálisok és az interglaciálisok
váltakozása során sem volt ez másként. A
melegebb időszakokban a világtengerek
szintje megemelkedett, a kontinentális talapzat (self) újra víz alá került – a
fuerteventurai üledékképződési rendszerben ilyenkor nem kell a homokkal számolni. A jelenre vonatkozó megfigyeléseink viszont lehetővé teszik, hogy megtaláljuk azt a tényezőt, mely az idő tájt
végre fontosabb szerephez juthatott: ez a
szaharai porfelhalmozódás időszaka.
Élet

Jelenleg a Kanári-szigeteken számos
meteorológiai mérőállomás működik,
ahol folyamatosan mérik a kiülepedő
por mennyiségét. Ez évenként jelentős
változásokat mutat, de nagy átlagban
20–80 gramm/négyzetméteres értékekkel számolhatunk, mely mintegy
referenciaként szolgál az interglaciális
értékeihez. Ez a szám annyit tesz,
hogy 1 négyzetkilométernyi területre
évente 20–80 tonna szaharai por hull
vagy mosódik ki. Ha belegondolunk,
hogy az interglaciálisok kapcsán több
ezer vagy tízezer éves időszakokról
beszélünk, máris nyilvánvalóvá válik,
hogy az észak-afrikai eredetű poranyag felhalmozódása igen jelentős
üledékképző tényező.
A felmelegedési periódusban a – megelőző eljegesedési időszakokban keletkezett – homokfelszínekre poranyag ülepedett ki, melyből az interglaciálisokban,
gyenge talajosodási folyamatok útján
újabb felszínek jöttek létre. Ám ezek sem
kerülhették el sorsukat, a ciklikusan
vissza-visszatérő jégkorszakok újabb homoksorozata fedte be őket. Ez a különleges, homok és szaharai por váltakozásából felépülő, a szél által szállított, majd
felhalmozott (eolikus eredetű) rétegsor
került intenzíven a környezeti kutatások
homlokterébe az elmúlt években.
Egy-egy ilyen feltáráson végighaladva, csupán már a szemcseméret elemzése is rámutat erre a ciklikus váltakozásra. A néhol előforduló bazalttörmelék több centiméteres rögei, a sziget selfterületeiről, néhány tíz
kilométerről kifújt karbonátos homok néhány száz mikrométeres átmérője, valamint a szaharai porszemcsék mindössze 10–60 mikrométeres
tartományba eső jellemző mérete jól
elkülönül egymástól.
és
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rületének mintegy harmadát borítják.
A pleisztocén eljegesedések során ez esetben is a durvább szemcsés alapanyag halmozódott fel, azonban ebben az esetben
ez nem jelent olyan mértékű szemcseméretbeli különbséget, mint amilyet a Kanári-szigeteken láttunk. A glaciális
hullóporból képződött löszök és a felme
legedési periódusokban a korábban
lerakódott löszanyag enyhe mállásából

Különböző eredetű homokminták Fuerteventuráról

Karbonátos homok (CaCO3) és szaharai eredetű kvarcszemcsék (SiO2) elkülönítése

automata statikus optikai képfeldolgozásos technikával és Raman-spektroszkópiával

A földtani felépítésből adódóan azonban nemcsak a szemcsék mérete szolgál
támpontul a származásukra vonatkozóan, hanem a jelentősen eltérő ásványtani jellemzőik is. A bazaltok – mint
bázikus kiömlési magmás kőzetek –
alapvetően kevés szilícium-dioxidot
tartalmaznak, jellemző kőzetalkotó
ásványaik az olivin és a plagioklászok,
járulékosan apatit és magnetit. A karbonátos homokok csaknem színtiszta
kalcium-karbonátok, míg a szaharai
por, noha több forrásterületről is származhat, magas kvarctartalmával különül el. A lényeg ebben a rendszerben, hogy a kutatások az egymástól
nagyon könnyen szétválasztható geológiai bélyegeket mutató egységek vizsgálatán alapulnak.
Természetesen a glaciálisok idején is jelen volt a szaharai porfelhalmozódás,
csak ennek a nyomát jelentős mértékben
elhomályosítja a hatalmas mennyiségű
homok lerakódása. (Ezt a problémát az
interglaciálisok kapcsán kiiktatja a tengerszint megemelkedése.) A glaciálisok
ban keletkezett üledékek szemcseméretének, anyagi minőségének és származási környezetének elkülönítésére egy
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egyedülálló módszert alkalmaztunk
vizsgálataink során. A statikus automata
optikai képfeldolgozáson alapuló technika révén több százezer egyedi szemcse
méretét és alakját határoztuk meg,
mindezt kiegészítve anyagvizsgálati
eredményekkel. A 2 milliméteresnél kisebb – tehát a helyi bazaltos kavics vagy
annál nagyobb méretű – komponensek
eltávolítása után a legnagyobb (100–400
mikrométeres) szemcsék kizárólag karbonátos alapanyagúnak, míg a kisebb
(20–60, esetenként 80 mikrométeres),
kőzetliszt méretű ásványi törmelékek
döntő többsége kvarcnak bizonyult. Ez
az újonnan alkalmazott módszer
lehetőséget teremt arra, hogy a jégkorszakok idején is jelenlévő, ám a helyi források homokkibocsátása által elnyomott
szaharai porfelhalmozódás mértékét
meghatározzuk.
Hazai párhuzamok

Hasonló jelentőségű, őskörnyezeti rekonstrukciókban előszeretettel vizsgált,
a szél által szállított, törmelékes üledékből
felépülő rétegsorokat hazánk területén is
ismerünk. Ezek a lösz-paleotalaj néven
emlegetett sorozatok Magyarország te-
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képződött talajok jellemző szemcsemé
rete csupán néhány tíz mikrométerrel
tér el egymástól (nem pedig egy teljes
nagyságrenddel).
Az elmúlt évek kutatásai egy másik hasonlóságot is feltártak a két tárgyalt térség
üledékképződési környezete kapcsán, ez
pedig a hazai sorozatokban is tetten érhető szaharai por kiülepedése. Becsléseink
szerint az elmúlt mintegy 800 ezer év
ciklikus éghajlati változásait megőrző löszök és eltemetett talajok sorozatában, az
interglaciális rétegek finomszemcsés
összetevői között, az afrikai eredetű poranyag mintegy 20–30 százalékos részaránnyal van jelen. A kérdéskör tisztázását – a löszök, paleotalajok és a szaharai
por szemcseméretbeli hasonlóságán túl –
a lerakódások magas kvarctartalma is
nehezíti. Míg Fuerteventurán a sajátos
környezeti feltételek miatt a kvarc nagyszerűen használható a nagy távolságokról
érkező finomszemcsés frakció elkülönítésére, ez a hazai sorozatainkban nem működik. További kutatásaink során ezt a hiányzó láncszemet keressük, azaz miként
mutatható ki a szaharai por az itthoni rétegsorokban.
Varga György

SIMÁNDY 100 – AZ ÉV KIÁLLÍTÁSA

HÁROMSZÁZEZER MAGAS CÉ
Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet kiállítása lett Az Év Kiállítása.
A díjat a Múzeumok Majálisán vehették át a tárlat alkotói.

