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Testvérlapunk, a Természet Világa idén is meghirdette
Diákpályázatát, a korábbi évekhez képest néhány ponton
módosított pályázati felhívásával. A pályázaton indulhat
bármely középfokú iskolában a 2018/2019-es tanévben tanuló vagy végző diák, határainkon belülről és túlról.
A pályázat terjedelme 8000–20 000 betűhely (karakterszám, szóközökkel együtt), tetszőleges számú illusztrációval. A kéziratot három nyomtatott példányban kérjük.
A nyomtatott változattal együtt a pályázatot CD-n (vagy
DVD-n) is kérjük megküldeni, a szöveget Word formátumban, a képeket, ábrákat külön fájlban (JPG vagy TIFF).
Alapvető követelmény, hogy a cikkek olvasmányosak,
stilisztikai és helyesírási szempontból kifogástalanok legyenek. Kérjük a felkészítő tanárokat, szíveskedjenek e tekintetben is útmutatást adni tanítványaiknak. Ne feledjék,
hogy a diákpályázat cikkírói pályázat is, ezért a dolgozatokat úgy kell megírni, hogy annak tartalmát a természettudományok iránt érdeklődő, de a témában nem járatos
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olvasók is megértsék. A pályamunkák végén kérjük a felhasznált irodalmat és forrásmunkákat megjelölni. A szó szerinti idézetek forrásának fel nem tüntetése etikai vétség, és
a dolgozatnak az értékelésből való kizárásával jár.
A pályázatnak tartalmaznia kell készítője nevét, lakcímét, e-mail címét, telefonszámát, iskolája pontos címét
irányítószámmal együtt, valamint felkészítő tanára nevét és elérhetőségét. A helyi (iskolai) fordulón továbbjutó
dolgozatok benyújtásának (postai feladásának) határideje mindegyik kategóriában 2018. december 7. A pályázat beadható személyesen (1088 Budapest, Bródy Sándor
utca 16.), vagy postán (1444 Budapest, 8. Pf. 256.).
Pályázati kategóriák: Természettudományos múltunk felkutatása és a kultúra egysége, Önálló kutatások, elméleti ös�szegzések, Matematika és informatika, Egészségtudomány.
Minden kategóriában I. díj, II. díj, III. díj, valamint a
zsűri döntésével több, arra érdemes írásnak különdíj is
kiadható. A zsűri a díjazott diákok felkészítő tanárainak
a munkáját is értékes jutalmakkal ismeri el.
A részletes kiírás megtalálható a folyóirat honlapján, s
a nyomtatott Diákmellékletben több alkalommal is.
A Szerkesztőség

A bálnavadászat (szinte minden
ország által elfogadott) betiltása
talán a XX. század legnagyobb
természetvédelmi vívmánya miközben a század egésze inkább
tragédiával ért fel a bálnák és a
föld teljes élővilága számára. Míg évezredekkel ezelőtt e hatalmas tengeri emlősök népes populációi uralták a világtengereket, addig a múlt század közepére, az ipari méreteket öltő bálnavadászat
következtében a legtöbb faj a kihalás
szélére sodródott. A globális tilalom
életbe lépése előtt minden egyes évben
százezres nagyságrendben pusztították
a bálnákat szerte az óceánokban. Szerencsére, hála a moratóriumnak, mára
a legtöbb fajuk magára talált, és ezt
még az sem tudja elrontani, hogy Japán, illetve más bálnavadásznemzetek
továbbra is ölik őket.
E történet köztudott, az viszont eddig szinte ismeretlen volt, hogy a bálnák mészárlása nem a Moby Dick keletkezésének korában, hanem majd’
két évezreddel azt megelőzően kezdődött. A Gibraltári-szoros térségében ugyanis bálnacsontokat találtak
a római kori halásztelepek maradványai között. A leletek kormeghatározása alapján úgy tűnik, hogy azok
a Krisztus utáni I. századból vagy
régebbről származnak. A régészek
értékelése szerint mindez arra utalhat, hogy a Római Birodalomban
már kétezer évvel ezelőtt is virágzó
bálnavadászat folyhatott.

A francia Funkcionális és Evolúciós
Ökológiai Kutatóközpont munkatársai
által vezetett kutatócsoport úgy találta, hogy a csontok szürke bálnáktól
és északi simabálnáktól származtak.
E fajok a part menti sekély tengerekben élnek, de a Földközi-tengerben
ma már egyik sem honos. Az északi simabálna egykoron főként a mai
Spanyolország északi partjai, illetve
Észak-Afrika nyugati partvidéke
mentén hozta világra borjait, de a
középkori baszk bálnavadászok tevékenysége következtében kipusztult
e tájakról. Jelenleg csak az északi
Atlanti-óceán nyugati medencéjében
honos. A szürkebálna még rosszabbul járt. A XVIII. században teljesen
kiveszett az Atlanti-óceánból, ma
már csak az északi Csendes-óceán
partvidékein fordul elő.
Úgy tűnik tehát, hogy két évezreddel ezelőtt e bálnák a
Mediterraneumban is gyakoriak
lehettek, a rómaiak pedig technológiailag elég fejlettek voltak
ahhoz, hogy vadásszanak rájuk
- áll a felfedezést ismertető tanulmányban, amely a Proceedings of the
Royal Society B folyóiratban jelent
meg. Külön kiemelték, hogy a rómaiak nem rendelkeztek megfelelő
technikai fejlettséggel ahhoz, hogy
a ma a Földközi-tengerben élő bálnákra, például az ámbráscetre vagy
a közönséges barázdásbálnára vadásszanak, amelyek a nyílt tengeren élnek, távol a partoktól.
E felfedezésig nem lehetett biztosan tudni, hogy a két bálnafaj – a
szürke, illetve a simabálna – valaha
is nagy számban élt-e a Földközitengerben – bár a térség már elég
délen van ahhoz, hogy a bálnák itt
Élet

világra hozhassák és sikerrel felnevelhessék utódaikat. Van néhány történelmi feljegyzés a Földközi-tengeren
látott simabálnákról, de az első alkalom, amikor bizonyítottan szürkebálnát láttak a Mediterraneumban, csak
2010-ben volt. A feltételezések szerint
akkor egy végletesen megzavarodott
példány jutott el valahogy a Csendesóceánból egészen a Földközi-tengerig.
A kutatók részben most is zajló
ásatásokból, részben pedig korábban feltárt lelőhelyekről begyűjtött, és múzeumi gyűjteményekben elhelyezett leletanyagból gyűjtötték az elemzéshez felhasznált
bálnacsontmaradványokat. Összesen tíz csontdarabról van szó, amelyek összesen öt lelőhelyről származtak (négy a Gibraltári-szoros partvidékéről, egy pedig Spanyolország
északnyugati partjairól). Három lelőhelyen a római korban halsózó és
halszószkészítő üzem működött.
A fajok meghatározásához egyesítették az anatómiai vizsgálatok
eredményeit, illetve a maradványokból kivont DNS és a kollagén elemzésének adatait. A kollagén fehérje
szerkezete fajról-fajra különbözik,
és lassabban bomlik le, mint a DNS,
így alkalmanként alkalmasabb a fajmeghatározásra az örökítőanyagnál.
A tíz vizsgált csont közül egy delfintől származott, egy másik pedig
elefánté volt (amelyet talán háborús céllal utaztattak át Európába).
A fennmaradó minták közül három
bizonyult szürkebálnacsontnak, a
többi pedig simabálnától származott.
A szénizotópos kormeghatározás
megerősítette azt, amit a környező
régészeti leletanyag alapján már sejteni lehetett: hogy a csontok a római
és
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Már a rómaiak is
bálnára vadásztak

KVANTUMKUTATÁS

  
A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI ELSŐ KÉZBŐL

időkből vagy az azt megelőző korokból származnak. Minthogy bálnacsontok világszerte ritkán kerülnek
elő a régészeti ásatások alkalmával,
és e tárgyakat nem is tartották valami sokra az akkoriban élt emberek,
a kutatók szerint joggal feltételezhető, hogy e bálnák igen gyakoriak
voltak akkoriban.
Más szakértők ugyanakkor szkeptikusok a tekintetben, hogy men�nyire lehetett elterjedt a bálnavadászat a római korban. A Londoni Egyetem Guardian által megkérdezett
régésze, Erica Rowan például azt
furcsálja, hogy a bálnák nem jelennek meg a tárgyi művészetben.
A rómaiak halak, halászok armadáját
jelenítették meg edényeiken, alkotásaikban. Bálnák ugyanakkor ezeken
nem szerepelnek, ami legalábbis kétségessé teszi azt, hogy mekkora szerepet játszottak kultúrájukban.
Kovács M árk
Kulcstechnológia a
kvantumkommunikációban

A Princetoni Egyetem (USA)
munkatársai olyan kommunikációs hálózatot hoztak létre
gyémánt segítségével, melynek
működése a szubatomi részecskék kvantumállapotán nyugszik. A kutatás jelenlegi szakaszában rengeteg kihívás van
még, például az, hogyan lehet
nagy távolságokon át megőrizni
a törékeny kvantuminformációkat.
Pedig a kvantumkommunikáció nagyon ígéretes, hiszen egy kvantuminformációs-hálózat rendkívül biztonságos, és segítségével több kvantumszámítógép együtt tud működni
olyan problémák megoldásán, melyek jelenleg megoldhatatlanokként
vannak számon tartva.
A kutatócsoport most szintetikus
gyémánt használatával nagy lépést
tett előre, melyről a Science folyóiratban számoltak be. Képesek voltak
tárolni és közvetíteni kvantuminformációk bitjeit, azaz kvantumbiteket (másképp qubiteket) olyan
gyémánt használatával, melyben két
szénatomot egy szilíciumatommal
helyettesítettek.
A mindennapi kommunikációs hálózatokban az ismétlőknek nevezett
berendezések röviden tárolják, majd
továbbküldik a jeleket, így teszik lehetővé, hogy a jelek nagyobb távolságra
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A kutatócsoport olyan gyémántot hozott létre, mely a hibája segítségével képes kvantuminformációt szállítani és tárolni. Ezt a módszert a jövőben „kvantum-internethez” lehet majd felhasználni.
(FORRÁS: PAUL STEVENSON, PRINCETON UNIVERSITY)

is utazhassanak. Nathalie de Leon,
a kutatás vezetője, az egyetem elektronikai mérnök professzora elmondta,
hogy a gyémántok kvantumismétlőkként szolgálhatnak a kvantumbiteken
alapuló hálózatokban. A kvantumismétlő ötlete régóta kering a tudományos közéletben, de senki sem tudta,
hogyan lehetne megépíteni. A kutatócsoport célja az volt, hogy megtalálja
az anyagot, mely a kvantumismétlő fő
alkotórésze lehet. A legfőbb kihívás az
volt, hogy olyan anyagot kellett találni, mely egyszerre tárolni és közvetíteni is képes kvantumbiteket. A kvantumbitek szállítását eddig fotonok és
optikai szálak segítségével oldották
meg. Az optikai szálban azonban a
kvantumbitek csak kis távolságokat
tudnak utazni, azután elvesztik speciális kvantumtulajdonságaikat és az információ szétesik. Egy foton befogása
és tárolása bonyolult, a fénysebességgel
mozgó fotonok jellegzetességei miatt.
Az említett nehézségek arra inspirálták a kutatókat, hogy a tárolás megoldásához valamilyen szilárd alapanyagot keressenek. Az olyan kristályokban, amilyen a gyémánt is, a kvantumbitek elvileg fotonokról elektronokra
vihetők át, melyeket már könnyebb
tárolni. Az ilyen átvitelre alkalmas
kulcshelyek a gyémánt hibái lehetnek, azaz olyan helyek, ahol a gyémánt szénrácsában a széntől különböző anyagok szorultak be. Ezek a
hibák színeket eredményeznek, épp
ezért színközpontoknak is nevezik
őket, a színek pedig alkalmasak a
fotonok irányítására és kvantumismétlő létrehozására.
Amikor egy szénatomot egy szilíciumatommal helyettesítettek a gyémántban, már képesek voltak az
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információt fotonokba továbbítani,
de túl rövid volt a kötés ideje. Ennek a problémának a megoldására elkezdtek a gyémánt hibájának
elektromos töltésével kísérletezni.
A helyettesítő szilíciumnak elvileg
semleges töltésűnek kellene lennie,
de kiderült, hogy a gyémántban
található környező szennyeződések
hozzájárulnak a színközpont elektromos töltéséhez.
A következő lépésben egy ipari gyémántokat gyártó cég segítségével
olyan gyémántot állítottak elő, melyben bóratomok biztosították, hogy
más szennyeződések ne zavarják meg
a semleges töltést. Ezt követően helyezték a gyémántba a szilícium atomokat, majd magas hőmérsékletre
hevítve tisztították meg a gyémántot
a fölösleges, nem funkcionális szen�nyeződésektől, nehogy azok megzavarják a töltéseket. Az így nyert szilíciumos gyémánt alkalmas arra, hogy
fotonokon keresztül kvantumbiteket
továbbítson, és arra is, hogy elektronok segítségével tárolja őket – ez elengedhetetlen a kvantum-összefonódás biztosításához, mely a kvantuminformáció biztonságának záloga.
A kutatás következő szakaszában
egy interfészt építenek a semleges
helyettesítő szilikon atomok és a
fotonkörök közé, hogy a fotonokat
a hálózatból a színközpontokba be és
ki tudják irányítani.
A kutatás önmagán túlmutató
haszna az is, hogy ráirányította a
figyelmet, hogy a szilárd halmazállapotú hibák kvantumplatformként
való használata rendkívül változatos
lehet, így megéri ezen a területen
kutatásokat folytatni.
Szilágyi-Nagy Ildikó

