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Kedves Olvasónk!
A zsűri a pályadíjakat visszatarthatja, megoszthat-

ja. A díjban részesült és a nem díjazott, de közlésre 
érdemesnek ítélt írásokat az Élet és Tudomány szer-
kesztett formában, ellenszolgáltatás nélkül megje-
lentetheti. 

A pályázat jeligés; a pályázó zárt, jeligével ellátott 
borítékban mellékelje nevét, lakáscímét (telefonszá-
mát, e-mail címét), anyja nevét és OTKA-kutatási 
pályázatának nyilvántartási számát is. 

A 9000-10 000 karakter szövegterjedelmű cikket 
egy nyomtatott példányban, valamint CD-n, doc 
formátumban, illusztrációval (az utóbbiakat külön-
külön fájlban és képformátumban) ellátva kérjük. 

A pályamunkákat az Élet és Tudomány szerkesztő-
ségébe (1088 Budapest VIII., Bródy Sándor u. 16.) 
vagy levélcímére (1428 Budapest, Pf. 47.) várjuk. 

A pályázatok feladásának határideje: 
                          2013. október 7.
A díjátadásra 2013 novemberében, a Magyar Tudo-

mány Ünnepe rendezvénysorozat keretében kerül sor 
az OTKA Irodán.

Élet és Tudomány Szerkesztősége
Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok

Egyetlen nemzet sem fejlődhet saját tudományos kutatások 
nélkül. A kutatást minden fejlett állam támogatja. Mivel a 
költségvetés az adófizetők pénzéből gazdálkodik, fontos, 
hogy minél szélesebb nyilvánosság ismerje meg, milyen ku-
tatásokra fordítják ezt a támogatást, s milyen eredmény 
várható azoktól. Ezért is nélkülözhetetlen, hogy a kutatók 
közreadják munkájuk eredményeit. Csak ettől remélhető, 
hogy az adófizetők és képviselőik megbecsüljék a kutató-
munkát. Erre gondolva az Országos Tudományos Kutatási 
Alapprogramok (OTKA) lapunkkal közösen 

pályázatot hirdet tudományos kutatóknak.

Olyan (máshol még nem publikált) ismeretterjesztő írásokat 
várunk a kutatóktól, amelyekben közérthető módon mutat-
ják be saját, az OTKA által támogatott kutatásukat, annak 
célját, módszerét, eddigi vagy várható eredményeit és tudo-
mányos vagy gyakorlati hasznosíthatóságának lehetőségét. 

A pályadíjak: I. díj:          100 000 forint 
II. díj:           75 000 forint 
III. díj:          50 000 forint
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Melyik illik legkevésbé a többihez?

Milyen számokkal helyesek az egyenletek?

Hogyan folytatódik a sorozat? 

(Két megoldás van.)
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 Arany nanorészecskék  
a sejtbe

Az élő sejtek belsejének értékes 
és sérülékeny tartalmát hatéko-
nyan védi a sejthártya – amiből 
másfelől persze az is következik, 
hogy nem könnyű feladat kívül-
ről mesterségesen tápanyagokat, 

gyógyszereket vagy bioszenzorokat a 
sejtekbe juttatni a sejthártya megsér-
tése vagy átszakítása nélkül. Amerikai 
kutatók azonban már 2008-ban fel-
fedezték mégis ennek egy lehetséges 
módját: megfigyelték, hogy bizonyos 
speciális polimerekkel bevont tiszta 
arany nanorészecskék biztonságosan 
bejuttathatók a sejtbe a membrán sérü-
lése nélkül. Ám mindeddig senki sem 
vizsgálta meg alaposabban e folyamat 
paramétereit (például a nanorészecskék 
mérethatárait vagy a bevonat milyen-
ségét), illetve azt, hogy milyen mecha-
nizmus működik a bejutás hátterében. 