N

ehéz dolga volt idén Az Év Kiállítása pályázat zsűrijének. Ezt a
versengést a legnagyobb magyar múzeumi civil szervezet, a
Pulszky Társaság hirdeti meg évente. Cél az is, hogy a közönség előtt
megnevezzék azokat a kiállításokat,
amelyek a zsűri véleménye szerint a
legjobbak (és azok közül is a legeslegjobbat kiemeljék), és cél a múzeumokat is tájékoztatni a fejlődés irányairól. A múzeumi világban az
utóbbi évtizedben óriási változások
történtek: egyre kevesebb az unalmas, porosnak tűnő kiállítás, ahol a
tárgyakat alig olvasható és nehezen
érthető szöveggel mutatják be.
Ugyanakkor vadhajtások is keletkeztek, olyan kiállítások, amelyekben több a látvány mint a tartalom.

Idén voltak múzeumok, amelyek
sokévi, csapatmunkában végzett tudományos kutatások eredményét
mutatták be, például a Paksi Városi
Múzeum vagy a Tatabányai Múzeum, amelyek állandó kiállításaikkal
új módon nyúltak a hely történetéhez. Egerben a nemzeti szinten
számontartott hősi emlékek kiállítását rendezték újra, méltó színvonalú
műemléki környezetben.
Muszáj említeni olyan kiállítást is,
amely már nem látható. Szegeden a
Pompeiről készült világhírű vándorkiállítást látták vendégül, és ehhez kapcsolták saját két tárlatukat, szép és tartalmas kiállításokat, a korabeli Pannoniáról és hazánk „Dunán inneni” másik feléről, a Barbaricumról. Változatos
Hazám-hazám…

Élet

és nagyon kreatív kiállítási kommunikációval megoldott feladatok kerülnek
egymás után a mérlegnek ugyanabba a
serpenyőjébe.
Sajnos a fődíjas kiállítás sem látható
már a Bajor Gizi Színészmúzeumban,
bezárt március 5-én Simándy József
operaénekes halálának 20. évfordulóján.
Nehéz dolga van tehát idén e cikk szerzőjének is…, a főhős sincs már, és a kiállítás sincs, amit dicsérni lehet. Pedig épp
itt az egyik nyitja, amiért a Háromszázezer magas cé – Simándy 100 című kiállítás olyan értékes. A főhős kissé kiment a
divatból, amint az opera mellé is felzárkóztak sokkal divatosabb, tömegeket
megmozgató zenei műfajok és azt is kissé elfelejtették. Ez a kiállítás pedig leporolta Simándyt, ha nem méltatlan egy
nagy művészről ilyen frivol szóval írni.
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ANYAI REMÉNYEK

Kistarcsa, a munkástelep megidézése

„Apám szerette az alkoholt. Eljárt társaságba. Anyám egyszer elébe állt, és
azt mondta neki: ez így nem mehet tovább. Apám azt mondta: ha nekem egy
fiúgyereket szülsz, abbahagyom az ivást. Anyám hitt az ígéretnek, komolyan
vette. 1914-ben Aradon szült egy kisfiút. Ő lett volna Józsika, aki miatt apám
abbahagyja az ivást. Ez a Józsika tíz óra múlva meghalt! A fogadalom továbbra is szólt. Így születtem meg én. Bennem anyám a megváltóját látta: én
leszek az, aki az ő imádott Janiját visszaviszem a kocsmától, az italtól, a kártyától, a kávéháztól. 1916. szeptember 18-án születtem Kistarcsán. Fiúnak!
De nem váltottam be a hozzám fűzött reményeket.”

Az öltözőasztal nagy meglepetéseket rejt

A munkásszármazást jelző sarok

1916. szeptember 18-án született Kistarcsán. Édesapja Schulder János gyári
munkás volt, édesanyja varrónő. Apja
sokoldalú, művelt, tehetséges ember
volt, aki azonban az alkohol rabjává
vált, így a szülők a későbbi énekes 14
éves korában elváltak. 15 évesen a kis
Jóska otthontalan, „ágyrajáró” lett. Tanonciskolába járt, amit kiváló eredménnyel végzett el mint autószerelő.
22 évesen Posszert Emília énekművész
magániskolájába iratkozott be, ahol
1940 szeptemberéig tanult.
Ezt akár így is olvashattuk volna a
Színészmúzeum megkapó villájában.
Azonban a kiállítás készítői ennek az
első sokknak, az ünnepelt sztár mostoha gyermekkorának megragadó emléket állítottak a kiállítás első termében.
A kistarcsai miliőt a deszkakerítés
mögött megbúvó házak képe idézi. A
másik sarokban egy kis enteriőr: az olcsó műkővel burkolt padlón a sarokban
seprő áll, előtte varrógép, egy sámli,
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egy hokkedli és egy olcsó támlásszék.
A polcon, igazán össze nem illő, de
munkáslakásokban előforduló tárgyak
között szól a néprádió, mintha az édesanya épp csak egy pillanatra kelt volna
fel valamiért a három gyermeket eltartó varrás mellől. A rádióból Tito Ruffo
archív éneke hallatszik – az ő hangját
hallgatta a fiatal Simándy a rádióban,
így szerelmesedett bele az operába.
Rengeteg forrásból összeszedett személyes, illetve hiteles tárgyból, képből,
dokukmentumból, idézetből rajzolódik tovább az életpálya. Látjuk magunk előtt a fejlődést, de egyelőre
még a gépolaj szagát is érezzük,
mert egy satupadon nehéz fémszerszámokkal megmozgatható interaktív készülék tart vissza, a
„szürketaxi” vállalatnál az autószerelő
műhelyben töltött idő emlékére. Énekes Jóskának becézték a műhelyben.
Szemben pedig egy szinpadiasan díszes
vállkendő idézi a megérkezést a zene

2017/30

első állomására, Posszert Emília anyaian gondos közelségébe. Hát ilyen gondos, hiteles, aprólékos munka tesz egy
kiállítást nagyszerűvé.
1940 novemberében állt először az
Operaház színpadán énekesként Richard Wagner A nürnbergi mesterdalnokok című operájában, a pékek karában.
A neve, még Schulder Józsefként, először Richard Strauss: A cigánybárójában tűnik fel a színlapon, Ferkó cigány prózai szerepében. A tanuló évek
mementója: zeneakadémiai leckekönyve alatt meghallgathatjuk némelyik
produkcióját.
25 éves operai tagsága alkalmából
kapta ezt a levelet első mesterétől:
„Kedves Jóskám! Engedd meg, hogy szívből gratuláljak ehhez a nagy naphoz. Kevés művészjelöltnek van megadatva, hogy
pályája ilyen óriási ívben érje el a művészet
legnagyobb fokát. Nagyra becsüllek, mert
szorgalmas, igyekvő művészlélek vagy.
Büszke vagyok rá, hogy első lépéseidnél én