Fidel Castro lelkes amatőr búvár volt. 1984-ban Jacques
Cousteau-val merült a Királynő
kertjének nevezett korallzátony vizébe. A Kuba partjainál
található kert a nevét Cristofer
Columbus-tól kapta I. kasztíliai Isabella spanyol királynő tiszteletére. A korallzátony változatos,
sokrétű, bámulatos élővilága mindhárom férfi szívét elnyerte és Castro révén a világ legnagyobb tengeri
nemzeti parkjává vált.
Kuba partmenti vizeinek negyede, a világon egyedülálló módon,
védett. Összehasonlításképp, az
összes óceán 3 százaléka védett.
Amíg a világ korallzátonyainak felét elpusztítottuk, amíg az óceánok
nagy méretű halainak 90 százalékát
megöltük, addig a Királynő kertje
érintetlen maradt. A mai módszerekkel nagyjából egy csapat halász
heti munkájába telne a kert összes
cápájából levest készíteni, szardíniájából pedig konzervet és még
rengeteg más faj akadna a hálóba

véletlenül, haszontalanul. Viszonylag hamar eltüntethetjük a korallokat is, ahogy a világ sok másik, nem
védett korallzátonyával tettük.
Mindez csak egy példa azon változatos eszközök és hatások közül,
amelyekkel az óceánok élővilágát
sodorjuk a fenntarthatóság határára, mit sem törődve azzal, hogy
a légköri oxigén felét az óceánok
élővilága termeli. A Sealegacy (Tengeri Örökség) nevű szervezet ezen
szeretne változtatni. „A túlélésünk
függ az egészséges óceáni ökoszisztémától. Az óceánjaink bajban vannak.
Amit a következő öt-tíz évben teszünk
vagy elmulasztunk tenni, meg fogja határozni az óceánok elkövetkező
tízezer évét. A legtöbb megoldás már
létezik, de kevesen tudnak róla. Ezeket
a megoldásokat szeretnénk foganatosítani és támogatni. Ezért indítottuk el
a Forduljon a dagály (Turn the Tide)
nevű kampányunkat.” – magyarázza a szervezet bemutató videójában
Cristina Mittermeier és Paul Nicklen.
A Vancouver szigetén alapított szervezet célja bemutatni a világnak
az óceáni élővilág változatosságát,
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szépségét és sebezhetőségét. Legfontosabb eszközük a képiség: egy
magával ragadó kép sokkal hatékonyabban és pozitívabban képes
megváltoztatni a néző hozzáállását,
mint a tudományos tények. Pszichológus kutatók felismerték, hogy a
lehangoló tudományos tények által
gyakran kiváltott negatív érzések,
mint a félelem és a bűntudat, pas�szivitást, apátiát és tagadást keltenek
bennünk. Ezzel szemben a képek
képesek csodálatot ébreszteni, így
áthidalhatják a tudomány és az érzelmek közti szakadékot és tettekre sarkallhatnak. Mindezt azonnal
tesztelheti is a kedves Olvasó: a képen a korallzátony szépségét csodálhatja, az alábbiakban a szavak (negatív?) erejét érzékelheti.
Mit jelent az, hogy már léteznek
megoldások az óceánok problémáira? Elsősorban azt, hogy az élővilág maga képes a megújulásra - ha
hagyjuk. Óceáni, tengeri nemzeti
parkok létrehozásával megfordítható lenne az óceán elnéptelenedése.
Bár a halászható területek 80 százalékát túlhalásztuk vagy a katasztrófa
szélére sodortuk, ugyan a szubtrópusi és trópusi vizek 99 százalékából
eltűnt az élet és óceáni sivatagokká
váltak, igaz, hogy sok tradicionális partmenti közösség számára már
nem érthető el hal és ezzel a turizmus is csökkent, ám mégis van remény: a kutatók képesek segíteni a
korallzátonyok újra-benépesítését,
van mód fenntartható óceáni haltenyésztésre. Az újraéledő élővilág
képes lenne megkötni a levegő széndioxid tartalmát, megtisztíthatná a
környezetet és biztosíthatna élelmet
az embereknek. Hogy mindez meg
is valósuljon, a társadalmaknak, az
egyéneknek kell hallatni a hangjukat. Például azzal, hogy csatlakozunk az említett vagy hasonló mozgalomhoz, erősítjük és támogatjuk
azt. A mozgalmak pedig megváltoztatják a gondolkodásunkat: ha
eddig természetes volt eldobható
műanyag zacskóba tenni a boltban
az almát, talán ugyanaz a mozdulat ezúttal aktívan elkerülendővé
válik. Ha pedig mindez mégsem
sikerül, akkor minden bizonnyal
egyedülálló élmény lesz végignézni
ahogy megváltozik a világ ökoszisztémája azzal, hogy eltűnik az óceáni
fajok többsége.
Ferenc K ata
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A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI   ELSŐ KÉZBŐL

JUHARLEVELEK

Megfordulhat az áramlat?

T E N G E R S Z E M E K É S K L Í M A K U TAT Á S

ŐSKÖRNYEZETREKONSTRUKCIÓ,
SZÁMSZERŰEN
A tengerszemek és a klímakutatás kapcsolatáról szóló cikksorozatunk első részében (ÉT 2018/17)
megpróbáltunk átfogó képet adni a hegyi tavakról, a bennük megőrződött üledékről, arról hogy ezek
miként vizsgálhatók a paleolimnológia eszközeivel. A második részben (ÉT 2018/18) négy év viszontagságos gyűjtéseiről számoltunk be, aminek eredményeként negyven magashegyi tó üledéke került
be a Magyar Természettudományi Múzeum algagyűjteményébe és az ELTE szombathelyi karára a
Déli-Kárpátokból. Ebben az írásban pedig igyekszünk összekapcsolni a kapott adattömegeket és
megmutatni, hogyan járul hozzá e tavak tanulmányozása a klímarekonstrukcióhoz.
3.
- Mennyi? - Harminc.
rész
- Mi harminc? - Mi mennyi?
Nem tudni, akad-e olyan Olvasó,
aki nem találkozott még ezzel az
örök érvényű párbeszéddel. Ha van
is, biztos nem sokan vannak. Rövidsége ellenére nagyon sokat elárul
arról, hogy milyen nehéz számszerűsíteni a megfigyeléseket.
A legelső természettudományos
megfigyelések közé tartozik a felismerés, miszerint a különböző élőlények, különböző fajok más és más
környezetben fordulnak elő. Például
a fenyőkhöz hűvös és csapadékos,
míg a pálmákhoz meleg és száraz
klímát kapcsolunk. Egy konkrét
időpillanatban – kellően kis átmérőjű élőhelyet választva – a fenyő és
pálma nem fordul elő egymás mellett. Ellenben ha ugyanazon a helyen egy idősort nézünk, vagyis azt
vizsgáljuk, hogy egy adott területen
hogyan változott a vegetáció, akkor
a klímára is következtethetünk. Az
előbbi példához visszatérve, ha az
üledékben azt látjuk, hogy a fenyő
eltűnt, pálma váltotta fel, akkor elfogadó lehet a feltételezés, hogy az
adott helyen régebben hűvősebb és
nedvesebb klíma uralkodott. Igen,
de vajon mennyivel volt hidegebb és
mennyivel esett több csapadék? Erre
a kérdésre igyekszik választ adni a
kvantitatív
környezetrekonstrukció
módszere.
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Két kovaalga a Fenyők közti tó üledékéből: az Aulacoseira valida (balra) egyike
a legyakoribbaknak, az elmúlt 6000 évben folyamatosan ott élt a tóban. Az Aulacoseira
laevissima (jobbra) megjelenése igen ritka jelenség (BUCZKÓ KRISZTINA FELVÉTELE)

Első a kormodell!

A Retyezátban, a Brazi-tó – románul
Tăul dintre Brazi, vagyis a ’Fenyők
közti tó’ – közepéről 2007-ben egy
majdnem öt méteres üledéket emeltünk ki, a siker nagyrészt Braun Mihálynak köszönhető. Az üledékmagot felszeleteltük 1 centiméteres kis
korongokra, amelyeken aztán elkezdődött a hosszú időt igénylő,

2018/30

részletes elemzések sora. Számoltuk a
polleneket, a felismerhető növényi
maradványokat, s hasonlóan a kisrákokat meg az árvaszúnyogmaradványokat, kagylósrákokat
(osztrakódákat) és az algamaradványokat. Eközben folyt az üledék
geokémiai elemzése is és nagyon sok
figyelem és pénz irányult egy mind
pontosabb kormodell felállítására.

A Brazi-tó, avagy a Fenyők közti tó, a Déli-Kárpátok legalaposabban kutatott tava (MAGYARI ENIKŐ FELVÉTELE)

Ez utóbbi mondja ki, hogy az egyes
rétegek milyen idősek, például a
210 centiméterről vett üledékkorongunk hány éves. Egy közismert
mondás szerint, a paleolimnológia
olyan koradatok nélkül, mint a történelem évszámok nélkül, azaz mit
mond egy ilyen állítás, hogy valamikor történt egy csata… Az említett
elemzések több évig is eltarthatnak
– mint ahogy ez nálunk is történt.
Ám végül elkészült egy olyan adatsor, amelyet már össze tudunk vetni
a kalibrációs adatbázisokban talált
értékkel. Egy példán, a Brazi-tó adatain mutatjuk be a tó lúgosságának
változását.
Múltbéli pH-becslés

függvény – alkalmazásával számszerűsíteni lehet a múltbeli pH-értéket
az akkori közösség összetétele alapján. Természetesen a két – a múltbéli és a jelenlegi – közösségnek bizonyos mértékig átfedésben kell lennie, különben nem végezhető el a rekonstrukció.
És íme az eredmény, a kovaalga
alapú pH-rekonstrukció, melyet látványosan szemléltet a több ezer évre
visszatekintő ábránk a 937. oldalon.
A függőleges tengelyén a tó keletkezésétől eltelt időt szemléltettük.
A Brazi-tóban a kovaalgákat avagy
diatómákat is tartalmazó üledék

mintegy 15 ezer évvel ezelőtt kezdett
felhalmozódni. Az ábra vízszintes
tengelyén a pH-érték szerepel,
amely 5,5 és 7,5 között változik,
vagyis tavunk vize pH-semleges,
enyhén savanyú tartományban mozgott a keletkezése óta. Nagyon határozott, hirtelen váltás két időszakban mutatkozik. Az első a fiatal
driász földtörténeti időszak (az alsó
szürke sáv), amelyet a beszédes
„nagy fagyként” is szoktak említeni. Nevét a fehér virágú magcsákóról (Dryas octopetala) kapta. Ez az
arktikus-alpin tundranövény ma
az Északi-sark körüli területeken,

Az egykori környezet rekonstruálása tavi üledékből, biológiai indikátorok segítségével
(SMOL 2008 MUNKÁJA NYOMÁN)

A Déli-Kárpátok negyven tavából
származó adatsort felhasználva először megvizsgáltuk, hogy ezekben a
tengerszemekben a víz aktuális pHértékeinél milyen kovaalga-együttesek alakultak ki. Az elemzések során
kiderült, hogy a különböző kovaalgafajok mely tavakban és milyen
pH-viszonyok között érzik legjobban magukat, hol a legtömegesebb
az előfordulásuk. Ezeket ismerve
egy matematikai eljárás – a transzfer
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A Radnai-havasok Muced tava nagyon hasonló a

PROXI ÉS MULTIPROXI

Brazi-tóhoz, vizsgálatát 2018-ban kezdtük meg

A kizárólag kvantitatív módszereken alapuló klímarekonstrukciók előtérbe kerülésével közelítő módszerek – szakszóval proxik – fejlesztésére terelődött a figyelem. Az elmúlt években számos próbálkozás történt arra vonatkozóan, hogy alkalmas magyar kifejezést találjunk a proxira. Több kutató, szerkesztő és bíráló erőfeszítése egyelőre eredménytelennek
tűnik, nem sikerült általánosan elfogadható megnevezést találnunk. Nézzük, mi is az a
proxi! (és most ne a számítástechnikából talán már ismerős proxi szerverekre gondoljunk).
A földtörténeti és klímakutatásban a proxik olyan alkotórészei az üledéknek, amelyek
mennyiségi és minőségi adataiból egykori környezeti változókra következtethetünk, melyeket
egyébként közvetlenül nem tudnánk meghatározni. Vagyis a környezeti változók mennyiségi
értékeinek múltbeli becslését más komponensek mennyiségi és minőségi viszonyain keresztül
állapítjuk meg – tulajdonképpen ezek az „indikátorok” helyettesítik a vizsgálandó változót. A
fosszilis anyagon mérhető információ lehet a fosszília kémiai tulajdonsága (például kovavázakon mért oxigénizotóp-összetétel) vagy fizikai tulajdonsága (viszonylag könnyen mérhető a
fosszília gyakorisága, egymásra vonatkoztatott mennyiségüknek az aránya), s megmérhetjük a
biometriai változókat (méreteket). Ugyancsak fontos információkat nyerhetünk a fosszília megtartási állapotából: mennyire ép, töredezett vagy oldódott az adott egyed.
Ahhoz, hogy egy szervezet hasznos paleolimnológiai indikátor lehessen, két fontos
feltételnek kell megfelelnie: egyrészt egyértelműen azonosítható legyen az üledékből,
másrészt a szervezet ökológiai jellemzői jól ismertek legyenek. Ugyanis anélkül, hogy
ismernénk egy szervezet ökológiai igényeit, nem tudunk következtetéseket levonni a
múltbeli környezetére sem.
Az üledék számos fizikai, kémiai és biológiai információt hordoz, amelyek segítségével
az egykori ökológiai rendszerek, illetve az azokat meghatározó környezeti feltételek rekonstruálhatóvá válnak. Ideális esetben a rekonstrukciókhoz felhasznált szervezetek vagy
más néven paleoindikátorok nagy számban fordulnak elő az üledékben és könnyen leszámolhatók. Ugyanakkor a fizikai, kémiai és biológiai adatok gyakran nagyon összetettek, olykor akár ellentmondásosak is lehetnek. Egyetlen élőlénycsoport sem képes
önmagában átfogó képet adni a tavi ökoszisztémáról vagy a bekövetkező környezetváltozásról, ezért fontos egy paleoökológiai tanulmánynál, hogy minél több
paleoökológiai eredményt gyűjtsünk össze többféle csoportból és élőhelyről, ezt nevezzük multiproxi megközelítésnek. Csak egy proxi alapján nem lehet megfelelő környezeti rekonstrukciót végezni, hiszen egy ökológiai rendszer is többféleképpen közelíthető meg, így többféle módon lehet leírni is, ezért a multiproxi közelítés egyre
hangsúlyosabb kívánalom a paleoökológiai kutatásokban.

B. K.
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(BUCZKÓ KRISZTINA FELVÉTELE)

illetve a magashegységekben él csak,
de a glacálisok idején világszerte
tömeges volt.
Visszatérve a fiatal driászhoz, körülbelül 12 900 évvel ezelőtt egy
gyors lehűlés szakította meg a jégkorszakot követő fokozatos felmelegedést.
Ez a mintegy 1300 évig tartó hideg
időszak viszonylag hirtelen kezdődött
és lezárulása után az éghajlat ismét melegre fordult. A paleoklimatológusok
jelentős része szerint az áll a háttérben,
hogy a jégkorszak végi felmelegedés
miatt az Agassiz-tóból hatalmas
mennyiségű víz került az Atlantióceán északi területére. Maga az
Agassiz-tó a kanadai jégtakaró olvadékvizéből keletkezett, így édesvizű
volt, s a tengerbe ömölve alapvetően
meg tudta változtatni a tengeráramlatokat, amelyeket a sós víz sűrűségváltozása tart fenn. Vizsgálataink első alapkérdése az volt, hogy
vajon Európában, a kontinens belsejében, a Retyezát hegységében kimutatható-e ez a hatás.
Ha hidegebb, akkor
savanyúbb a víz?