Nyelv és Élet
Szerkeszti:
Grétsy László
Okostévé

Színpadi jelmezek mellett
szerepek felvételei

segíthettem neked utat mutatni, hogy ezen
a gyönyörű, de rögös pályára merre vezet az
egyetlen igaz út. Elérkeztél fiatalon az első
szakaszhoz, s most tovább igyekezz feljebb,
amíg lehet és bírod. (...) Milliószor csókollak
szeretettel Emíliád.”
Az ötvenes években megjósolható
szerepek is elérték, például Varga Pali
munkást játszotta Keleti Márton Dalolva szép az élet című filmjében. A kiállításban Simándy mint gyári munkás
a Hazám, hazám áriát énekli, mely ezt
követően összeforrt a nevével. Amikor Vaszy Viktor kezdeményezésére
1959-ben újraindult a Szegedi Szabadtéri Játékok máig tartó sorozata, a
megnyitó előadáson Erkel Hunyadi
László című operájának címszerepét
énekelte. Vaszytól való a kiállítás címadó
idézete is, egyszer ezt mondta neki: „Magának háromszázezer magas cét ajándékozott a sors. Jól ossza be! Ne tékozolja őket.”
Operaházi karrierjének egyik sum
mázata egy öltözőasztalon van és bele
is van építve. Le is ülhetünk elé, és váltakozó színpadi képeit nézegethetjük
egy monitoron, vagy kiválaszthatjuk,
hogy kitől akarjuk meghallgatni a Virágáriát Bizet Carmenjéből: Carusotól,
Mario Lanzatól, Maria del Monacotól,
Placido Domingotól, Pavarottitól,
vagy Simándytól. Itt vált a szerzőben
bizonyossággá, hogy fiatal korában
jobban oda kellett volna figyelnie a
magyar opera csillagára, mert a külföldi nagy nevekével teljesen egyenrangúnak tűnik a produkciója.
És érkeztek is a sikerek. Egy Lohengrin előadáson egy áriája után a közön-

ség nem akarta abbahagyni a tomboló
ünneplést – a vezénylő Otto Klemperer majdnem lement a színpadról, mert
ő nem bírta elviselni, ha a zene folyamát megzavarják.
Egy művész életében rengeteg emlék
keletkezik, köztük színlapok, kritikák,
felvételek. Megmaradnak egyes jelmezek, kották, itt pedig kiterjedt levelezéséből is bőséges ízelítőt kapunk. Az
utolsó termeket bőségesen dekorálják
ezek a relikviák. Egy színpadon három
jelmeze látható, mellettük pedig egy
nagy képernyőn a kevés megmaradt
felvételéből nézhetünk néhányat, ha
van kedvünk egy kicsit leülni.
Óriási mennyiség a külföldi szerepléseinek relikviaanyaga, 1961-től
kezdve (London). Az 1985-ös évbe
még egy amerikai hakni is belefért:
Voith Ágival, Zentai Annával és
Bodrogi Gyulával léptek fel New
Yorkon és Washingtonon kívül még
nyolc városban.
És lassan ebben a kiállításban is eljutunk az aktív művészélet végéhez, az
alkotók lecsengetik a nagyívű karrier
lobogását. Előtűnnek újra az egyszerű
férfiember tárgyai: a Balaton-felvidéken töltött idők emlékére képek, levelek, egy szőlőprés és Simándy József
autómosó csizmája. Tökéletes életív.
Erről a kiállításról nem lehetett nem
jelenidőben írni, olyan mély benyomásokat hagyott a látogatóban. Szerencse,
hogy életét vándorkiállításon is több
helyen bemutatják, érdemes utánanézni – és megnézni!
Vásárhelyi Tamás
Élet

Jó előre jelzem, hogy a címbeli csodamasinának nem a lényegéről szólok,
hanem – „a suszter, maradjon a kaptafánál!” alapon – csupán egy nyelvi vonatkozásáról. Nyelvünkben az -i-re
végződő főnevekhez a több birtokra
utaló személyjelek hagyományosan
mindig csak rövid, tehát j és a, e magánhangzó nélküli változatban kapcsolódtak, tehát így: kocsiim, -id, -i stb.,
nem pedig kocsijaim, -jaid. -jai. A múlt
század második felében azonban
megindult egy bővülési hullám, s napjainkban, több évtizednyi átszokási
idő eltelte után már ez a természetesebb, sőt, általánosan elterjedt forma:
bakijaim, holmijaid, zoknijai stb.
Csakhogy ez a változás – nem állt
meg, hanem egyre inkább kiterjed a
nem -i-re, hanem egyéb magánhangzóra végződő szavakra is. A hagyományos, megszokott ásói, csészéi, folyói,
utcái formák mellett mind gyakoribbak a kibővített, terjengősebb változatok is, főleg az élő beszédben, de írásban is: hordójai, kesztyűjei, turnéjai,
unokájai stb. Nos, ezekhez társul most
az a szóalak, amelyet egyik országos
lapunk június 2-i számában bukkantam. Egy kis cikkben, amely arról tájékoztat, hogy bizonyos sportszervezetek tagjai okostévéhez juthatnak
munkájuk eredményesebbé tételére,
erre a mondatrészletre figyelek fel: „az
elnökségi és felügyelőbizottsági tagok megkapják az egyik szponzor 102 cm-es
okostévéjéit”.
Jóból is megárt a sok! – szoktuk mondani. Ebben a különös formulában már
mindenképpen meg is ártott. A hagyományos forma ez lenne: okostévéit,
mint ahogy így mondjuk, írjuk: csészéit, kávéit. Ha elfogadjuk, hogy a nyelv
örökösen változik, s ezekben az alakokban „bővülés esete forog fenn”, akkor okostévéjeit, mint ahogy terjednek
az effélék: csészéjeit, kávéjait. De okosté
véjéit? Ennyire ne akarjunk kitűnni az
újításkodásban, mert ennek az „okosté
véjéi”-nek már se füle, se farka.
G. L.
és
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3
„Nemsietős útjaimat gyakran megakasztják olyan látványok, amelyeket
szelíd szépségük különlegessé és vonzóvá tesz. És milyen lenne, ha kevesebbet-többet is láthatnánk.” Borsa
Béla fűzte e megjegyzést képéhez, amely talán nem véletlenül
hasonlít egy aranyhímzéssel díszített trikolórra. Tárlatunknak
lobogója lehetne. Összeállításom
pedig enigmatikus szavait próbálja megfejteni. A kevesebb néha
valóban felmérhetetlen többletet
ad. Van mikor, ha szűkítjük a látványt egyszerre hatalmas távlatok nyílnak meg más dimenziókban: gondolati, érzelmi világunkban. Az alkalmas nézőponthoz,
látómezőhöz elérkezve a lelki rezonancia varázsütésszerűen megszólal, ám idő kell hozzá, hogy kicsengjen… Akkor viszont már a
miénk az élmény, személyiségünkhöz igazodottan.
H. J.

4
1. Borsa Béla (Gödöllő,
rysy48@gmail.com) – Tavaszi színek,
Magyarország
2. Dr. Barthó Loránd (Pécs)
– Egyike az Abaliget körüli
dombhátaknak
3. Birikiné Nyéki Andrea (Tarnaörs,
birikineandi@gmail.com)
– Fűhullámok – A Gyöngyöspata
környékén 30 kilométert megtevő
teljesítménytúra nem csak erdőben,
árvalányhajas száraz gyepek
mellett is haladt
4. Mórotz Márta (Tata,
morotzmarta@freemail.hu) – Beérett
5. Balogh Lajos (Kárpátalja, Ukrajna) –
Rendre vágva

5

6. Dr. Szikszay Péter (Újhartyán,
drszix@upcmail.hu) – Kipattant

6
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Fejtörő rovatunk feladványai Olvasóink általános
feladatmegoldó képességét teszik próbára. A

Az előző számunkban megjelent fejtörők
megoldásai
1. fejtörő – Benedek Máté feladványa

kérdések tetszőleges sorrendben oldhatók meg,

Megoldás:

nem épülnek egymásra, mindegyik más és más

Barátposzáta

készség fejlesztésére vagy tesztelésére alkal-

2. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

mas. A megoldásokat jövő heti számunkban

Megoldás: A

közöljük. Jó töprengést, briliáns ötleteket, eredményes gondolkodást kívánunk!
1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

(Az első két négyzetben azonos helyen álló gyufákat hasonlítjuk
össze. Ahol egyformán állnak, ott a harmadik négyzetben felfelé,
ahol különbözően, ott lefelé helyezzük el.)
3. fejtörő – Darabont Gergő feladványa
Megoldás: 817

3. fejtörő – Csonka Dávid feladványa

A betűvel jelzettek közül melyik szó illik a felsoroltak közé?

2. fejtörő – Darabont Gergő feladványa

Mennyivel egyenlő az utolsó sor?
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Színezze ki az ábrát úgy, hogy minden sorban és oszlopban
annyi fekete négyzetcsoport szerepeljen, amennyi darab számot
az ábra szélén lát, az egyes csoportok hosszúsága pedig
a számok nagyságával legyen megegyező!
A számok sorrendben szerepelnek, és a fekete csoportok
között legalább egy üres mezőt kell hagyni.
Mit ábrázol a kép?

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK
Veszély közeledik?

A mindennapok során rengeteg idegen emberrel találkozunk az utcán, a boltokban és számtalan egyéb helyen. Ezek a futó, pillanatnyi találkozások látszólag nem jelentenek számunkra
semmit, úgy tűnik, nem gondolkodtatnak el,
nem érintenek meg bennünket érzelmileg.
Azonban a háttérben – anélkül, hogy ennek tudatában lennénk – agyunk folyamatosan dolgozik: észlel, elemez és utasításokat ad. Ennek a
lázas tevékenységnek az egyik fő célja, hogy
megóvjon minket a lehetséges veszélyektől,
amelyeket más emberek jelenthetnek.
No de ki lehet számunkra veszélyes? Például
annak tűnhet az a személy, aki olyan csoportba
tartozik, amellyel szemben előítéleteink vannak.
Az Egyesült Államokban több kutatás is kimutatta, hogy a fehérek veszélyesebbnek érzik a feketéket, mint az önmagukhoz hasonló fehéreket. Egy kísérletben például a fehérek sokkal nagyobb arányban néztek fegyvernek egy nehezen
felismerhető tárgyat, ha az egy afro-amerikai
személynél volt, mint ha egy fehér bőrűnél.
Andreana C. Kenrick, a Princeton Egyetem kutatója és munkatársai feltételezték, hogy ha a fehérek valóban úgy érzik, hogy a feketék veszélyt jelenthetnek a számukra, akkor ennek az észlelés torzulásában is
meg kell mutatkoznia. A Journal of Experimental Psychology
című folyóiratban számoltak be arról a kísérletükről,
melynek során mintegy százötven fehér férfinak és nőnek
mutattak feléjük közeledő arcokat a számítógép képernyőjén. (Az arcok közeledésének érzetét úgy idézték elő,
hogy a portrék mérete folyamatosan növekedett.) A közeledő idegenek között egyaránt voltak fehér és fekete bőrű
férfiak, valamint nők. A résztvevők feladata az volt, hogy
megítéljék, milyen gyorsan közelednek feléjük az arcok.
A feketék és fehérek arcképei valójában egyforma sebességgel közeledtek (azaz növekedtek), a kísérlet alanyai
azonban egyértelműen úgy látták, hogy az afro-amerikaiak
lassabban közelednek feléjük. A kutatók pontosan erre is
számítottak, mégpedig a lelassult idő jelensége miatt. Ennek a közismert, és sokak által meg is tapasztalt jelenségnek
a lényege, hogy veszélyhelyzetben vagy valamilyen trauma
– például baleset – bekövetkezésekor az ember úgy érzi, az
idő a reálisnál lassabban telik. Ennek oka többek között a
felfokozódó figyelem, aminek következtében a szokásosnál
több információt gyűjtünk be a kritikus másodpercekben.
Az időre vonatkozó becslésünket részben éppen arra ala-

Helyzetfelismerés (SZŰCS ÉDUA RAJZA)

pozzuk, hogy mennyi információ érkezik be agyunkba
egységnyi idő alatt, ezért, ha a befogadott információ
mennyisége hirtelen megnő, akkor ehhez önkéntelenül is
hosszabb időt rendelünk hozzá. Ez az oka annak is, hogy
amikor egy utazás során a szokásosnál sokkal több élmény
ér bennünket, akkor úgy érezzük, hogy indulásunk óta
már sokkal több idő telt el, mint amennyi valójában.
Ha egy fehér bőrű személy egy afro-amerikai arcot lát
közeledni, egy kicsit lelassul számára az idő, és ezért úgy érzi, a közeledés folyamata hosszabb ideig tartott, lassabb volt.
Ez a sebességészlelésben jelentkező kis tévedés, torzulás bizonyíték arra, hogy az Egyesült Államokban a fehérek a feketéket önkéntelenül is veszélyforrásként érzékelik. Annál
is inkább, mert a kutatók a kísérletet elvégezték távolodó
arcokkal is, és ott a résztvevők már pontosan látták, hogy a
fehér és fekete bőrű személyek távolodásának sebessége
azonos. A távolodás ugyanis – a közeledéssel ellentétben –
nem kelt veszélyérzetet az emberben.
Kenrick kísérlete azt jelzi, hogy az irracionális félelmek mélyen bennünk élnek, ám jó, ha tudjuk, hogy
ezeknek a tudatos viselkedést egyáltalán nem kell befolyásolniuk.
M annhardt András
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A TUDOMÁNY VILÁGA
Melegszik a helyzet

Harvard Egyetem kutatói legA
újabb publikációjukban azt próbálták megfejteni, milyen mér-

tékben emelkedne a földi légkör
hőmérséklete, ha a szén-dioxid
mennyisége a kétszeresére növekedne. A vizsgálat eredményét a
Science Advances folyóiratban
publikálták.
A kutatók szerint eddig az
alapvető probléma az volt, hogy
a korábbi becslések, amelyek
történelmi megfigyelésekre támaszkodnak és a hőmérséklet
1-3 °C-os emelkedését vetítik
előre, nem veszik figyelembe a
hosszútávú hőmérsékleti mintázatokat. Jól ismert tény ugyanis, hogy
a bolygó különböző részei eltérő sebességgel és ütemben melegednek
fel. Az északi féltekén a szárazföld
például sokkal gyorsabban melegDél-Korea energetikai
hátraszaltója

szik fel, mint a déli félteke óceánjainak vize. Így ezeket is beleszámítva
a hőmérséklet legalább 1,5-4,5 °C-os
változása várható. A tartomány en-