A kovaalga alapú pH-rekonstrukció
szerint a Brazi-tó környékén is történt egy hirtelen változás ebben az
időszakban, ami savanyú irányba
mozdította el a tó kémhatását. Ez
összefügg ugyan a Stauroforma

exiguiformis nevű kovaalga
dominánssá válásával, de az
egész kovaalga-közösség is
átalakult. Általánosan elfogadott nézet, hogy a vizek
savanyodása (természetesen
akkor, ha minden más körülmény változatlan) a hőmérséklet csökkenésével, vagyis a
hűvösebbé válással függ össze.
Elmondhatjuk tehát, hogy a
pH-rekonstrukció a fiatal
driászban jó egyezést mutat a
várttal. Azt is vegyük észre,
hogy a tó vize gyorsan visszatér a korábbi kémhatásához,
vagyis az áramlások visszarendeződése után újra majdnem semlegessé válik a vize
(az ábrán még mindig a szürke sávban mozgunk).
A pH-rekonstrukció görbéje ezután enyhén csökken,
Diatóma alapú pH- (balra) és foszforrekonstrukció
ami a talajfejlődéssel, a tó kö(jobbra) a Brazi-tóban
rüli vegetációváltozással magyarázható. Majd 9800 évvel
ez előtt ismét történik egy éles váltás, egyedi utat járt be, amelyet nem külmelyet az Aulacoseira laevissima kova- ső hatások vezéreltek, hanem a tavi
alga hirtelen tömegessé válása okoz. életfolyamatok alakulása tette leheEz a faj nagyon ritka, éppen ezért ke- tővé a megjelenését.
veset tudunk a környezeti igényeiről
A tó története során – láthattuk –
és megjelenése nem is köthető sem- volt több olyan időszak, amikor hirmilyen ismertebb eseményhez, glo- telen, gyors változások mentek végbális változáshoz. Mindenesetre ez az be. Ezeket az időszakokat az ábrán
alga a 9800 évvel ez előtti időszakra szürke sávok jelzik. A pH-görbénk
mutat egy hatalmas csúcsot a Brazi- egy részükre reakciót mutat, másoktó üledékében. Mivel más vizekben is ra nem. Ez nem azt jelenti, hogy a
ritka, emiatt fölöttébb nehéz a re- kovaalga-összetétel nem változik meg,
konstrukció arra az időszakra, ami- hanem arról van szó, hogy egy fajokkor domináns volt. Sem előtte, sem ban gazdag (átlagosan 35–60 fajból
utána nem jellemző a tóra. Mai isme- álló) közösség sokféleképpen reagálreteink alapján nem tudunk magya- hat az éghajlatváltozásokra.
rázatot adni a hirtelen elszaporodásáUgyancsak a Brazi-tóban végeztünk
ra – reméljük, előbb-utóbb lesz elég foszforrekonstrukciót is. A vizek foszadatunk ahhoz, hogy értelmezni fortartalma sok esetben szoros összetudjuk ezt a kiugró csúcsot. De az is függést mutat a tavak tisztaságával,
lehet, hogy a tófejlődés egy olyan

a trofitás változásával. A részletek mellőzésével, arra hívnánk fel
az Olvasó figyelmét, hogy az utolsó 2000 évben folyamatosan nőtt
a foszfor mennyisége a tóban, ami
nagy valószínűséggel összefügg az
emberi tevékenységgel, a tó körül
egyre intenzívebb pásztorkodással, állattartással.
A folytatás

A téma, illetve a részletek után
fokozottabban érdeklődő Olvasó figyelmébe ajánljuk,
hogy a rangos nemzetközi
folyóirat, a Quaternary International 2018-ban külön kötetben számolt be a Retyezátban folyó paleoökológiai kutatásokról. A kötetben négy
gleccsertó fejlődéséről olvashatunk, a körülöttük lévő talaj
és vegetáció fejlődéséről, a
hegység tűzeseteiről, a fahatár
változásairól, a tavakat benépesítő algák, árvaszúnyogok,
kisrákok összetételének változásairól és sok más egyébről.
Kutatásaink a kvantitatív őskörnyezeti rekonstrukciók területén számos
nehézségbe ütköztek (például hogy a
kalibrációs adatbázisok milyen tartományt fednek le, vannak-e analóg
közösségek), de ezek nemzetközi
közreműködéssel és hazai támogatásokkal javíthatók, finomíthatók.
Jelenleg a kriptogám növények tulajdonságait elemezzük a CRYPTIC
nevű pályázat keretein belül. Reményeink szerint hamarosan hőmérséklet- és csapadék-rekonstruciók is készülnek a Déli-Kárpátokra.
Buczkó K risztina
Korponai János
M agyari Enikő

A Déli-Kárpátok legmélyebb tengerszeme,
a Zanoaga
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HALO, BIOMETRIKUS KESZTYŰ, SZUPERSISAK

A FORMA-1
BIZTONSÁGNÖVELÉSE
Az idei Magyar Nagydíjra július 27-29. között kerül sor a Hungaroringen. Régóta növelik a versenyzők biztonságát, az 1972 óta kötelező hatpontos biztonsági övtől kezdve a fokozott fejvédelemig.
Idéntől kötelező a kiegészítő bukókeret, vagy éppen a biometrikus kesztyű. Jövőre az új fejlesztésű
szupersisak látja el a fej védelmét.

A

2018-as szezontól kezdve
minden versenyautón kötelező elem a Glória (Halo)
elnevezésű fejvédő bukókeret. A
Forma-1 biztonsággal foglalkozó
fejlesztői már régen szembesültek
azzal, hogy a fejvédelem nem a sisakkal kezdődik. A pilótafülkére
szerelt bukókeretet annak ellenére
használni kell, hogy számos kritika
(zavarja a versenyző kilátását, a sisak takarásával nehezíti a pilóta azonosítását stb.) szólt ellene.
Az első, acélból készített Halo prototípussal 2015-ben statikus teszteket végeztek. Egy sűrített nitrogénnel működő ágyúból kilőtt 20 kilogrammos
gumiabroncs ellen megfelelő védelmet
biztosított. Ezután a szénszálakba burkolt acélszerkezet következett, végül
egy titánötvözetű bukókeret bizonyult
a leghatékonyabbnak, ami egyetlen
függőleges tartóval támasztja meg a
vezető előtt álló szerkezetet, a versenyző feletti rész az F1-autó túlélő cellájához van rögzítve.
A titán rendkívüli előnye a kiváló korróziótűrés, továbbá hogy
1650 Celsius-fokos olvadáspontja
tűzálló fémmé teszi. Ötvözetlen
formában szilárdsága vetekszik
egyes acélokéval, de sűrűsége kisebb. A titánt vassal, alumíniummal, molibdénnel, vanádiummal,
egyéb elemekkel ötvözve nagy szilárdságú és kis sűrűségű ötvözet képezhető. Az F1-es show fokozásáért
2015-ben a versenyautók fenék-kopólemezét is fáról titánlapra cserélték, így az aszfaltot érintve azóta
ismét szikraesőt szórnak.
A keret szilárdságánál követelmény, hogy felülről 116 kN, elölről
46 kN, oldalról 83 kN és a 93 kN
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A Halo elnevezésű bukókeret teherbírási előírásai

terhelőerőkkel szemben kell ellenállást
tanúsítani. Ezeket a csúcsterheléseket
öt másodpercig kell elviselni anélkül,
hogy a túlélő cellának vagy a tartóelemeknek bármely része károsodna.
A 2018-tól bevezetett bukókeret
kapcsán felmerült, hogy a Halo a
rajtrácson álló versenyzők számára
akadályozza a versenyt elindító piros
lámpák figyelését. A Nemzetközi
Automobil Szövetség (FIA) először a
melbourne-i versenypálya rajtlámpáit helyeztette át, majd kötelezővé
tette minden pályán az indítófények
pozíciójának megváltoztatását.
A biometrikus kesztyű

Baleset esetén az életmentéshez elengedhetetlen, hogy a roncsban
helyet foglaló pilóta főbb életfunkcióit az orvosok szinte azonnal kontrollálni tudják.
A biometrikus adatok érzékelésének helye a kesztyű lett. A kesztyűben a tenyérterületen elhelyezett
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3 milliméter vastag szenzoreszköz
egy pulzoximéter, amely méri a vér
oxigéntartalmát és a pulzuszámot.
A biometrikus kesztyűben elhelyezett könnyű optikai érzékelőt egy
különálló akkumulátor működteti,
így a rendszer még akkor is tud adatokat szolgáltatni, ha a baleset során
a versenyautó minden energiaforrása tönkrement. A biometrikus kesztyűt valamennyi versenyző viseli, a
monitorozott létfontosságú jelek
nemcsak a baleset helyszínén érhetők el, hanem azonnal követhetők vezeték nélküli kapcsolattal - a pálya
orvosi központjában is. Az adatok az
orvosi stáb helyszínre száguldó gépkocsijában 500 méteren belüli körzetben ismertek, így az orvosok
gyorsan felkészülhetnek a szükséges
mentési feladatokra.
Az első teszteket egy korábbi
Hungaroring F1-hétvége alkalmával végezték, azt vizsgálva, hogy
pontosan hol célszerű a szenzort a

kesztyűn belül elhelyezni. Az érzékelő áramforrását indukciós elvvel,
egy töltőlapra helyezve lehet tölteni. A jeleket pedig egy lebutított,
ugyanakkor kellően felerősített
Bluetooth-rendszer továbbítja.
Az meghatározó információk az
oximetrián alapulnak. A mérőeszköz a vér oxigéntelítettségét
(szaturációját) határozza meg százalékban, a pulzus-oximéter pedig a
szívfrekvencia mérésére alkalmas.
A pulzoximéter egyik fajtája az ujjbegyre rögzített, csipeszformájú érzékelő, amit az orvosok pácienseiken alkalmaznak. A vérben az oxigén megkötésére alkalmas festékanyag a vörös színű hemoglobin,
amely az oxigént szállítja a test szöveteihez. A hemoglobin különböző
módosulatai a fényelnyelésben és a
visszaverésben másként viselkednek. A redukált hemoglobin több
látható vörös fényt nyel el, mint az
oxigénnel feltöltött. Utóbbi viszont több infravörös sugárzást
nyel el és kevesebbet ver vissza a
redukálthoz képest. Ezt kihasználva az ujjat vagy a kéz bőrét egy
vörösfényt és egy infravörös sugárzást kibocsátó leddel „világítják”
meg, a mérés a relatív összehasonlításon alapszik. Pontosabban a látható
vörös fény és a láthatatlan infravörös
sugárzás felvillanása kerül felváltva a
testrészbe, és az el nem nyelt sugárzások mennyisége egy fotodiódás érzékelőbe jut. A visszavert sugárzásokból

A 2019-től kötelező szupersisak

nyert jelet aztán erősítővel invertálják.
A vizsgáló sugárforrással az adott
testrészt mintegy átvilágítják, vagy a
bőrfelületről visszavert hatást érzékeli
a szenzor. A pulzusszám a hajszálerek
térfogatváltozása alapján határozható
meg. Minden szívveréskor a vér belepréselődik a hajszálerek hálózatába, ekkor azok térfogata kismértékben megnő. Két szívverés között viszont a térfogat csökken.

A 2015. évi oroszországi futam edzésén történt baleset.
Carlos Sainz 153 km/h-s sebességgel belerohant a pálya melletti védőfalba.

Élet

A testszöveten áthaladó fény men�nyisége kismértékben megváltozik,
ez az eszközzel mérhető.
A jelenlegi és a jövőbeli sisak

Az autósport világában előforduló
súlyos balesetek miatt ismét a figyelem középpontjába került a fejvédelem. A Formula-1-ben használt bukósisakokat a vezető fejéről 3D-s
módszerrel vett minta alapján képzett, életnagyságú forma felhasználásával készítik. Általában a külső
aramid-réteg alatt szupererős polietilén vázszerkezet található (a felhasznált vázerősítő szálasanyagok
összegzett hossza sisakonként körülbelül 16 ezer kilométer), a kötőanyag
epoxi-gyanta. A sisak elején, az alsó
részen és a látómező kivágásnál alumínium és a titánerősítést is alkalmaznak. A belső párnázás két réteg
tűzálló Nomex (meta-aramid)
anyagból épül fel. A sisakot közel
800 Celsius-fokos lángban 45 másodpercig tartó kezeléssel tesztelik
(ez idő alatt a hőmérséklet belül nem
haladhatja meg a 70 Celsius-fokos).
A 3 milliméter vastag plexi tűzálló
polikarbonátból készül. Ez képes a
színárnyalatot is állítani, a másodperc
tört része alatti fényviszony-változásokra reagálni (például a híres monacói
és
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A biometrikus kesztyű

A pulzoximéter elvi működése

alagúti pályaszakaszoknál fontos).
A sisak és a plexi ballisztikai védelmét is tesztelik a lerepülő alkatrészek miatt. A repülő tárgyak, alkatrészek 500 kilométer/órás sebességgel becsapódva maximum 2,5 milliméterre hatolhatnak be.
A HANS (Head And Neck Support
– fej- és nyakvédelmi) rendszer lényege pedig, hogy a szintén szénszálas kompozitból felépülő kiegészítő-szerkezet a versenyző vállára
támaszkodva, rögzítő szalagokkal
kapcsolódik a sisakjához. Megakadályozza a baleset során, hogy a
versenyző feje túlságosan előre lendüljön, ezzel nagyban csökkenthető
a nyakcsigolyák sérülése.
940
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A FIA biztonsági tanácskozásán bemutatták az új - „puskalövésálló” - Forma-1-es versenysisakot, ami 2019-től lesz kötelező
a pilótáknak. A fő változást az
jelenti, hogy a sisaknyílás felső
peremét 10 milliméterrel lejjebb
helyezték, növelve a ballisztikus
védelmet. Mintegy „lőrés” maradt a szemnek, a homlokot és az
arcot is teljesen takarja a védőeszköz. A sisak keménysége mellett hatékonyan ellenáll az ütéseknek, és a becsapódó tárgyaknak, ugyanakkor ki kell bírnia a
790 Celsius-fokos hőmérsékletű
lánghatást is.
Kutasi Csaba
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N E U R Á L I S H Á L Ó Z ATO K

SÚLYZSONGLŐRKÖDÉS

A mély neurális hálózatok széleskörű elterjedését az elmúlt évek tudo-

mányos és technikai eredményei jelentős mértékben felgyorsították,
ennek is köszönhetően például fordítási, képfelismerési feladatok esetében sikerült emberi képességekkel vetekedő eredményeket elérni.