A szén-dioxid gyorsítja a felmelegedés ütemét

nél még szélesebb is lehet, kivételes
esetben akár a 6 °C-ot is elérheti.
Cristian Proistosescu kutató, a publikáció első számú szerzője szerint
a hosszútávú múltbeli mintázatok
azt mutatják, hogy a felmelegedés
Yun Sun-Jin a Szöuli Nemzeti
Egye
tem környezetvédelmi és
energiapolitikai szakembere szerint
ez egy történelmi pillanat, melynek
következményeként Dél-Korea csök
kenthetné az üvegházhatású gázok kibocsátását, mérsékelhetné a
légszennyezést, valamint elkerülhetné a nukleáris baleseteket. Más
elemzők szerint azonban az ország
képtelen lesz olyan gyorsan bőví-

nagyrészt a szárazföldön történik,
különösen az északi féltekén. A
szén-dioxid mennyiségének emelkedése pedig a melegedési folyamat
gyorsulását eredményezi.
A melegedésnek azonban létezik egy lassabb módja is, amely
akár évszázadokig elhúzódhat.
Ez leginkább a déli féltekén található óceánokhoz és a csendesóceáni térség keleti, Egyenlítőhöz közeli területeihez kapcsolódik. Ott a pozitív visszacsatolások révén saját magát erősíti a
folyamat. Ahogyan az óceánok
melegednek, csökken fölöttük a
felhőtakaró, és a világos, tükröződő felületet egy sötétebb felület
váltja fel, ami elnyeli a hőt.
A kutatók matematikai modellek
segítségével próbálták a két melegedési változatot különböző éghajlati
szimulációkba beilleszteni. Ennek
eredményeként egy jelenlegihez ha-

Dél-Korea több évtizede igen mas�szívan támogatja a nukleáris energia
hasznosítását, mely nemcsak a hazai
távol-keleti országban a május
fogyasztás fedezésére szolgál, hanem
10-i elnökválasztásokat követően
jelentős exportcikknek bizonyul.
fordulhat a kocka, írta július elején a
A 2016-ban összesen 25 reaktorral
www.sciencemag.org. A nyertes elrendelkező állam villamos energiájánökjelölt, Mun Dzsein ugyanis kamnak közel egyharmadát termelte meg,
pányában ígéretet tett a szén és nukezzel pedig globális szinten az előkelő
leáris energiaforrások csökkentésére.
ötödik helyre került a nukleáris enerAz elképzelés megvalósítása jelentős
giatermelők rangsorában a World
előrelépést jelentene a körNuclear Association statisznyezettudatosság irányátikái szerint. Yun Sun-Jin kiba, a rendszer átalakítása
hangsúlyozta: Dél-Korea az
azonban radikális változáenergiájának csupán 4,7%-át
sokhoz vezetne az országnyerte megújuló forrásokban, ezért a vélemények
ból. A fukusimai katasztmegoszlanak nemcsak a
rófát követően a nukleáris
gazdasági szakemberek,
energia népszerűsége jelenhanem a kutatók és tutősen csökkent, ezért fordósok körében is. Mun
dultak a megújuló erőforráDzsein fokozatosan kísok irányába, pillanatnyilag
vánja csökkenteni a szénazonban szinte lehetetlennek
tüzelésű erőművek műtűnik, hogy az ország teljeködését és újabb atomerősítse a párizsi klímakonferenSzélerőművek Dél-Koreában (KÉP: SEONG JOON CHO / BLOOMBERG)
művek létrehozását sem
cián tett ígéretét, miszerint
tervezi. Inkább a földgáz és a meg- teni az új energiaforrásokat, hogy 2030-ra 37%-kal próbálja csökkenteni
újuló erőforrások használatát vezet- elkerülje az áremelkedéseket és az a szén-dioxid kibocsátást.
né be, ez viszont drámai fordulatot áramkimaradásokat. Az atomenerMun Dzsein első lépésként 10 széjelentene abban az országban, ahol gia hívei ugyancsak felháborodtak. nalapú erőművet zárna be, valamint
korábban a nukleáris energia jelen- Úgy vélik, az elképzelés meglehe- az olajalapú energiatermelést is vis�tette a fő erőforrást.
szaszorítaná. A cseppfolyósított földtősen abszurd.
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sonló mintázatot kaptak, amelyet
erős visszacsatolási folyamatok beindulása jellemzett, különösen a már
említett két térségben.
Peter Huybers, a Harvard Egyetem
föld- és bolygótudományokkal foglalkozó professzora, a publikáció társszerzője elmondta, hogy az átlaghőmérséklet ezen visszacsatolások miatt emelkedik nagyobb mértékben,
amelyeket korábban csak részben,
vagy egyáltalán nem ismertek fel, így
nem is tudták megfelelően alkalmazni a modellek megalkotásakor.
Huybers és Proistosescu úgy találták,
hogy a kétféle folyamat közül leginkább a lassabb változat járul hozzá a
globális felmelegedéshez, azonban
napjaink mintázatában ez kevésbé
észrevehető.
A két szakember úgy gondolja,
hogy habár az eredmények pontosították az eddigi becsléseket és hasznos tapasztalatokkal szolgáltak a
kutatás folytatását illetően, továbbra
sincs tökéletes analógia az elkövetkező változásokra.
(Harvard University)
gáz importját a duplájára akarja növelni és szeretné elérni, hogy 2030-ra a
teljes energiafelhasználás 20%-a megújuló erőforrásokból származzon.
A környezetvédők támogatják Mun
Dzseint, a Szöuli Nemzeti Egyetemen azonban aláírásokat gyűjtöttek,
melynek során 230 nukleáris technikával foglalkozó kutató arra kérte
az elnököt, legyen megfontolt és ne
sürgesse az átalakítást. A szakemberek az állampolgárok véleményét is
fontosnak tartják, hiszen a probléma
az egész társadalmat érinti.
A nukleáris energia kutatói kíváncsian várják, hogyan befolyásolja a változás a fúziós reaktorok kutatását. Kim Keeman, a
dél-koreai National Fusion Research Insitute főigazgatója szerint
az új energiapolitikának nem lesz
azonnali hatása. A fúzió ugyan a
hasadási technológia egyik legbiztonságosabb lehetősége, ugyanakkor
kevésbé elfogadott a társadalom körében, hiszen az emberek alapvetően
kételkedve fordulnak a nagy teljesítményű létesítmények felé, függetlenül attól, hogy az éppen szén vagy
nukleáris üzemű-e. Ez pedig a kutatómunkát is bizonytalanná teszi.
Kondor Boglárka

Három apától szül
a vakond szalamandra

gyszerű, ám bizarr genetikai recepEutódok
tet talált egy szalamandra a sikeres
létrehozásához. A vakond sza-

kísérleti példányát felhasználva a kutatócsoport, és a tanulmány társszerzője, H. Lisle Gibbs a három genommal 3000 gént elemzett az egy nemű
vakond szalamandra egyedben. Azt
találták, hogy a gének 72 százaléka,
melyek a három hímtől származtak,
egyenlő arányban fejezte ki a három apa genetikai állományát. Tehát
az egynemű, nőstény szalamandra
körülbelül ugyanolyan számú gént
használt mindhárom donor szalamandrafajtól.
„Nagyrészt kiegyensúlyozott. A három említett genom nagyrészt egyenlő
arányban fejeződött ki ebben a hibridben. Szeretnénk megtudni, hogyan tör-

lamandra több hímmel párzik, és
egyenlő arányban használja fel genetikai állományukat az utódokban.
A kutatás során, melyet a University of
Iowa (USA) munkatársai vezettek, a biológusok elemezték a harántfogúgőtefélék (Ambystomatidae) közé tartozó
vakond szalamandra genomját. Ez a
szalamandravonal hatmillió éves, és
kizárólag nőstény utódok születnek. A
kutatók azt találták, hogy a genetikai
profil nagy része három másik szalamandra faj hímjeitől származik, az Ambystoma
laterale, az Ambystoma texanum
és az Ambystoma tigrinum génjeiből épül fel.
A kutatók úgy gondolják, a
csupán nőstényekből álló faj
kiegyensúlyozott génkészlete
rámutat arra, hogy néhány Az egynemű, nőstény Ambystoma egyszerű genetikai
receptet talált a sikerhez: több hímmel párosodik,
állat milyen bizarr módon
és mindegyik partner génállományát ugyanolyan
tudja használni a genomját
arányban használja fel utódaiban
arra, hogy a maximális sikert
(KÉP: ROBERT DENTON, OHIO STATE UNIVERSITY)
biztosítsa a faj számára. Ilyen,
kizárólag nőstényekből álló
populációk előfordulnak halak és ténik a kiválasztás és a felhasználás, és
gyíkok körében is.
hogy ezek a különböző szalamandrafa„Az az előfeltevésünk, hogy a sikeres joktól való gének hogyan állnak össze,
egyén génkifejeződése kiegyensúlyozott. hogy sikeres utódokat hozzanak létre” –
Ez az egyensúly lehetett az előfeltétele mondta Kyle McElroy, a tanulmány
annak, hogy ez a különös hibridvonal egyik közreműködője.
felemelkedjen az evolúció során az évmilA titok nyitja az lehet, hogy a szalaliók alatt, és továbbra is sikeres legyen” mandra leegyszerűsíti a folyamatot.
– mondta Maurine Neiman, a Uni- McElroy az eljárást egy sportcsapathoz
versity of Iowa biológiaprofesszora, hasonlította, amelyben hasonlóan tea tanulmány egyik szerzője. A rész- hetséges tagok vesznek részt, és ninletek a Genome Biology and Evolution csen sztár csapattag, akinek sérülése az
című szaklapban olvashatók.
egész csapatot ellehetetlenítené. „Ha
A szexuális úton való szaporodás az embernek olyan csapata van, melyben
uralkodó az állatvilágban. Az egyne- nincs egyensúly, és kiesik a csúcsjátékos, akmű vakond szalamandra is részt vesz kor nem fog nyerni. Ám ha minden játékos
szexuális aktusban, ám más célból. egyenlő, akkor nem veszít annyit az emAmikor párzik, a nőstény értékeli a ber” – mondta McElroy.
hím génjeit, van, amelyiket megtartja,
Így tehát a nőstény szalamandra ahevan, amelyiket nem választja ki. Ez a lyett, hogy egyenként válogatna génejelenség a kleptogenesis, vagyis a hím ket a sok ezer génből, mely rendelkezédonoroktól a nőstény ellopja a geneti- sére áll – ez amúgy is bonyolult eljárás
kai anyagot szaporodási célra.
volna –, megtalálta a többi, három fajA kutatók tudni akarták, mennyi- ból való hím génjeinek kiegyensúlyore válogatós a nőstény szalamand- zott arányát, és ezt az arányt használja.
ra abban a tekintetben, hogy mely
„Nehéz lenne egyensúly nélkül fenntargéneket válogatja ki felhasználásra, tani a hibrid vonalat, az egyensúly a titka a
amikor más szalamandrafajokból szalamandra hibrid mivoltának” – összevaló hímekkel párosodik. Az Ohio gezte McElroy.
State University laboratóriumának
(University of Iowa)
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ÉT-ETOLÓGIA
Ki korán születik, tovább él?

i korán születik, nagyobb eséllyel
K
él tovább. Ez lehete a summázata
egy kanadai egyetemi kutatócsoport
vizsgálatának. A kutatók azt elemezték, hogyan befolyásolja a táplálékkal való ellátottság a vörös mókusok hosszú távú túlélését.
Az észak-amerikai vörös mókusok
március és május között ellenek, és
a kicsik 2 hónapot töltenek a fészekben. Az utódok túlélési esélye
mintegy 25% csupán. Ennek az az
oka, hogy ezek az állatok territóriumot tartanak, amelyben föld alatti
Állati naivság

veszélyeztetett őshonos állatfaA
jok képesek megtanulni azt, hogyan kerüljék el a zsákmánnyá vá-

lást, ha kisebb számú ragadozók közelségének teszik ki őket a vadonban.
Ezt
első
alkalommal
bizonyította egy, az üregásó patkánykengurukat (Bettongia lesueur)
megfigyelő ausztrál kutatás.
A kisméretű erszényes állatfaj
egykor Ausztrália-szerte elterjedt
volt, azonban ma már csak tengeri
szigeteken vagy körülkerített rezervátumokban lelhető fel a kontinensen nem őshonos ragadozók
– mint például a vadon élő macskák vagy a vörös róka – miatt. Az
Új-Dél-Walesi Egyetem kutatóinak
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táplálékraktárakat készítenek. Az
anya az egyik utódnak – általában
egy nősténynek – engedi a territórium használatát. A többieknek
azonban maguknak kell területetek foglalniuk. Kiderült, hogy
azok az almok, amelyek korábban születnek, mint a szomszéd területek egyedei, nagyobb
eséllyel élnek túl. A kutatók szerint ennek az az oka, hogy ezek
az egyedek korábban hagyják el
a fészket, és így akkor van esélyük
új területet foglalni, amikor még
kevesebb a vetélytárs, hiszen a kései
utódok még a fészekbn gömbölyödve pihennek. A korai születés tehát
kulcsfontosságú a túlélés szempontjából. Az ellés korai ideje öröklődő
tulajdonság, és elterjedését a némely
évben elhúzódó tél korlátozza, így a
eredményei viszont segíthetik az
üregásó patkánykenguruk újbóli elterjedését Ausztráliában.
„Az ausztrál őshonos fajok nem a
macskákkal és rókákkal közösen fejlődtek, ezért nem tanulták meg azokat
a viselkedésmintákat, amelyek segíthetik őket elkerülni, hogy zsákmán�nyá váljanak” – mondta Katherine
Moseby, a Journal of Applied Ecology
folyóiratban megjelent tanulmány
főszerzője. Hozzátette: „ez a »zsákmányi naivitás« az oka annak, hogy
miért nem jár sikerrel a veszélyeztetett
őshonos fajokat a zárt rezervátumokon
és szigeteken kívül is újra betelepíteni
igyekvő törekvések többsége.”
A tanulmány ötlete a valósággal
való szembenézésből ered, hiszen
valószínűtlen, hogy valaha is teljesen