A

neurális hálózatok megközelítésmódja eltér a hagyományos, analitikus modellekétől: itt ugyanis nem formulák segítségével, explicit módon történik
az eredmény kiszámítása, hanem a
rendelkezésre álló adatok függvényében kerül sor a kezdeti modell
paramétereinek finomhangolására.
A koncepció megértéséhez először tekintsük a neurális hálózatok egy egyszerű modelljét: a hálózat bemenetére táplált adatok egy előre definiált, hálószerű
struktúrán, gráfon haladnak végig,
mely csomópontjaiban nemlineáris matematikai műveleteket végzünk a bemeneti adatokon. Ezt minden rétegre
(melyek száma több száz is lehet) elvégezzük, végezetül pedig az eredményt
összehasonlítjuk az elvárt értékkel (ezt
nevezik felügyelt tanulásnak), majd egy,
a problémához illeszkedő hibadefiníció
(például euklideszi távolság) segítségével
kiszámított hibát a hibavisszaterjesztés
(backpropagation) algoritmusa segítségével visszacsatoljuk a hálóba.
Ennek során a gráf csomópontjaiban tárolt információt, a súlymátrixokat hangoljuk a pontosabb eredményt elérése érdekében. A tanítás
során kiszámítjuk, hogy a kimeneten
mért hibához az adott csomópont súlya milyen mértékben járul hozzá
(ennek számszerűsítésére használjuk
a gradienst).
Árnyékok Platón barlangjában

A kutatás célja, hogy a tanítási folyamat során olyan új, közvetlenül a
súlymátrixokat módosító módszereket dolgozzunk ki, melyek segítségével a modellek általánosítóképessége
javítható, vagyis, hogy a hálózat a
valóságról minél univerzálisabb leírást legyen képes szolgáltatni
Gyakran hasonlítják a neurális hálózatokat az emberi idegrendszerhez,
jelen cikk azonban egy klasszikus

Neurális hálózat általános felépítése, a kutatás tárgyaként szolgáló súlymátrixok
az elemi neuronokhoz vannak hozzárendelve

analógiát, Platón barlanghasonlatát
használja fel a kutatás mögötti intuíciónak, illetve a javasolt módszereknek a bemutatására. Habár elsőre a
választott hasonlat merőben furcsának tűnhet, fontos kiemelni, hogy
mély hálózatok esetén az analitikus
módszerek levezetése roppant bonyolult, még problémaspecifikus esetben
is, így az intuitív, illetve empirikus
megoldásoknak jelentős szerepe van.
Tekintsünk tehát egy sötét barlangot, melyben kora gyermekkoruktól
leláncolt emberek élnek, a valóságról
pedig pusztán a dolgok árnyékai
alapján tudnak következtetéseket levonni. Ezen emberek célja ismereti
szempontból az, hogy a rendelkezésre álló szűkös mennyiségű, torzított
információ alapján a lehető legpontosabb képet alkossák a világról –
pontosan ez a célja a neurális hálózatoknak is, korlátos mennyiségű adatból következtetni a dolgok lényegét
reprezentáló látens tulajdonságokra.
Adódik a kérdés, hogy milyen lehetősége van a barlangban élő embereknek
arra, hogy céljukat elérjék. Amen�nyiben egyénileg elhatározzák, hogy
képességeiknek megfelelően mindent megtesznek annak érdekében,
Élet

hogy megjegyezzék a számukra elérhető információkat, akkor ezen törekvésük kezdetben látványos előrehaladást fog produkálni, egyéni korlátjukat megközelítve azonban a folyamat lelassul, majd teljesen megáll.
Vagyis az adott személyek kognitív
kapacitása, csakúgy, mint a neurális
hálózatok reprezentációs képessége,
határok közé van szorítva.
Ez azonban első megközelítésben
nem tűnik leküzdhetetlen problémának: hiszen nem kell mást tenni,
csak több embert kell bevonni az árnyékok kategorizálásába – vagyis
nagyobb és több rejtett rétegre van
szükségünk a hálózatban (rejtett réteg alatt a be- és kimeneti réteg között elhelyezkedő rétegeket értjük).
Azonban ez a megközelítés csak
a rendelkezésre álló ismeretekre történő minél jobb modell illesztését
veszi figyelembe, nem célja az általánosítás. Gondoljunk csak bele a következőbe: hőmérsékletet szeretnénk előrejelezni korábbi mért értékek alapján. Az egyik megoldás,
hogy elvégzünk n darab megfigyelést, majd az így kapott mintapontokra valamilyen görbét illesztünk.
Amennyiben a polinom fokszámát
és
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A túltanulás jelenségének szemléltetése hőmérséklet-előrejelzés példáján

(n-1)-re, azaz maximálisra választjuk,
akkor a görbe minden mintapontra
biztosan tökéletesen illeszkedni fog,
azonban ennek megvannak a maga
hátrányai is.
Ugyanis a görbe igencsak „kanyargós” lesz a minél jobb illeszkedés érdekében, és szinte biztosra vehetjük,
hogy az újonnan mért értékek nem
fognak illeszkedni, tehát a modellünk általánosítóképessége rendkívül alacsony – annak ellenére, hogy
a rendelkezésre álló, a priori adatokat tökéletesen leírja.
Ezt a jelenséget nevezzük túltanulásnak, detektálását pedig általában
a gépi tanuló algoritmusok, mint
például neurális hálózatok tanításának leállítására alkalmazzuk. Ezt
úgy valósítjuk meg, hogy kétféle
hibát mérünk, a tanítóadatokon
mért tanítási, valamint a csupán ellenőrzés során használt mintapontokra definiált validációs hibát.
Utóbbinak az a lényege, hogy a
predikciót szimulálja, ugyanis azt
tudjuk vele meghatározni, hogy
milyen pontos a modellünk, ha a tanítás során nem ismert, a posteriori
adatpontokon mérjük vissza annak
teljesítményét.
Ezen megfontolások alapján a következő eljárás körvonalazódik: tanítsuk addig a modellt, amíg a
validációs hiba csökken, majd ha az
elkezd növekedni (ami jelentheti azt,
hogy a tanító adatokon mért hiba
továbbra is csökken, vagyis bekövetkezik a túltanulás), akkor álljunk le a
tanítással – kis egyszerűsítéssel ez az
early stopping technika. Itt az angol
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terminológia kissé félrevezető,
ugyanis korántsem arról van szó,
hogy túl korán állítanánk le a háló
tanítását, hanem az adott körülmények között elérhető optimumban.
A technika lényegét kifejező magyar megnevezés hangozhatna akár
„felügyelt megállítás”-ként, azonban a fogalmak magyar nyelvre történő átültetése nem jellemző.
Tehát egy bizonyos, feladatfüggő szintet elérve a hálózat méretének, s így reprezentációs kapacitásának növelése több kárt okozhat,
mint hasznot.
Trükközés az adatokkal

A probléma aktívan foglalkoztatja a
kutatókat, így számos technika létezik annak csökkentésére. Az egyik
etalonnak számító (heurisztikus) technika a Torontói Egyetem kutatóinak
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nevéhez (Geoffrey Hinton, Nitish
Srivastava) köthető Dropout, melynek
lényege, hogy a neuronháló összeköttetéseinek egy részét a gráfban
minden egyes iterációban bizonyos
valószínűséggel deaktiváljuk. Így tehát lényegében olyan eredményt
érünk el, mintha több hálózatot tanítanánk, majd az eredményt
aggregálnánk – viszont nincs szükség több háló implementálására.
Máskor az adatok kiterjesztésétől (data
augmentation) várunk jobb eredményeket, szemléletes példával élve képfelismerési feladat esetében a rendelkezésre álló
képeket elforgathatjuk, skálázhatjuk,
zajt adhatunk hozzájuk, ezzel pedig
jobban közelíthetjük a látens eloszlást.
A módszer azonban nyilvánvalóan
csak kis mértékben képes javítani az
eredményeinket, ugyanis az adatok
alapját ugyanazok a képek jelentik –
nem említve az így felmerülő tárhelyet,
illetve tanítási időt (hiszen több mintánk
van) érintő pluszköltségeket.
Az eddig ismertetett megoldások
alapvetően egyféle megközelítésmódot alkalmaztak: közvetlenül az adatokon, illetve az adatfolyamon eszközöltek módosításokat a jobb eredmény elérése érdekében. Ezzel szemben létezik a megerősítéses tanulás
(reinforcement learning, az emberi tanulás folyamatához közeli, a tanulási/tanítási folyamatot valamilyen jutalom/
büntetés mértékétől függővé tevő
megközelítés) terén alkalmazott technika is, mely közvetlenül a súlymátrixokat helyezte fókuszába. Mégpedig
zaj hozzákeverésével látványosan javítottak a kutatók a modell képességein.

A túltanulás detektálása, az early stopping lényegi bemutatása

Rázva és felejtve

A korábbiakban állítottuk, hogy a
súlymátrixok alkotják a modell magját, hiszen ezek a struktúrák tartalmazzák a megszerzett ismereteket
(például a beágyazási technika kifejezetten csak a súlyokban érdekelt, a tanulási folyamat végén a kimeneti réteget el is hagyja, csak a súlymátrixokat nyeri ki a modellből).
A kutatás során megvizsgált két
módszer mögött rejlő intuíció megértéséhez térjünk vissza egy pillanatra Platón hasonlatának hányattatott
sorsú elszenvedőire.
Tételezzük fel, hogy példánkban az
őrök nem annyira engedékenyek,
mint Platón esetében, így a rabok közül senkit nem vezetnek fel a napfényre, azonban alkalomadtán lehetővé teszik a szomszédok számára a
helycserét. Az ezáltal megnyíló új nézőpont hozzá fogja segíteni a leláncolt embereket, hogy jobban megismerjék a valóságot, de mindösszesen
inkrementális lépésekről van szó.
Ezt mi is megtehetjük a tanítás során,
ha a súlymátrixok elemeit lokálisan
megkeverjük, felcseréljük. A művelet
lokális volta annak következtében
hangsúlyozandó, hogy amennyiben
ilyen korlátot nem vezetünk be, az
olyan mértékben megnövelheti a kimeneten mért hibákat, hogy a hálózatnak nem lesz lehetősége konvergálni, mert az early stopping következtében leállítjuk a tanítást.
A súlyok megkeverése abból fakadóan is segítheti egyrészt a tanulási
folyamat felgyorsítását, másrészt pedig a túltanulás hatásának mérséklését, hogy általában a hálózatba betáplált adatok között lokálisan erős a
korreláció. Gondoljunk például képekre, ahol a szomszédos pixelek általában egy objektumhoz köthetők.
A módszer eredményességét mutatja,
hogy a kísérletek során használt adatbázisok mindegyike esetében – melyek a
kézzel írt számjegyeket tartalmazó
MNIST, valamint a 10 kategóriába tartozó képekből összeállított CIFAR-10
voltak – a súlyok megkeverésének alkalmazásával (illetve azt különböző
egyéb technikákkal kombinálva) sikerült a legkisebb validációs hibát elérni,
valamint a definiált pontossági metrikák esetében is a legjobb három
eredményen belül voltak a kapott értékek a vizsgált technikákat tekintve.

7-es számjegy az MNIST adatbázisból, jól látható, hogy egy kis környezeten belül
a pixelek összetartoznak

A cikk végéhez közelítve vessünk
egy utolsó pillantást a barlang falához láncolt rabokra. Ők is, mint
minden ember, felejtenek, miért ne
vezessük ezt be a neurális hálók területére is?
Aktuális kutatások az emberi idegrendszer területéről ugyanis bizonyítékot találtak a tanulás és felejtés
folyamata között fennálló kapcsolatról – intuitívan megközelítve
tudjuk (a jelenséget jelentősen egyszerűsítve), hogy kognitív képességeink végesek, így ahhoz, hogy valami újat megtanuljunk, szükségszerű
valamilyen korábbi ismeret elfelejtése.
Ha a súlymátrixok tekintetében szeretnénk valószínűségi alapon megvalósítani ezt a technikát, akkor két dolgot kell meghatároznunk. Először is
azt, hogy mit értünk neurális hálók
tekintetében a felejtés fogalmán,
másodszor pedig, hogy milyen szelekciós módszert alkalmazunk az elfelejteni kívánt együtthatók kiválasztására.
Az első kérdésre kézenfekvőnek
tűnik a súlyok nullázása, ez azonban nem járható út, a probléma
ugyanis az, hogy a hiba visszaterjesztése során a 0 vagy nagyon kicsi
értékű súlyokkal szorozva a gradienst az alsóbb rétegek tanítása megakad. Ez az eltűnő gradiens
(vanishing gradient) problémája. Tehát más megoldást kell választanunk, szerencsére a szakirodalom
számos módszert ismer a súlyok inicializálására (amit az eddigiek során
elhallgattunk, pedig a tanítás kezdetén is szükséges a megfelelő kezdeti értékek beállítása).
Élet

A második kérdéskört tekintve
próbálkozhatunk a súlyok megkeverésénél használt lokális ablakozással,
vagy akár megvizsgálhatjuk a gradiens értéke alapján történő kiválasztást is. Mint azt korábban említettük,
a gradiens abszolútértéke arányos az
adott súlyegyüttható hibához való
hozzájárulásával, tehát ennek kihasználása célravezető lehet.
Eredményeket tekintve ez a módszer
is ígéretesnek bizonyult, MNIST esetében a háló visszaemlékező-képességét
(mely megadja, hogy az eredetileg egy
kategóriába tartozó adatok hány százalékát sikerült helyesen besorolni) mérő
metrika tekintetében a legjobb eredményt ez a megoldás szolgáltatta az
összehasonlítás során, valamint az előző
módszerhez hasonlóan a validációs hibát is sikerült alacsonyan tartani a többi
vizsgált módszerhez képest.
A jövőre tekintve az online (vagyis a tanítást és a futtatást azonos
eszközön megvalósító) rendszerek
estében történő alkalmazás részletes
vizsgálata következik, melynek relevanciáját tovább növeli az a tény
is, hogy a különböző módszerek
kombinálásával kapott eredmények
tanítási idejét összehasonlítva (iterációra vetítve) kategóriájukban a javasolt módszerek akár 40 százalékos
csökkenést is eredményeztek a vizsgált modellek esetében.
Az elvégzett vizsgálatok alapján levonhatjuk azt a következtetést, hogy
a közvetlenül súlymátrixokat célzó
eljárások fényes kilátásokkal rendelkeznek – és nemcsak egy sötét barlanghoz viszonyítva.
Reizinger Patrik
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TÁRGYAK – TÖRTÉNETTEL