2017/30

melegedő klíma még fokozhatja is a
korán ellés előnyeit.
A kutatás eredményei arra is felhívják a figyelmet, hogy még egy nem
csoportban élő állatnál is figyelembe kell venni a tágabb szociális környezetet, mert ez is befolyásolhatja,
hogy az állatok hogyan reagálnak az
egyes környezeti tényezőkre.
Bilkó Ágnes
el tudjuk tüntetni a macskákat és a
rókákat Ausztráliából. A kutatásban 352 üregásó patkánykengurut
helyeztek el egy 26 négyzetkilométeres bekerített területen, négy
ivartalanított kandúr macskával
együtt, hogy így ösztönözzék a
tanulás és a természetes kiválasztódás folyamatát. A kutatás 18 hónapja alatt három ragadozóellenes
viselkedést vizsgáltak: milyen hamar menekültek el, ha megközelítették őket, hogyan viselkedtek
csapdába esve, és mennyire voltak
éberek az etetőtálaknál. Kontrollcsoportként macskák nélkül
figyeltek meg egy másik patkánykenguru-csapatot.
„A korábbi kísérletek, amelyekben
állatokat próbáltak megtanítani a ragadozók elkerülésére, mind fogságban
vagy laboratóriumokban zajlottak,
ahol képeket, modelleket vagy valódi
ragadozókat alkalmaztak. Ezek a
megközelítések azonban ritkán jártak
eredménnyel – magyarázta Rebecca
West, a kutatás résztvevője. Arra
jutottunk, hogy a macskáknak kitett
patkánykengurukat nehezebb volt
megközelíteni, több rejtőzködési viselkedést mutattak csapdábaeséskor
és etetéskor elkezdtek nagyobb óvatosságot mutatni a másik csoport patkánykenguruihoz képest” – fűzte hozzá a
kutató, aki szerint az eredményeik
bemutatták, hogy a vadonban valódi
ragadozó közelsége képes a viselkedés megváltoztatására.
(www.greenfo.hu)

KERESZTREJTVÉNY
Az 1905 és 1989 között élt Kulin György csillagász huszonegy kisbolygót és egy üstököst fedezett fel, melyeket hivatalosan is az ő nevéhez kötnek. A magyar csillagászati ismeretterjesztés atyjának tekintik, az ő bábáskodásával jött létre
1947-ben a TIT Uránia Csillagvizsgáló (akkori nevén Uránia
Bemutató Csillagvizsgáló). A tudás átadásának megszállottja volt, ezt tükrözik a következő szavai is: „Minden szellemi
örömünk megavasodik, megsavanyodik, ...” A folytatás a
vízszintes 1. és 18. sorokban található. Jó fejtést!
Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett
négyzetet. A 22-es számunkban elkezdődő 12 hetes
rejtvényciklusunk végére a négyzetek betűi – helyes
sorrendbe 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: 1. Kulin György szavainak folytatása:. 6. A hét vezér egyike. 9. Annusnak is becézik. 10.
Lágyuló. 12. Nemzeti Drogmegelőzési Intézet, röv. 13.
Szennyvízelvezető árok. 14. ... Gobbi; legendás olasz
baritonista. 16. Dekagramm, röv. 17. Gépkocsi, röv. 18. A
folytatás második, befejező része. 20. Verdi operája.
24. Doha a fővárosa. 26. Föntről. 28. Az a bizonyos. 30.
Józsi. 31. Talizmán. 33. ... Ortolani; az Előzés című Dino Risi-film zenéjének szerzője (1926–2014). 34. Kisgyermekek fekvőhelye. 35. Számla
jelzője. 36. Schütz ...; néhai színművésznő.
FÜGGŐLEGES: 1. ... Boy; amerikai filmvígjáték Jim Carrey-vel a
főszerepben. 2. Becézett Andrea. 3. Istállóberendezés. 4. Ösztökélő
szócska. 5. Csökken a szintje. 6. Tulajdon(os), röv. 7. Épphogy. 8.
Savanykás mártás készül belőle. 11. Tetőfokára ...; eléri csúcspontját.

15. A hóemberé répából van! 19. Berendezési tárgy alapanyaga. 21.
Helység Oroszlány közelében. 22. A síkszög SI-mértékegysége. 23.
Formai. 25. Csikós ...; legendás szubrett. 27. Kolozsvári Grandpierre
...; XX. századi, Kossuth-díjas író. 28. Nem is fölé! 29. Katolikus pap
megszólítása. 32. Washington a fővárosa. 35. Keresztül.
Múlt heti keresztrejtvényünk megfejtése: „Az evolúció kikényszeríti
az észszerű döntéseket.” (Ádám György)
VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

TELC nemzetközi és államilag elismert
nyelvvizsgák 7 nyelvből 4 szinten

Kedves Olvasóink!

Következő vizsgaidőpont:

A 2006 és 2015 között
megjelent lapszámaink
kedvezményesen,
200 forintos áron
vásárolhatók meg
a szerkesztőségben.
Jó szórakozást kívánunk
lapunk olvasásához!

2017. augusztus 12.
Pótjelentkezési határidő: 2017. július 31.

A vizsga előtt felkészítő tanfolyamok
indulnak, melyekről a www.telc.hu
honlapon tájékozódhat.

Vizsgák
A2, B1, B2
és C1
szinteken

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

telc@telc.hu
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ÉT-IR ÁNY TŰ
Elsüllyedt álom
Több mint 100 évvel a
Titanic katasztrófája
után is rejtély, hogy
voltak-e honfitársaink, és ha igen, hányan
a világhíres óceánjáró
fedélzetén, amikor a hajó 1912. április 15-én, hajnalban
hullámsírba merült. A világhírű Titanic kiállítás most
ismét Budapestre érkezik, és megpróbál a katasztrófa
magyar vonatkozású titkaira is válaszokat adni.
A tárlat 2300 négyzetméterén több száz eredeti műtárgyat tekinthetnek meg az érdeklődők, így például a híres
hajóroncs technikai felszereléseit, bútorait, a szerencsétlenül járt utasok személyes tárgyait, ruhákat, ékszereket,
pénztárcákat. A tárlat önálló magyar részlegén pedig – a
kor helyi történelmi eseményei mellett – bemutatják az elsüllyedt Titanic magyar vonatkozású szálait.
A Titanic volt a kor legnagyobb személyi transzatlanti
hajója, a technológiai forradalom legmonumentálisabb
vívmánya. Utasokat és postai küldeményeket szállított
Európa és Észak-Amerika között, ám első útja során,
1912. április 15-én, több, mint 1500 emberrel a fedélzetén jéghegynek ütközött, és elsüllyedt.
A budapesti Komplexben december 31-ig nyitva
tartó tárlat megtekintése valódi időutazás lesz a látogatók számára, hiszen a kabinok, a gépház és az ebédlő
részletes rekonstrukciójának köszönhetően átérezhetik
a XX. század elejének légkörét, a korabeli luxust és a
szegénységet is.