DÍSZTÖRÜLKÖZŐ
– ÉGI ÉS FÖLDI
JELENSÉGEKKEL

A

népi feliratos tárgyak között különleges helyet foglal el a német nemzetiségű, evangélikus vallású faluból, a Bács-Kiskun megyei Hartáról származó dísztörülköző. A textíliákba
öltött feliratok – általában nevek és monogramok – elsősorban a tulajdon
jelzésére szolgáltak. A motivációk között azonban szerepet játszott a jeles események múló pillanatának megörökítési vágya is. Az emlékezésre
leginkább az egyéni, családi életben bekövetkező fontos változások, így
például a szerelmi kapcsolat, az eljegyzés és a házasságkötés inspiráltak, a nagy történelmi fordulatok csak ezután következtek gyakoriságban,
fontosságban. A hartai díszkendő egyedisége éppen abban rejlik, hogy
készítőjét nem ezek az indíttatások, hanem szokatlan módon az általa
megtapasztalt rendkívüli égi és földi jelenségek késztették a feliratozásra.
A magyar népi textíliák fölírásaira oly jellemző szűkszavúság ellenpéldájaként a hímző terjedelmes szöveggé kerekített tudósításban számolt be
e természeti jelenségekről: „Erós várunk nékünk az Isten És oltalmunk /
ellenség ellen 1911ben ilyen Csillag volt latható / az Égen Földrenges is volt
akkor varta Egel / Janosné Lehotzki Margit 1913 / Marzius 10én / Harta”.
A házi szövésű kendervászonra tarka gyapjúfonallal, keresztszemes
öltéssel kivarrt munkán a felirat kiemelten, a díszkendő felső részére
került. A tartalomra utaló üstökös és hulló csillagok képe mellett a szöveget változatos virág- és állatmotívumokkal körülvett oltárábrázolás
is illusztrálja. A kompozíciót fönt lóhereleveles inda, lent két sorban virágok és madarak, illetve koronás nőalakok zárják le.
A hímzés az iskolai kézimunka-oktatásban tanuló-darabként készült
mintakendők stílusát idézi azzal, hogy az alkotó a mintakendőkön általánosan kedvelt motívumkincsből válogatott, melyek közé az oltár ábrázolása
is beletartozott, és azokat a főmustrában feltűnően, egymástól függetlenül,
foltszerűen helyezte el. A tárgy lakásdíszítő szerepéből adódóan azonban
láthatóan törekedett arra, hogy ezekből a mintaelemekből egy megszerkesztett mustrát teremtsen. Az előképnek megfelelően a felirat is azt a helyet foglalta el, ahol a hímzés-mintakendőkön az ábécé betűi szoktak sorakozni.
A szövegben említett rendkívüli természeti jelenségek mindig is komolyan foglalkoztatták az emberiséget. A ritkán felbukkanó és az égen nagy
fénnyel végigszáguldó üstökösökre mint egy eljövendő sorscsapásra,
a háború előhírnökeire tekintettek. Ez történt az 1910-ben megcsodálható Halley-üstökös esetében is. Amikor pedig 1911. július 8-a éjjelén
kecskeméti epicentrummal egy 5,6 erősségű földrengés rázta meg a
térséget, amely Hartán is éreztette hatását, abban a népi hiedelem igazolását láthatták. Felirata alapján Lehotzki Margit is igaznak tartotta
ezeket a baljós előjeleket, sőt később sem feledkezett meg róluk, hiszen nem azonnal, hanem csupán két évvel később, 1913-ban foglalta
írásba tűjével az átélt eseményeket egy olyan tárgyon, amely figyelmeztetőül mindig a szeme előtt lehetett. Védelemül, keresztény hitének erejében bízva kissé módosítva idézett az evangélikusok egyik
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(KERÉK ESZTER FELVÉTELE)

legkedveltebb egyházi énekének kezdetéből („Erős vár a mi Istenünk …
Ha ő velünk, ki ellenünk?”), amennyiben jóval konkrétabban háborúra
utaló módon fogalmazott: „ellenség ellen” oltalmunk az Isten.
A történelem mintha csak a néphit koreográfiáját követte volna:
1914. július 28-án kitört az első világháború.

K atona Edit


ÓRAMUTATÓ

ÓRAJÁTÉK
SZÉKESFEHÉRVÁRON
Két évtizedes álom vált valóra 2002-ben, amikor felavatták az
Órajátékot Székesfehérváron a Kossuth udvarban. Kovács Jenő
órásmester álmodta meg, tervezte és készítette el segítőivel.
A turisztikai látványosság műszaki érdekességeit a mester
fia, Kovács András – aki maga is órás – mutatta be nekünk.
– Honnan jött az ötlet, hogy órajátékot készítsenek Fehérváron?
– Édesapám külföldi útjain látott
órajátékokat, és úgy gondolta,
ilyet ő is szívesen készítene a városának. Mivel egyik sem volt látogatható, magának kellett kitalálnia minden műszaki megoldást.
A fehérvári óra első ránézésre kicsit csalóka, mert 24 órás számlapja van, tehát naponta csak egyszer
jár körbe a mutató. A felső világos része a nappali, alsó, sötét része az éjszakai időszakot mutatja.
A számlap belső felén az északi égbolt jellegzetes csillagképei láthatók, illetve van egy tárcsa, amely az
állatövi csillagjegyeket ábrázolja.
Ez havonta lép egyet előre. Az órát
mechanikus szerkezet működteti,

(A SZERZŐ FELVÉTELEI)

de rádiójel vezérli. Míg a régi toronyórák 1,5-2 méter magas és 2 méter széles szerkezetek voltak, addig a
mienk egy 40 centiméter átmérőjű
elosztóműbe elfér.
– Hogyan működik az órajáték
figurasora?
– A nap meghatározott részeiben
egy figurasor jön elő és a hozzájuk
illő dallamokkal megy körbe.
Minden figura aprólékosan kidolgozott, festett tűzi horganyzott
acélból készült, kocsikra helyezve
egy sínrendszeren haladnak körbe.
Az órajátékon kétoldalt elhelyezkedő hét-hét harangot nagyon komoly technológiával finom bronzból öntötték, így nagyon szép
hangterjedelemmel rendelkeznek.
A harangtartó állvány kovácsoltvas, az óraszerkezet, a
számlap, az óra mutatói füstaranyozással készültek.
Az órajátékot évente kétszer teljesen szétszedjük, a pályákat, sínrészeket megtisztítjuk, javítjuk vagy cseréljük,
ha szükséges. Az óra lassan forog tehát nincs jelentős elhasználódása, de legalább ötévente ezt is karbantartjuk.
2009-ben az óratorony aljában megnyitottuk az óramúzeumot, ahol apám 1970 óta gyűjtött órái láthatók az
orosz pobjedától a toronyóraszerkezetig van minden.

Trupka Zoltán
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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!

N

yugat felé nézelődve a jellegzetes alakú Oroszlán csillagképet 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) csillagképek helyezkednek el. A Sarkcsillag a Kis
Göncöl legfontosabb csillaga, a rúdja legvégén helyezkedik el.
Fényessége összemérhető a Nagy Göncöl csillagainak fényességével, tehát jól azonosítható, noha nem számít az égbolt legfényesebb
csillagai közé. Déli irányban a Szűz, a Mérleg és a Skorpió követik
egymást az állatövben. A Mérleg csillagképben a Jupitert, a Nyilas csillagképben a Szaturnuszt találjuk. Kicsit magasabban a Kígyótartó csillagkép
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 az ekliptikának háromszor akkora íve szeli át, 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 mutat! A Nagy Nyári Háromszög
csillagai egyre magasabbra emelkednek az égen, a Deneb a Hattyúban, az Altair a
Sasban, valamint a Vega a Lant csillagképben. Délkeletre a halvány csillagok alkotta
Pajzs és Bak csillagképek pislákolnak. Északabbra a Cefeusz, a Kassziópeia és a
Gyík csillagképek kereshetők a Tejút sávjában.

Az égbolt képe
2018. augusztus 15-én
21 órakor

TUDTA-E?
Az Oort-felhő a hosszú periódusú üstökösöket tartalmazó, gömb alakú térség,
ahonnan az üstökösök a Naprendszer belsejében megsemmisült társaik helyébe
lépnek. A külső bolygók kialakulása után még igen sok üstökös megmaradt,
ezek később, főleg a Neptunusz gravitációs ereje által, olyan pályákra szóródtak,
amelyek a csillagok felé vitték őket. Közülük némelyek kirepültek a galaktikus
korongba, mások viszont a Naprendszer belseje felé tartottak. A maradék egy
hatalmas, 1,6 fényévnyi sugarú, gömb alakú felhőt képezett. Ezt az elgondolást
elsőként Ernst Öpik, észt származású asztrofizikus és Jan Oort, holland csillagász írta le több mint 50 évvel ez előtt. Ezt a felhőt a Naprendszer közelében elhaladó csillagok néha felkavarják. Ilyenkor némely üstökös elszökik a felhőből, míg
mások belökődnek a Naprendszer belseje felé, ahol elkezdődik a pusztulásuk.
Itt hosszú periódusú üstökösökként figyelhetjük meg őket, sőt pályájuk annyira
elnyúlt, hogy néha parabolikusnak látszik. Jelenleg a Naphoz legközelebbi csillag 4,2 fényévnyi távolságra van. Az Oort-felhő belső részében maradó üstökösöknek általában a Naprendszer síkjához közelebb esik a pályájuk. Becslések
szerint a felhőben több mint egy billió üstökös van. Csak ilyen hatalmas számmal
lehet megmagyarázni a Nap közelébe kerülő, igen hosszú periódusú üstökösök
nagy számát, melyeket a csillagászok a földi távcsövekkel észlelnek.
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Fantáziakép a Mars körül keringő Mars Observerről

Valószínűleg vízfolyások nyomai
láthatók ezen az MGS felvételen

A Mars Observer tartalékberendezéseiből megépült
Mars Global Surveyor

A bolygók közül a Merkúr a hónap első felében a Nap közelsége miatt nem figyelhető
meg, 9-én jut alsó együttállásba. 15-én azonban már kereshető napkelte előtt a keleti
látóhatár közelében. Láthatósága gyorsan javul, 26-án már bő másfél órával kel a Nap
előtt, idei második legjobb hajnali láthatóságát adva. A Vénusz továbbra is az esti
délnyugati ég ragyogó égiteste. 17-én lesz a legnagyobb keleti kitérésben. A hónap
elején másfél, a végén egy órával a napnyugtát követően nyugszik. Fényessége egyre
nő, -4,3 magnitúdóról -4,6 magnitúdóra. A Mars a Bak csillagképen tartózkodik, hátráló
mozgást végez 28-ig. Az éjszaka nagy részében megfigyelhető, hajnalban nyugszik.
Fényessége gyorsan csökken -2,8 magnitúdóról -2,1 magnitúdóra. A Jupiter előretartó mozgást végez a Mérleg csillagképben. Az esti délnyugati égbolt feltűnő égiteste,
éjfél előtt nyugszik. Fényessége -2,0 magnitúdó. A Szaturnusz a Nyilas csillagképben
végzi fokozatosan lassuló hátráló mozgását. Éjfél után nyugszik, az éjszaka első
felében látszik a délnyugati ég alján. Fényessége 0,3 magnitúdó. Az Uránusz késő
éjszaka kel, az éjszaka második felében látható a Kos csillagképben. A Neptunusz az
esti órákban kel, az éjszaka nagy részében megfigyelhető a Vízöntő csillagképben.

*

A legtöbb űrszondás küldetés a Hold után a vörös bolygót, a Marsot kereste fel. Az
egyik legfontosabb kérdés, amit a vizsgálatoknak el kellett dönteniük, hogy van-e, vagy
volt-e élet a bolygón. A Mars kutatására útnak indult űrszondák legtöbbje különböző
hibák miatt nem tudta elvégezni a kitűzött feladatait. Így járt pórul 25 évvel ez előtt az
amerikai Mars Observer is, melyet 1992 szeptemberében indítottak a Mars felé. Három
nappal a bolygó körüli pályára állás előtt véglegesen megszakadt a kapcsolat a szondával. A hiba oka a hajtómű felrobbanása volt. A küldetés azonban nem lett teljeséggel
hiábavaló, három évvel később a Mars Observer tartalékberendezéseiből megépült
Mars Global Surveyor (MGS) indulhatott útjára. Az MGS később sikeresen hajtotta
végre azokat a méréseket, amelyeket a Mars Observernek kellett volna. Sajnos hasonlóan sikertelen küldetést eredményezett többek között az orosz Fobosz űrszondák
1988-1989-es elhallgatása, valamint a Marsz-8 1996-os földi lezuhanása, a Mars Climate
Orbiter 1998-as és a Mars Polar Lander – Deep Space-2 1999-es kudarca is. Az első
közeli fényképeket egyébként a vörös bolygó felszínéről – hogy a sikeres legelsőkről is
szót ejtsünk – az amerikai Mariner–4 készítette el 1964-ben. A felszínre először a szovjet Marsz–3 lander szállt le 1971-ben. A Mars első műholdja a Mariner–9 volt, 1971-ben.
Vajon mikor indulhat az első emberes küldetés a külső szomszédunkra?

Az első közelképek egyike a Mars felszínéről
a Mariner-4 felvételén (1964)

L. H.
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A TO M O RY L A J O S M Ú Z E U M K I Á L L Í T Á S A S Z É C S I M A R G I T R Ó L

A LÁTHATÓ EMBER
Kilencven évvel ezelőtt született Pestszentlőrincen Szécsi Margit költő. A sors kezének tulajdonította, hogy pünkösd ünnepén látta meg a napvilágot. Küldetésének érezte, hogy „az igaz beszéd tüzes
ünnepéhez méltóan” éljen a magyar szóval, hogy kora társadalmának valós értékeit, gondjait a költészet nyelvén megfogalmazza, és útmutatást adjon egy emberségesebb élethez. Ezt a hitvallást tükrözi az életéről szóló kamarakiállítás szűkebb pátriájában, a főváros XVIII. kerületében.

,,Azt mondják: jól van, hogy az élet
más életekből táplálkozó.
Ki a világ torkában élsz,
erre ne mondd hogy: jó."
Szécsi Margit:
A fölösleges fájdalmak kora

S

zécsi Margit költészetének elsődleges forrását a lőrinci
évek szegény, de csodákban
gazdag időszakából merítette. Gyermekkorát a családi fészek biztonsága, a természetben eltöltött napok és
a szabad játék öröme jellemezte. Az
Üllői úti házukban formálódó összetartó lakóközösség oltalmat jelentett
a kor életellenes, uniformizáló eszméi
ellen, így őrizhette meg csodára és a
játékra mindig nyitott lelkületét felnőtt korában is. Ahogy ő mondta ifjúsága „a reményteljes nyomorúság kora” volt, ahonnan „el lehetett indulni”,
Szécsi Margit XVIII. kerület
Kossuth téri szobra
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és követni belső indíttatásait. Az ifjúkor szárnypróbálgatásait követően
költői kibontakozásában jelentős lelki
és anyagi támaszt nyújtott férje,
Nagy László költő, akivel szellemi és
lelki társakként, egymást kiegészítve
éltek és alkottak együtt, egészen annak korai haláláig. Szécsi Margit női
érzékenységgel, de élesen szólalt fel
kora lélektelen rendszere ellen, és
hirdette, hogy minden emberi élet
maga a csoda. Ragyogó, öntudatos
személyével kitűnt a tömegből, ő volt
a „Látható Ember”, ahogyan egyik
versében a költőt nevezte.
Születésének 90. évfordulójához közeledve egy pillanatig sem volt kérdés,
hogy a kerület egyetlen múzeuma méltó kiállítással tisztelegjen Pestszentlőrinc híres szülöttje előtt. „A Látható Ember” című kamarakiállításnak a Kossuth téri Pavilongaléria adott otthont,
szem előtt tartva az életút fontosabb állomásait. Jánosi Zoltán irodalomtörténész a május 28-án tartott ünnepélyes
megnyitón elmondta: a kiállítás „hűen mutatja meg a „Szécsi Margit-galaxis
fontosabb működési elveit, mely hatott,
üzent és tanított a következő évtizedekben, ma is.” S bár az évforduló napja
ebben az évben nem pünkösdre esett,
annak tüzes lelkületével szavalta el
Szécsi Margit Szellem testvéreink című
versét Mohai Gábor előadóművész.
A megnyitó előtt avatták fel a Nagy
László tiszteletére elhelyezett verses
emlékkövet, így a jubileumi megemlékezés a szellemi-lelki alkotótárs felelevenítésével egészült ki. A Szécsi
Margit emlékkő tükörképére megformált verses kő létrejöttéhez sokak
hozzájárultak, többek között az ötletadó, Kurdi János, az idézetet javasló
Nagy András, a költőházaspár fia.
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Szécsi Margit

A tárlaton megjelenő fotók, személyes tárgyak, vers- és prózarészletek,
illetve Nagy László rajzai, festményei
és versillusztrációi mentén rajzolódik
ki a költő birodalma, melyben Szécsi
a prófétai szerepet vállalva örök érvényű szellemi üzeneteket hagyott az
utókorra. Életműve összegzéseként
vitrinben tekinthető meg életében és
posztumusz megjelent köteteiből
összeállított válogatás.
A Tomory Lajos Múzeum a kiállításon regisztrációhoz kötött tárlatvezetéssel várja felnőtt látogatóit, illetve gyerekcsoportokat is fogad.
Elsősorban olyan, az általános iskolásoknak kidolgozott múzeumpedagógiai foglalkozást kínál, mely interaktív, játékos módszerekkel ismerteti meg a gyerekekkel Szécsi
Margit életét és költészetét.
Szabó Zsófia Lilla

E R E D M É N Y E S M AT E KO S O K

VERSENGŐ VERSENYEK
Számos módja van az ismeretterjesztésnek, és bár elsőre talán nem
gondolunk rá, de az önálló ismeretszerzésre való hatékony ösztönzés is
közéjük tartozik. A tehetséggondozást egyik kiemelt feladatának tartó
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat ezért hirdeti meg évről évre
a Kalmár László Matematikaversenyt. Sorozatunkban a kiemelkedő
eredményt elérő versenyzőkkel és tanáraikkal beszélgetünk a versenyzés
örömeiről és a matematika szeretetéről.
Csonka Illés a hatodikos korosztály győztese a pécsi
Ciszterci Nevelési Központ tanulója. – Miért döntötted
el, hogy jelentkezel a Kalmár versenyre?
– A versenyre jelentkezésem az elején kicsit kérdéses volt,
ugyanis ütközött a Dugonics András Matematika Verseny országos döntőjével, ahová kiderült, hogy bejutottam. Én döntöttem el, hogy mégis a Kalmár versenyen
indulok. Tulajdonképpen a MATEGO Alapítvány szervezői is erre ösztönöztek. Ez az alapítvány a Pécsett és
környékén élő matek iránt érdeklődő gyerekekkel foglalkozik, versenyeredmények alapján lehet meghívást nyerni.
Megtisztelő, hogy járhatok az ő szakköreikre, amelyeket
évente 6 alkalommal szerveznek meg szombatonként. De
azért is a Kalmáron indultam, mert tudtam, hogy itt lehet
nyerni MaMut (Matematikai Mulatságok Tábora – a Szerk.)
táboros meghívót, ahol tavaly is voltam, és nagyonnagyon szerettem volna idén is eljutni oda. Szóval tulajdonképpen az időpontütközés ellenére nem volt kérdéses,
hogy a Kalmár verseny első fordulóját válasszam.
– Hogyan készültél az idei versenyre?
– A korábbi évek feladatainak megoldásával. Jó, hogy
van olyan feladatgyűjtemény, ami a megoldásokat is tartalmazza, így van lehetőségem magamat ellenőrizni.
Anna játékkészletében az ábrán látható mintájú színes lapok szerepelnek. A négy egybevágó tartomány mindegyike a kék, sárga, zöld vagy
piros színek valamelyikével van színezve. A készletben csak olyan lapok vannak, aminél két tartomány különböző színű, ha van közös határvonala. Hány különböző lapot tartalmazhat legfeljebb Anna készlete?
(A forgatással egymásba vihetőket nem tekintjük különbözőnek.)

– Milyennek találtad az idei versenyt?
– A verseny nem volt könnyű. Volt olyan feladat az országos döntőn, amiről első olvasás után azt gondoltam, ez
nem biztos, hogy menni fog, de aztán jobban átgondoltam, és megoldásra jutottam.
– És milyen feladatokat szeretsz?
– Általában a bizonyításos feladatokat szeretem a legjobban,
azokban nem lehet „félreszámolni”, valami egyszerű műveletet elvéteni. Amikor felkészüléskor ilyet gyakorlok, néhányszor más megoldásra jutok ezekben, mint ami a
megoldókulcsban van; ilyenkor többször átgondolom, vajon
az én megoldásom is jó bizonyítás-e. Ha arra jutok, hogy
igen, az nagyon jó érzés! Általában igaz, hogy annak örülök
a legjobban, ha valamilyen bizonyításos feladat sikerül jól.
***
Fáy Tímea Illés felkészítőtanára. – Hogyan tud segíteni a
tehetséges diákoknak a kibontakozásban?
– Iskolánkban a pécsi Ciszterci Nevelési Központban,
fontos feladatunknak tartjuk a tehetséges tanítványaink
számára a támogató közeg megteremtését. Nívócsoportos
oktatás keretein belül oktatjuk a matematikát, ezenkívül
heti egy alkalommal módunk van tehetséggondozó órán
találkozni az érdeklődő tanulókkal.
– Pontosan mit jelent Önöknél a nívócsoportos oktatás?
– A nívócsoportba az évfolyam legügyesebb diákjaival gyorsabban haladunk, és ez lehetővé teszi, hogy a kötelező anyagokon túlmutató ismereteket is elsajátítsanak a tanítási órán. A
külön tehetséggondozó óra pedig kötetlen és játékos, itt a korábbi versenyek feladatsorainak megoldásával is van mód foglalkozni. A matematika és a problémamegoldó gondolkodás
szeretete, illetve vidám hangulat jellemzi ezeket az órákat.
– Hogyan motiválja a diákokat a versenyjelentkezésre?
– Tanítványaim motiváltak, nem kell noszogatni őket, szeretik a feladatok sikeres megoldásával azonnal érkező pozitív
visszajelzést. A jó megoldás öröme újabb és egyre nehezebb
feladatokhoz is meghozza a kedvüket. Egymást is motiválják!
– Hogyan értékeli Illés eredményeit?
– Illés jó példája és sikerei is bátorítólag hatnak a társaira
és rám is. Személyében láthattam milyen, amikor a tehetség, a szorgalom, az ambíció találkozik. Támogató családja körében végzett kitartó munka és sok-sok gyakorlás
eredménye lett az elmúlt két nagyon sikeres tanév.
Tegzes M ária
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orábbi tárlatunk felhőgomolyait nem csupán fantáziatesztnek közöltem, hanem nyári
felhőlesésre felhívásul is. Jött is
a válasz. Kékbolygónk egyik
díszruháját mutatja be: királykék brokát, alul aranypaszománttal szegve, feljebb hermelinprémmel ékítve. A rétek
egyik újabb előkelőjéről is érkezett portré, szépségéhez érdemes volt odahajolni. A rovat kötetlen eszmecseréje inkább észrevételcsere, néha egyszerre érkezeik kérdés és válasz. Bár a
fotók alapján rendszerint nem
dönthető el a személyazonosság, ez bennünket kevéssé zavar. Amatőrök vagyunk, főként
rácsodálkozunk. A tekintetünkkel közelítünk csupán a
természethez, így nem (alig)
hagyunk ökológiai lábnyomot.
H. J.

ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN
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1–2. Scheich Klára (Mohács) – Lélekemelő –

5. Mórotz Márta (Tata, morotzmarta@freemail.

Délután bicikliztem déli irányba, a határ felé,

hu) – Terjőke kígyószisz szivárvánnyal ékítve

5

felettem lenyűgöző felhőkkel. Jobbra némi
szivárvány derengett, holott eső sehol.

6. Boros Margit (Budapest, bbrm2xis@gmail.

[A cirrusok jégkristályain irizált a napfény.

com) – Hernyófűzér – A Vértesben kirándul-

Ez a fénytörési jelenség szembefénnyel

tunk, mikor nekimentem egy erős, pókfonál-

jelentkezik.]

szerű zsinórnak. Szerencsére nem szakadt el.

3. Juhász Zoltán András (Héreg, kadet.hu@

2 méter magasságból, és a talajon is rögzítve

gmail.com ) – Gorgótincs – Elsőre ijesztő

voltak. Ezeken vándoroltak a hernyók, de alul

Több ilyen lógott le a fákról, nagyjából

látvány volt a teraszunk mészkőporos faláról

összezsúfolódva csüngtek, mint egy nagy

csüngő, medúzára emlékeztető mozgó lény.

fürt. Jobban nem tudtam megközelíteni, mert

Alaposabb megfigyeléssel kiderült, hogy

nagyon sáros, csúszós volt ott a föld.

a „kígyónak” két feje van, majd rájöttünk,

[Ronkay László MTM: A hernyó a pókhálós-

hogy a jelenség a meztelen csigák párzása,

molyok családjába tartozik, ha kecskerá-

a természet egyik furcsa csodája.

góról csüngtek alá, akkor szinte biztosan
kecskerágó-moly (Yponomeuta evonymella).

4. Bodnár Tamás (thomasphoto@mailbox.

Amúgy mintegy tucat faj lehet, amelyek egy-

hu) – Csüngőcsapat – Árvalányhajat men-

máshoz nagyon hasonlóak, általában egy

tem éppen fotózni, amikor megpillantottam

tápnövényük van. Tarra rághatják a fát. Itt

3 csüngőlepkét az egyik növényen.

már valami nem volt rendjén az állatokkal,

Elég türelmesek voltak, így a szükséges

ők a szövedéken belül (fenn a tápnövényen)

objektívet, közgyűrűt felhelyeztem,

bábozódnak, és kelnek is ki, tehát ez a visel-

és kezdődhetett a fotózás.

kedés talán egy vihar eredménye.]

4

7. Szántói Zoltán (Sümeg, szantoi.zoltan@
gmail.com) – Hernyók hálószatyorban –
A városhoz közeli veteményeskertünket határoló növényeken tűnt fel a hajtásokat bevonó szövedék, sok helyen tele hernyókkal.
Érdekes módon másnapra eltűntek, csak a
hálózat árulkodott egykori ottlétükről.

6

7

LogIQs
www.mensa.hu

Fejtörő rovatunk feladványai Olvasóink általános

Az előző számunkban megjelent fejtörők
megoldásai

feladatmegoldó képességét teszik próbára. A

1. fejtörő – Mikó Laura Hanna feladványa

kérdések tetszőleges sorrendben oldhatók meg,

Megoldás: f

nem épülnek egymásra, mindegyik más és más

(A kis színes négyzetek az előző ábrához képest oszloponként
eggyel több mezőt ugranak lefelé. Ha elérik a négyzetháló alját,
ismét annak a tetejére kerülnek. A lila így mindig egyet,
a kék kettőt, a zöld hármat, a sárga négyet, míg a vörös ötöt ugrik
lefelé (utóbbi ezért ugrik vissza mindig ugyanarra a helyre).)

készség fejlesztésére vagy tesztelésére alkalmas. A megoldásokat jövő heti számunkban
közöljük. Jó töprengést, briliáns ötleteket, eredményes gondolkodást kívánunk!

1. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

2. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa
Megoldás: Egér, hal és ló.
(Az állatneveket a 3–3 képen ábrázolt szavak elejére toldhatjuk.
1, 6, 8: egérlyuk, egérút, egérfogó;
2, 3, 5: halász, halpénz, halfarkas; 4, 7, 9: lórum, lóbab, lódarázs.)
3. fejtörő – Fodor Ágnes feladványa
Megoldás: B
(Felváltva követik egymást körök és háromszögek,
a számok közti különbség pedig sorra megkétszereződik.)

3. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

A három keresett szó a vele azonos sorban lévő szavakkal
elő- vagy utótagként újabb értelmes szavakat alkot.
Melyik ez a három szó, és milyen összefüggés van köztük?

2. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

A felső vagy az alsó csoportba illik
a jobb oldali betű?
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Az ábra egy tavat, a számok pedig egy-egy horgászt jelképeznek.
Mindegyik horgász kifogott egy halat. A számok azt jelzik, hogy
az adott horgász zsinórja hány mezőn halad keresztül, a halat is
beleértve, ami a zsinór végén található. A zsinórok csak függőlegesen és vízszintesen haladhatnak, és nem keresztezhetik egymást.
Rajzolja be a horgászok zsinórjait!