Szekrénytárlat
Kodály Zoltán tudós és
zeneszerző életébe pillanthatnak be az érdeklődők a Magyar
Tudományos Akadémia Tudós kávézójában. Régi fotók, iratok mesélnek a múltról, az akkori
tudománypolitikáról és egy olyan emberről, aki a zenetörténet meghatározó alakjává, példaképpé vált. A november 30-ig látható szekrénytárlat a népdalkutatózeneszerző halálának 50. évfordulója alkalmából állít
emléket munkásságának és akadémiai elnökségének.
A Kodály Archívum és a zenekutató özvegyének köszönhetően számos irat és kép állt a szekrénytárlatot
összeállító szakemberek rendelkezésre. Mázi Béla szerint az egyik legnehezebb feladatot a szűk tér megfelelő kihasználása, valamint a zeneszerző munkásságához
kötődő kulcsfontosságú dokumentumok kiválasztása
jelentette.
A Tudós kávézóban kiállított emlékek között látható
több, Kodály Zoltán akadémiai elnökségéhez kapcsolódó levél, kiadvány és fotó, melyek nemcsak a tudós és zeneszerző életének egy-egy pillanatát elevenítik fel, de
bepillantást engednek a kor tudománypolitikájába is.
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Bánsághy Nóra rovata

Életmű állomások
Négy évtized után ismét
gyűjteményes kiállítást
rendeztek Borsos Miklós szobrászművész alkotásaiból, mely a budapesti
Várkert Bazárban tekinthető meg augusztus 24-ig.
Borsos Miklós gyűjteményes kiállítása a tihanyi
félsziget és a XX. századi magyar képzőművészet egyik
legmeghatározóbb alakjára emlékezik. A kiállítás tematikus elrendezésben, legjelentősebb alkotásain keresztül mutatja be változatos
életművét, s mindazon műfajokban elért eredményeit, amelyekben alkotott.
Az anyag tematikus elrendezésben kerül bemutatásra: a korai, archaikus szemléletű daraboktól az
organikus absztrakciót képviselő
érett korszakáig ívelő fő vonulat mentén külön szekciót
képviselnek a festőművészi pályakezdés emlékei, művésztársaihoz, családtagjaihoz kötődő portrészobrai, zenei témájú alkotásai, a mitológiai témakör, valamint a
természet világa (állatok, növények, napszakok).

Sziget 25
Negyedévszázada indult
el Gerendai Károly és
Müller Péter Sziámi
szervezésében a Sziget
Fesztivál. Az akkor még
inkább házibuli jellegű
rendezvény mára Európa egyik legjelentősebb nyári eseményévé nőtte ki magát. A Capa Kortárs Fotográfiai
Központ Sziget 25 – Fesztiváltörténelem fényképeken című kiállítása az esemény tiszteletére jött létre.
Benkő Imre megérezhette az esemény különleges mivoltát, ugyanis a fotográfus már 1993 óta, a legelső Sziget kezdetétől fotózza a rendezvényt. A Capa Központban jórészt az ő képei tekinthetők meg, melyek kivétel
nélkül mind fekete-fehérben mutatják be a fesztivál világát, de helyet kaptak Csudai Sándor, Fűrész Zsolt,
Kálló Péter, Major Kata, Mohai Balázs, Mudra László és
Varga Benedek, vagyis a Rockstars Photographers csapatának képei is.
A Sziget elindulásakor még egyedülálló fesztiválnak
számított Magyarországon. Az azóta eltelt huszonnégy
év alatt – az idei Sziget lesz a 25. – kinőtte magát az esemény, ezzel a növekedéssel pedig nemcsak az előadói repertoár szélesedett ki, de a közönség is nagymértékben
lecserélődött. A Sziget nem csak a koncertjei és fellépői
miatt számít egyedi rendezvénynek, érdekessége, hogy
szinte miden kulturális intézmény képviselteti magát a
helyszínen ebben az egy hétben. A kiállítás augusztus
31-ig tekinthető meg.

KÖV E T K E Z Ő S Z Á M U N K B Ó L
Hányan hányfélék?

Legtöbbünknek a biológiai diverzitás
hallatán a fajok sokfélesége jut eszébe,
és nem véletlenül: manapság sok szó
esik a mezőgazdasági vagy ipari tevékenységek biodiverzitás csökkentő hatásáról, a világszerte már kihalt, és kihalással fenyegetett különböző élőlényekről. A kifejezés azonban nem csupán a fajok mennyiségét és egymáshoz
viszonyított arányait takarja.
Egy szerelem szimbóluma

II. Lipót császár fia, Habsburg-Tescheni
Károly főherceg 1815. szeptember 17-én
Nassauban feleségül vette Henrietta
Alexandrina nassau-weilburgi hercegnőt. Károly 1820-ban megbízta a biedermeier idők kiemelkedő építészét, Joseph
Kornhäuselt, hogy a badeni Helenenvölgy bejáratánál építsen felesége számára egy gyönyörű nyári kastélyt, amelyet
az asszony nassaui születési helyéről
Weilburg kastélynak neveztek el.
Iránytű a szemben

Ízeltlábúak, fejlábúak és gerincesek között egyaránt találunk számos fajt,
melynek látórendszere alkalmas a fénypolarizáció érzékelésére és az általa hordozott információk kinyerésére, az ember azonban nincs köztük. Cikkünkben bemutatjuk, hogy ez mégsem teljesen igaz, sőt e rejtett képességünk akár
tájékozódásra is használható.
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A hátlapon

A Carina-köd
A XIX. század közepén egy ragyogóan fényes csillag tündökölt a Hajógerinc (Carina) csillagkép belsejében, az η
jelű. A második legfényesebb volt az
égbolton. Azóta annyira elhalványodott, hogy puszta szemmel nem is érdemes kutatnunk. A csillagászok számára azonban nem csak a furcsán viselkedő óriáscsillag, és a kitörése során
ledobott gázbuborék érdekes, hanem
szűkebb „lakóhelye” a Carina-köd is.
Ezt a mintegy 300 fényév kiterjedésű
felhőt gáz (főleg hidrogén) és csillagközi por alkotja, de több tucat nagy tömegű csillag is van benne. A képet az
Európai Déli Obszervatórium (ESO)
HAWK-I kamerájával rögzítették a
közeli infravörös tartományban, és
rengeteg izgalmas részlet figyelhető
meg rajta. A legszembeötlőbb a látómező közepén található csillaghalmaz,
a Trumpler 14. Tagjai nagyon fiatalok,
koruk nem haladja meg a félmillió
évet. (Csak emlékeztetőül, a csillagok
életkorát milliárd években szokás mérni, Napunk például 4-5 milliárd éves.)
A vöröses derengést a már említett óriáscsillagok által gerjesztett hidrogén
sugárzása okozza. (Hasonló a jelenség
az általunk használt fénycsövek működéséhez.) A sötét területek a porban
gazdagabb átlátszatlan régiók, csak a
mögöttük világító gázfelhők miatt
ennyire látványosak. A csillagokból kiáramló anyag a „csillagszél” maga
előtt söpri a felhők poranyagát, így
jönnek létre az éles sötét kontúrok. Az
apró sötét foltok (globulák) belsejében
már akkora az anyagsűrűség, hogy hamarosan új csillag fog megszületni
bennük. (Természetesen az „apró” és a
„hamarosan” is kozmikus skálán értendő.) Ugyanilyen csillagbölcsők találhatók a sötét hosszúkás – ujjakra
emlékeztető – alakzatok csúcsaiban is.
Nyerges Gyula
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