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK
Emlékképeink

Ma többet fényképezünk, mint eddig
bármikor, hiszen akinek okostelefonja
van, annak fényképezőgépe is van –
üzemkészen a nap bármely percében.
Meg sem lehet becsülni, hány milliárd fotó készül évente, csak a
Facebookra 300 milliót töltenek fel
minden egyes nap.
A fotózás egyik alapvető célja,
hogy megőrizzük az emlékeinket,
de valóban jobban emlékszünk arra,
amit lefényképeztünk? Ezt az egyszerű kérdést érdekes módon hosszú
ideig alig vizsgálta a lélektan, talán
mert annyira egyértelműnek tűnt az
igenlő válasz. Linda A. Henkel, a
Fairfield University munkatársa azonban nem volt annyira biztos a feltételezés helyességében, ezért kísérletet tervezett a fotózás és a memória
közötti összefüggés vizsgálatára.
Huszonhét önként jelentkező egyetemistát egyesével végigvezetett egy művészeti múzeum termein, mégpedig előre meghatározott terv szerint. A résztvevők összesen harminc műtárgyat – többek között festményeket, szobrokat, ékszereket és mozaikokat – néztek meg. A diákok a múzeumi séta
elején kaptak egy fényképezőgépet, amivel le kellett
fotózniuk azokat a kiállítási tárgyakat, amelyeknél a
kísérlet vezetője erre felszólította őket. Tizenöt műalkotásról kellett képet készíteniük, a többi tizenötöt
csak szemlélték, mintegy fél percig.
Másnap memóriapróba következett. Henkel többféle
kérdéssorral is vizsgálta, hogy a diákok mire emlékeznek a múzeumban látottakból. Például fel kellett sorolniuk, hogy mely megtekintett tárgyak jutnak az eszükbe, majd feleletválasztásos teszt következett az egyes alkotások részleteit illetően.
Nos, a válaszok elemzése azt a némileg meglepő eredményt hozta, hogy a résztvevők lényegesen rosszabbul
emlékeztek azokra a műtárgyakra, amelyeket nemcsak
megnéztek, hanem le is fényképeztek.
Mi lehet ennek a furcsa jelenségnek a magyarázata?
Először talán mindenki arra gondol, hogy a fényképezőgéppel való foglalatoskodás elvonja az ember figyelmét arról, amit éppen csinál, és ezért romlik az
alaptevékenység hatékonysága, épp úgy, mint amikor

Örök emlék (SZŰCS ÉDUA RAJZA)

valaki autóvezetés közben a mobiltelefonját babrálja.
Ez a magyarázati lehetőség azonban kiesik, mert Linda A. Henkel újból elvégezte a kísérletet – még több
résztvevővel –, és ez alkalommal a diákok minden kiállítási darabot először 25 másodpercig zavartalanul
szemléltek, és csak ezután láttak hozzá a fényképezéshez, amikor erre felszólították őket. S a fényképezés
emlékezetrontó hatása ebben a kísérletben is ugyanúgy megmutatkozott.
A legvalószínűbb magyarázat az, hogy az ember „kihelyezett memóriatárolónak” használja a fényképeket, és
önkéntelenül is arra gondol, hogy majd a fényképezőgép emlékszik helyette. Ezt alátámasztja, hogy már
korábban is kimutatták, az emberek kevésbé jegyeznek meg dolgokat, ha tudják, hogy az adott információhoz később is könnyen hozzáférhetnek. Úgy tűnik
tehát, hogy a fényképezés a kívánttal éppen ellentétes
hatást vált ki: nem jobban, hanem rosszabbul emlékezünk arra, amiről képet készítettünk. Ez azonban
csak részben van így. A fotó ugyanis nagyszerűen segíti a felidézést. Lehet, hogy csak úgy, fejből kevésbé
emlékszünk a lefotózott eseményekre, helyekre, de
amikor újra megnézzük a képeket, sok olyan részlet is
felelevenedhet, ami különben végleg elveszett volna.
Mannhardt András

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

Előfizetési ár 2018-ra belföldre: 1/4 évre 4320 Ft, 1/2 évre 8460 Ft, 1 évre 16 200 Ft
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A TUDOMÁNY VILÁGA
Valóban képesek bútorok
összeszerelésére
a robotok?

apjainkban rohamosan fejlődik a
N
mesterséges intelligencia és a robotika is, emiatt bizonyos feladato-

kat már jóval hatékonyabban képesek megoldani a mesterséges ágensek (algoritmusok és robotok), mint
az emberek. Idén áprilisban egy
szingapúri
kutatócsoport
egy
komplexebb feladat elvégzésére
épített egy robotot: egy IKEA
STEFAN típusú szék összeszerelését tűzték ki célul.
A robot összeállításához csak a
kereskedelmi forgalomban kapható elemeket használtak, két
ipari robotkart, ezekhez párhuzamos megfogókat, erőmérőket
és egy 3D kamerát. A szék elemeit a robotkarok hatósugarán
belül helyezték el és ezeket a 3D
kamera által készített fotók elemzésével azonosította a szoftver.
A szék virtuális modelljét és az

A robot munka közben (FORRÁS: IPON.HU)

összeszerelés menetét a kutatók előre lekódolták, a program ez alapján
azonosította az elemeket és az ös�szeszereléshez szükséges lépéseket.
A képek elemzése 3 másodperc
alatt történt meg, az összeszerelés
megtervezése viszont már több mint

11 percet vett igénybe. A mozgások megtervezése egy rendkívül
számításigényes lépés, hiszen gyakorlatilag már néhány mozgó alkatrész esetén is végtelen számú
lehetséges mozdulatsor képzelhető el. A probléma ezek közül egy

adó gépezetek szülessenek. A művész által megalkotott képzeletbeli
kamerák grafikái jellegzetes és különleges szerkezeteket ábrázolnak, a
kezelésük sajátos tudást igényel, így
többségükben a szokásostól eltérő
felvételeket készítenének, azt sugallva, hogy a fotográfiai képalkotás
folyamata intim és játékos művelet.
A kiállításon ugyancsak látható
Waliczky Tamás 1989-es Masinák
sorozata, amit az Ars Electronica

Golden Nica díjával jutalmaztak.
A három korai számítógépes grafika
előfutára a Kamerák sorozatnak, hiszen egyebek mellett a látással, optikai
illúziókkal foglalkozik. Ez a korai sorozat szintén fekete-fehér nyomatokból áll, szándékosan megidézve a korai
burleszk filmek képi világát, tónusát.
Az állóképek mellett a kiállításon
helyet kap még a Central Shutter
korai számítógépes animáció is,
melynek korszakalkotó jellege abból

Kamera formatervek
művészi fokon

echnikatörténet, formatervezés
Tvidékére
és kortárs képzőművészet határkalauzol Waliczky Tamás
budapesti kiállítása, ahol a Hongkongban élő alkotó legújabb feketefehér háromdimenziós számítógépes
grafikai sorozatát mutatja be, mely
képzeletbeli fényképező- és filmfelvevőgépeket, valamint vetítőket
ábrázol.
A Kamerák című sorozatban található grafikák egy része valóságos
szerkezeteken alapul, esetleg rég
elfeledett XIX. századi konstrukciókon, de láthatók teljesen kitalált
masinák is. A kamerák szerkezetét
és felépítését általában nagyban befolyásolja, hogyan látunk és hogy
tudjuk megörökíteni a világot. Azáltal, hogy Waliczky egyedi kamerákat hoz létre, különböző vizuális
nyelven szimulálhatja és képezheti
le a világot, ami magában hordozza annak lehetőségét, hogy érzékenyebb, az egyéni érzékelésnek vagy
akár a véletlen lehetőségének teret
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olyan megtalálása, ami sikerre vezet. Erre a 2000-es években fejlesztettek olyan algoritmusokat,
amik a lehetséges állapotok véletlenszerű, fokozatos mintázásával hozzák létre a szükséges mozdulatsor tervét, ezzel jelentősen
lecsökkentve a tervezési időt.
A mozdulatsor megtervezése után
már csak a kivitelezés maradt, viszont az elemek illesztése szintén
nagy kihívás. Ezt segítették az
erőmérők, amik hibajelet küldtek
a megfelelő karnak, amikor a szék
facsapjai nem illeszkedtek a lyukakba. A kar erre spirális mozgásba
kezdett, melynek eredményeképp
hamarosan megtalálta a lyukat (az
erőmérő nem jelez ellenállást) és benyomta a facsapot.
A munka limitációja, hogy az ös�szeszerelés menetét előre le kellett
programozniuk a kutatóknak, tehát a részek egymáshoz illesztésének menetét nem, csak a konkrét
kivitelezéshez szükséges mozdulatokat tervezte maga az algoritmus.
Persze ez is szép eredmény, de egyelőre hatékonyabb saját kezűleg ös�szerakni a bútorokat.
Reichardt Richárd
adódott, hogy magát a számítógépet alakította át műtárggyá. Minden egyes munka pontosan kitöltötte a számítógép – akkoriban erősen
korlátozott – memóriakapacitását,
amely ezáltal kizárólag az animáció
vetítésére lett alkalmas. Szemben a
fotográfiával, amely a létező világot
képezi le, a számítógéppel létrehozott
kép egy virtuális világot jelenít meg.
A művész korai és legújabb munkáit felölelő kiállítás Waliczky egyik
legfontosabb kérdésén alapul, ami
az egész életművet végig követi:
hogyan lát az ember? Ezt a kérdést
virtuális optikai szerkezetek megalkotásával járja körül. A különböző
elképzelt kamerák és vetítők a valóság leképezésének sokféle lehetőségét mutatják be a kiállított álló és
mozgóképeken keresztül, a Budapest
VIII. kerületében található Molnár
Ani Galériában. Waliczky Tamás
nem titkolja: örülne, ha néhány
kameraterve meg is valósulna, s
egy következő tárlatán már kézbe
is vehetnék a műszaki érdeklődésű
kiállítás-látogatók.
G.Á.

Évgyűrűk
a dinócsonton

z akár hetven tonnás tömeget
A
is elérő titanoszauruszok csoportjába tartoztak az általunk is-

mert legnagyobb szárazföldi állatok. A 200 millió évvel ezelőtti
Föld a hozzájuk hasonló, több tíz
méter hosszú, általában hosszú
nyakú, testméretükhöz képest kis
fejű, és tömzsi, fatörzsszerű lábakkal megáldott növényevő dinoszauruszok dübörgésétől volt hangos. De vajon elődeik hogy tettek
szert ilyen tekintélyes súlyra?
Ez az evolúciós talány sok paleontológust foglalkoztat, és egy új,
Argentínában felfedezett dinófaj
némi támpontot szolgáltathat
a rejtély megoldásához. Cecilia
Apaldetti, a San Juan-i Nemzeti
Egyetem őslénykutatója és munkatársai még 2015-ben fedeztek
fel egy triász korban élt, eddig
ismeretlen, nagytestű növényevő
dinoszauruszt a dél-amerikai ország északnyugati részén, amelyet
Ingentia primának, vagyis az első
óriásnak neveztek el.
Amint neve is mutatja, a kutatók szerint e faj jóval korábban élt,
mint a már ismert irdatlan méretű
unokatestvérei. A Nature Ecology &
Evolution folyóiratban most publikált
tanulmányukban leírják, hogy ellentétben a triász kori kőzetrétegekben
általában talált aprócska, alig háromtonnás dinókkal, az Ingentia prima a
becslések szerint már tíz tonnát nyomott, és tíz méter hosszú lehetett.
Igen, ez jóval elmarad súlyosabb rokonaitól, de ő sokkal idősebb is náluk.
201-237 millió évvel ezelőtt élt,
47 millió évvel a Brachiosaurus és a
Diplodocus előtt.
Apaldetti szerint eddig úgy tudtuk,
hogy az első valóban óriási dinoszauruszok a jura korban jelentek

Élet

meg. A korábban ismert legidősebb
hatalmasság a Vulcanodon volt, amely
180 millió évvel ezelőtt ét, és hat-tíz
méteres testhosszt érhetett el.
Még érdekesebb meglepetésekre
derült fény, amikor a kutatók jobban szemügyre vették a csontmaradványok anatómiai felépítését. Kiderült, hogy az Ingentia primának
a madarakéhoz hasonló légzsákok
csatlakoztak a tüdejéhez, a nyaka
táján. Ezek segíthették a folyamatos
légzését, amely elengedhetetlen volt
a hatalmas test termelte nagy men�-

nyiségű hő leadásához. A dinó lábai
még kecsesebbek voltak, mint későbbi rokonai végtagjai.
A csontok keresztmetszetén a fák évgyűrűihez hasonló növekedési vonalakat fedeztek fel. Korábban erre sem
találtak példát más fajoknál, így azt
gondolták, hogy a hatalmas testméret eléréséhez folyamatos, fokozatos
növekedésre van szükség. Az Ingentia
prima évgyűrűi viszont arra utalnak,
hogy szakaszosan nőtt: testméretei
hirtelen meglódulhattak, majd hos�szabb ideig nem növekedett tovább.
K. M.
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ÉT-ETOLÓGIA
A városi lét előnyei –
poszméhek számára

z urbanizálódás, vagyis a városA
ban élés már az emberiség több,
mint felére jellemző a Földön. Az
egyre kiterjedtebb városi élettér számos állatfaj esetében is jelentős életmódváltozást idézett elő, azonban a
jellemző példák felsorolásakor többnyire madarakra és emlősökre gondolunk. Pedig könnyen elképzelhető, hogy az épített környezet a rovarok számára is tartogathat lehetőségeket – vagy esetleg veszélyeket.
Érdekes módon nagyon kevés olyan tanulmány született eddig, amiben azt
vizsgálták volna, hogy egy faj esetében a városi, illetve a településtől
távoli élőhely kínál-e jobb szaporodási lehetőséget. Fontos észrevenni,
hogy itt most nem arról van szó, hogy
egyszerűen megfigyeljük, hol van
több az adott faj egyedeiből, hanem
hogy megvizsgáljuk, vajon városi
vagy mezei környezetben lesz sikeresebb ugyanazon faj.
Ismét elhalasztották
a űrteleszkóp fellövését

jó ideje egyre távolabbra kerülő
A
felbocsátását váró űrteleszkóp,
amelyet a Hubble utódjaként a csilla-

gászok közössége már nagyon szeretne működő egységként látni, egy most
elkészült javaslat alapján legkorábban
2021. március 30-án kerülhet a világűrbe. A távcső olyan fontosságú, hogy
mindenképpen meg kell bizonyosodni
a működőképességéről minden szempontból még a fellövése előtt.
A James Webb Űrteleszkóp készítését felügyelő független testület a
még hátra lévő tesztek és a már elvégzettek során tapasztalt anomáliák miatt tartja szükségesnek a további munkákat, s ezzel a fellövés
további halasztását is. Az űrtávcső
teljes üzemidőszakára vonatkozó
költsége így 9,6 milliárd dollárosra
nő, ebből 8,8 milliárd dollár a fejlesztés és építés költsége. A testület
meghatározta azokat a feladatokat, amelyek a fellövésig még hátra
vannak, s részletezték a cél érdekében kiküszöbölésre váró lehetséges
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Brit kutatók Londonban és a környező
falusi, valamint mezőgazdasági területeken tesztelték, hogy miként boldogulnak a földi poszméh családok. Ez
a Magyarországon is jól ismert faj igen
fontos szerepet tölt be mint a növények
megporzója. A vizsgálathoz tavas�szal befogtak számos királynőt még a
kolóniaalakítás előtt, majd összesen 43
családot létrehozva kitelepítették őket
a különböző helyszínekre. A kolóniák
megfigyelését úgy tették lehetővé, hogy
kis kaptárdobozokba tették a családokat.
Az egész szezon alatt sűrűn ellenőrizték
a kolóniákat, egészen azok szezonvégi
pusztulásáig. Mindig megszámolták,
mennyi poszméhből áll a család, él-e
még a királynő, mennyi szaporodóképes
nőstény és hím utód van jelen, mekkora
méz és virágpor felhalmozás található
a kaptárban. Ezenkívül ellenőrizték,
megtámadták-e egy másik, fészekparazita poszméh egyedei a kolóniát, illetve
hogy a földi poszméhek megfertőződtek-e különféle kórokozókkal.
Az eredmények minden szempontból
azt mutatták, hogy a poszméhek számára a városban a legjobb, a falvakban
sem rossz, ugyanakkor a mezőgazdasági területeken kifejezetten gyenge szaporulatot és túlélést mutattak a családok. A városi kolóniák szaporábbak és

nagyobbak voltak, több ivaros egyedet
reptettek ki, nagyobb táplálékkészleteket gyűjtöttek, és hetekben számolva
legalább kétszer olyan hosszú ideig
maradtak fenn a mezei helyszíneken
lévő családokhoz képest. Ráadásul
az ellenséges poszméhek támadásának a mezőgazdasági területen lévő
kaptárak voltak kitéve. A földi poszméhek kórokozókkal való fertőzöttsége nem tért el a különféle élőhelyeken.
Miért lehet ennyivel jobb poszméhnek
lenni a városban? Az indokok között
említhetjük a virágzó növények változatosabb és tartósabb jelenlétét a kertek és parkok világában Elképzelhető,
hogy a növényvédő szerek is súlyosabb
fenyegetést jelentenek a városon kívül a
poszméhek számára. Végül pedig a fészekparazita rokon faj támadásai is a vidékre jellemzők – bár a kutatók szerint
ennek jelentősége elenyésző lehet a táplálkozási feltételek eltérőségéhez képest.
Pongrácz Péter

hibák és elkerülhető problémák sorát.
Ezek egy része már most folyamatban
van a NASA tájékoztatása szerint.
Szükség van még például a Napot kitakaró pajzs hardverjének tesztjére, de
voltak az építés során emberi hibák is,
amelyek hátráltatták az eddigi munkálatokat. A testület részletes elemzéséből
ezek is kiderülnek, s javaslatokat is tettek arra vonatkozóan, hogy a további

munkálatok során ezek hogyan kerülhetők el. A teleszkópot egy Ariane-5
rakéta segítségével „összehajtogatva”
bocsátják majd fel, s a világűrben
automatikusan „bomlik ki” és jön
működésbe a teljes rendszere, ezért
a részegységeinek beépítése és tesztelése a szokásosnál is bonyolultabb
feladatokat ró a fejlesztő csapatra.
(NASA)
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KERESZTREJTVÉNY
Kitaibel Pál (1757–1817) botanikust nem kell bemutatni az Élet és Tudomány
olvasóinak, hiszen részben a hetilap közreműködésével folyik a róla elnevezett középiskolás biológiai és környezetvédelmi tanulmányi verseny. Linné
mellett ő írta le a legtöbb magasabb rendű növényfajt a Kárpátok és a Kárpát-medence területéről, így nem csoda, hogy ma is több mint 30 faj vagy
alfaj őrzi az ő, illetve Franz Adam Waldstein nevét, aki mecénása és szerzőtársa volt a gyűjtőútjain. A vakondgyíkfélék családját hazánkban egyetlen faj
képviseli, melynek tudományos elnevezése (vízszintes 1. és 36.) Kitaibelről
árulkodik, a mindössze két fajt számláló mályvanemzetség pedig magyarul
is (vízszintes 40.), deákul is a tudós után kapta nevét – utóbbi névvel illetik
a botanikusok folyóiratát is, de neveztek el tátrai tengerszemeket is róla.
Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet.
A 28-as számunkban elkezdődő 15 hetes rejtvényciklusunk végére
a négyzetek betűi – helyes sorrendbe rakva − egy 200 éve született
magyar orvos nevét adják meg. A név megfejtői között az Élet és
Tudomány negyedéves előfizetését sorsoljuk ki.
VÍZSZINTES: 1. Az alfaj tudományos elnevezésének első része. 10.
A szalonkafélék nálunk is vendégeskedő faja. 12. Annyi mint, röv. 13.
Hajnaltól süt, de nem nap! 14. Intercity, röv. 15. Nyakleves, szintén tréfás
szóval. 17. Relatív, röv. 18. Czuczor Gergely írói álneve. 19. Záportól zilált.
22. Faág közepe! 23. A Bolero zeneszerzője (Maurice). 24. Nyers olajsav.
26. A végén elbukik! 27. Minél korábbi. 29. Hegedű tartója. 30. A 100 Folk
Celsius három tagjából (Kocsándy–Torontáli–Légrády) alakult gitártrió.
31. Női név, becenév is. 32. Félidei! 33. ... Morales; Bolívia első indián
származású elnöke. 35. A lítium vegyjele. 36. A tudományos elnevezés
második része. 40. A tudós nevét viselő mályvanemzetség.
FÜGGŐLEGES: 2. Műtétre előkészül az orvos. 3. A laurencium vegyjele.
4. Szigligeti ...; népszínműírónk. 5. Fél perc! 6. Túltengést is jelölő idegen
előtag. 7. Íróeszköz tartós fémhegye. 8. Cserépkályhát épít. 9. Álmosítónak tart. 11. Például polinéziai. 12. Étvágyfokozó ital. 16. Főváros(i), röv.
17. Becses tárgyi emlék. 20. Vegyipari és Energiaügyi Minisztérium, régi röv.
A HÓNAP KÉPE

21. A rejtekből. 25. Európai Beruházási Bank, röv. 28. Angol diákvárosból való.
33. E közelebbit. 34. Tea, Bécsben! 37. Te és társaid. 38. Brit autók jelzése.
39. Korlát közepe!
Múlt heti rejtvényünk megfejtése: Kaszabellina, Kaszabicyrtus,
Kaszabobates.
A 2018/27. számunkban véget érő rejtvényciklus bekeretezett betűi LENHOSSÉK JÓZSEF nevét adják ki. A megfejtést beküldők között az Élet és Tudomány
negyedéves előfizetését nyerte: Dobróka Márta (Markaz), Kistamás Ferenc
(Szerencs), Kovács Ágnes (Fót), Lieszkovszky József (Budapest), Márton Károly (Eger), Molnárné Szilvási Ágnes (Szolnok), Németh Attila
(Budapest), Polyák Istvánné (Szolnok), Szentkereszty Gábor (Budapest), Varga Sándor (Kistokaj). A nyerteseknek gratulálunk, az előfizetések
2018. július 1-től érvényesek. Akinek nem jó ez az időpont, kérjük, mielőbb jelezze!
VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

JÚLIUS

Csibra Gergő (Kimle, csibra@freemail.hu) – Beálló –
című képe 28. számunkban jelent meg a 886. oldalon.
A színvilág Mednyánszkyt idézi, de a kompozíció fegyelmezetten strukturált. Ne keressük, kire emlékeztet, saját maga ez
a kép. Három sáv: alul a víz, felül az ágszövevény ellentétes,
mégis átszólnak egymáshoz; valami ónos eső a sima tükröt
pöttyögeti, a légies szövetet jégbevonattal merevíti. Nem tudni,
így történt-e, érdektelen az ok, absztraktan is értelmezhető faktúrák, kiemelik a középső sáv precíz geometriáját. Ezt mérnöki
tervrajzon, vonalzóval szerkesztették, de hogy a hídkorlátot a
szemközti part pont félmagasságban osztja a képen, az a fotós
szerkesztési bravúrja. A biztonságot ígérő tető oszlopai mintha
mélységes alapokba nyúlnának le, bejáratának egyenlőszárú
háromszöge épp olyan markánsan szembeszökő, mint a híd
gerendázata; hívják, vezetik az oltalmat keresőt. (H. J.)
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ÉT-IR ÁNY TŰ
Munkaközi állapot
Az eltemetett vár
címmel nyílt időszaki
kiállítás a gyulai vár
palánkerődítéseinek
2015-2016-ban lezajlott kutatásairól, a
geofizikai és régészeti
vizsgálatok eredményeiről számol be úgy, hogy a felhasznált tudományos módszerek ismertetése mellett a
már ismert képi és írásos forrásokat is bemutatja.
A tárlat magáról a kutatásról, annak szerteágazó vizsgálati területeiről és azok bizonyos nehézségeiről szól,
bepillantást engedve az ásatások mindennapjaiba, és a
feltárásokat követő feldolgozásba is, azt érzékeltetve,
hogy a munka még messze nem zárult le.
A gyulai Almásy-kastély Látogatóközpontban augusztus 20-ig látható kiállítás a jelenleg ismert eredményeket
és a rendelkezésre álló, részben restaurált leletanyag egy
részét mutatja be, a teljes kutatási programnak mintegy
„munkaközi állapotát” rögzítve. Bár a kutatók továbbra
sem merik véglegesen megrajzolni a végvári időkben a
gyulai várat körülvevő palánkerődítés teljes értékű képét,
a tárlaton láthatók lesznek olyan eredmények is, amelyek
nem csupán a korábbiakhoz képest, hanem önmagukban
is jelentős újdonságnak számítanak.

A Fasor és a háború
Az Evangélikus Országos
Levéltárban őrzik azt az
unikális gyűjteményt, amely
az Evangélikus Országos
Múzeum új, Iskola a korszakhatáron című időszaki kiállításának gerincét képezi. Hittrich Ödön
– a fasori gimnázium legendás igazgatója – hagyatékában található az a majdnem kétszáz darab tábori postai
lap, levél és fotó, amelyet tanárkollégái és az iskola korábbi – többen a bevonulás miatt „hadi érettségit” tett –
diákjai küldtek a frontról szeretett igazgatójuknak. A
szövegekből kirajzolódnak a háborúval kapcsolatos érzések a kezdeti lelkesedéstől a fásultságon át a békevágyig, a hazaszeretet, a tanárok és az iskola iránti megbecsülés, és az a hihetetlenül erős kapocs, amely ezeket az
embereket az egymástól távol eső frontokon, a lövészárkokban és a hátországban összekötötték. A legendás iskola mint a biztonság és a haza szinonimája jelenik meg
a személyes sorokban és sorsokban.
Míg a hadba vonultakkal ismerkedik a látogató, az is kiderül, hogy a budapesti gimnázium hogyan szolgálta időközben a hazát: felkelők, erdélyi menekültek és más iskola
tanulóinak befogadásával, adománygyűjtéssel, igazgatói
beszédekkel – végül pedig, 1926-ban emléktábla állításával, amelyen a gimnázium – közel hatvan hősi halottjának
neve szerepel. A tárlat november 5-ig tekinthető meg.
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Ékszerek és fegyverek
A szegedi Feketek-házban
Ősi arany- és ezüstkincsek Romániából címmel nyílt tárlat, melyen
ezer lenyűgöző aranyból és
ezüstből készült kincset láthatnak az érdeklődők, melyek több ezer évet ölelnek át.
A kollekció ezer darabja között találhatók gyönyörű
ékszerek: fejdíszek, medalionok, gyűrűk, diadémok,
karkötők, fülbevalók. Aranyból készült fegyvereket –
tőrt, kardot, harci csákányt – is bemutatnak, melyek
alapvetően díszfegyverek
lehettek, tehát nem vetették be őket valódi harcok
során. Valószínűleg a tulajdonosuk magas rangját
jelezték, valamint vallási
szertartásokra is használták őket. Az ékszerek és
fegyverek mellett a hétköznapi élet tárgyait: edényeket,
bögréket, kannákat és pénzérméket is láthatnak az érdeklődők 2019. január 20-ig a Fekete házban.

10+1
Idén tízedik éve, hogy
Forrai Ferenc kiállítást
rendez szülővárosában,
Szekszárdon. Az alkotó
a kerek évfordulót egy
csoportos tárlattal szeretné megünnepelni.
Az idei tizenegyedik
kiállítására tíz alkotótársát hívta meg, hogy az általa
felvetett témára - Szekszárdi Bikavér - válaszoljanak
művészi alkotásaikkal.
Forrai Ferenc idén 10 női alkotót kért fel, hogy adjanak
választ a szekszárdi bikavérre. A vörösborokból készült
cuvée-khez nagy általánosságban férfias jegyeket társítanak. Ilyen ital a bikvér is, amely nevéből - bika, hím
szarvasmarha - és eredettörténetéből (csatába induló
katonáknak erőt adó ital) adódóan le sem tagadhatja
férfias ital jellegét. A tárlatra készülő művek egyrészről
megmutatják, miként látják a művészek a bikavért, a
bor készítőit, a hozzá kapcsolódó anekdotákat és azok
szereplőit. A megszokott gondolatokat miként tudják
újraértelmezni, más szemszögből bemutatni, ledönteni a
dogmákat. Másrészről arra az érdekes kérdésre is választ
ad, hogy a női alkotótársak miként látják a bikavért. A
kérdés felvetés azért is érdekes, mivel az elmúlt években
sok változás történt ezen a területen a borász szakmában
is: egyre több a női borász, borral foglalkozó nő, akik ráadásul rangos elismeréseket kapnak, egyre eredményesebbek ezen a férfiasnak tartott területen. A Tíz nő és
egy férfi a bikavérről című kiállítás a Szekszárdi Bormúzeumban szeptember 15-ig várja a látogatókat.

KÖV E T K E Z Ő S Z Á M U N K B Ó L
Makedón naplemente

Valószínűleg nem sok biztosító
társaság kötne életbiztosítást az
ókori Makedónia uralkodóira,
hiszen túlnyomó többségük erőszakos véget ért. Nem csoda,
hogy amikor a zseniális hadvezér,
Nagy Sándor élete teljében hirtelen elhalálozott, sokan gyilkosságról suttogtak.
A hátlapon

Fehér vulkánok vidéke

A pálmagerle

Szaúd-Arábia modernizálási folyamata a poszt-olajidőszak utáni időkre való felkészülést jelenti. Ennek fontos része lehet a
geológiai témájú turizmus, hisz
az „éppen” kinyíló Vörös-tenger
és a sivatagi környezetben kiemelkedő prekambriumi kőzetek alkotta hegyláncok még a laikus látogató fantáziáját is megmozgatják
akárcsak
Harrat
Khaybar vulkánmezőinek hófehér
tufagyűrűi.
Aldrovandi, a tudásfelhalmozó

A kora újkor évszázadai során a
műveltség és a tájékozottság, valamint a tudomány újdonságai
mind fontosabb szerepet töltöttek
be a mindennapi életben, ezért a
tudás megszerzésének módjai
egyre sokszínűbbé váltak.
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A pálmagerle vagy szenegáli gerle
(Spilopelia senegalensis) Afrika és
Nyugat-Ázsia szubtrópusi és trópusi területeinek madara, de érdekesképp itt Európában is előfordul
(Isztambul), sőt az Európai Unió
területén is megtalálható (Kanáriszigetek és Málta).
Kistermetű faj, s talán éppen ezzel magyarázható, hogy egyes
élőhelyeiről az erőteljesen terjeszkedő nagyobb méretű balkáni
gerle kiszorítja, mint tapasztalhatjuk ezt éppen napjainkban a Kanári-szigetekhez tartozó Lanzarote
területén.
Eredeti élőhelye Afrikában a száraz szavannák. Kedveli a ritkás
akácialigeteket, de igyekszik víz közelében maradni, hiszen fő tápláléka, a magvak emésztéséhez rendszeres ivóhelyre, vízre van szüksége.
Más gerlékhez hasonlóan kezdetleges lapos fészket épít, vékony
ágacskákból, száraz gyökér darabkákból és növényi szárakból.
Ugyanazt a fészket néha két költésre is használja, sőt más esetben
egy bülbül elhagyott fészkén is költ.
Rendszerint két tojást rak, kotlási
ideje 13 nap. A fiókák további 13
nap alatt válnak röpképessé.
Sok helyen urbanizált fajjá vált.
Lakott területekre, falvakba, városokba is betelepszik. Ott sétálgat
Ashabad piacán, de India sok városában is láthatjuk. Sierra Leone
fővárosában, Freetown-ban egyenesen a „városi galamb” szerepét
tölti be, tudniillik onnan hiányzik
a szirti galamb, illetve leszármazottja, az emberrel sokfelé együtt
élő parlagi galamb.
Kép és szöveg:
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