Most a Massachusetts-i Műszaki 
Egyetem (MIT) és a Lausanne-i Mű-
szaki Egyetem kutatói laboratóriumi 
kísérleti és számítógépes szimulációs 
módszerekkel tanulmányozták eze-
ket a kérdéseket: elemzésük a Nano 
Lettersben jelent meg. 

„Vizsgálataink során arra törekedtünk, 
hogy a feltételek leegyszerűsítésével és 
osztályozásával megértsük annak a folya-
matnak a mozgatórugóit és fő szakaszait, 
amelyek lehetővé teszik, hogy az arany 
nanorészecskék bejussanak a sejtbe anél-
kül, hogy maradandóan károsítanák vagy 
átszakítanák a sejhártyát” – mondta 
Reid Van Lehn, a cikk egyik szerzője. 

A kísérletekből kiderült, hogy a sejt-
hártyán való áthatolás első, kulcsfon-
tosságú lépésében a bevonattal ellátott 
nanorészecske fuzionál a membránt al-
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kotó kettős foszfolipidréteggel, 
amely így azonnal körbezárja, 
mintegy „becsomagolja” úgy, 
hogy semmiféle rést nem hagy 
további idegen anyagok beju-
tásának. A kutatók azt is meg-
vizsgálták, milyen határok 
között változhat az így beke-
rülő nanorészecskék mérete, 
ami – mint kiderült – erősen 
függ a bevonat milyenségétől, 
összetételétől.

Az arany nanorészecskék be-
vonására a kutatók különféle 
kémiai összetételű, szerkeze-
tileg hidrofób és hidrofil mo-
lekulák keverékéből álló ösz-
szetevőket alkalmaztak, ame-
lyek a nanorészecske felületén 
egy molekulányi vastagságú 
monoréteget képeztek. 

„Amikor ismeretlen, idegen anyagré-
szecskék közelednek a sejtek felszínéhez, 
azok erre úgy reagálnak, hogy megpróbál-
ják sejthártyájukkal biztonságosan körbe-
venni, s ezáltal a sejt belsejétől elszigetelni 
őket. Ezért legritkább esetben fordul elő, 
hogy bejussanak” – mondta Alfredo 
Alexander-Katz, az MIT anyagtudo-
mány professzora, a kutatócsoport 
egyik vezetője. Éppen ezért keltett 
meglepetést, amikor 2008-ban az 
MIT két professzora, Darrell Irvine 
és Francesco Stellacci azt tapasztalták, 
hogy hidrofób és hidrofil molekulák-
ból álló monoréteggel bevont arany 
nanorészecskék képesek erre.

Mivel a nanorészecskéket teljesen 
körbeveszi a bevonat, így annak lát-
szólag nincs jelentősége, hogy éppen 
arany nanorészecskékről van szó, in-
kább csak technológiai előnynek tűn-
het, hogy az arany nanorészecskék 
„gyártása” egyszerű és már rutinsze-
rűnek mondható. Ugyanakkor még-
sem teljesen közömbös, hogy éppen 
aranyról van szó, mert több jel is mu-

tat arra, hogy a terápiás célokra alkal-
mazott aranyrészecskéknek jótékony 
mellékhatásai is vannak. 

Az is mellettük szól, hogy a rönt-
gensugárzás elnyelésében rendkívül 
hatékonyak: így a sejtekbe bejuttatott 
és külső röntgenforrással felgerjesztett 
arany nanorészecskék a gerjesztő ener-
gia leadásakor belülről pusztíthatják el 
a sejteket. 

Szintén fontos, és a kísérletek azt is 
egyértelműen bizonyították, hogy a 
bevont nanorészecske úgy jut át a sejt-
hártyán, hogy mögötte a rés azonnal 
bezárul, így a sejtbe még kisebb mo-
lekulák sem férkőzhetnek be a „farvi-
zén” - jegyezte meg Van Lehn.

A sejtbe így bejutó nanorészecskékhez, 
pontosabban külső bevonatukhoz 
különféle hatóanyagok, gyógyszerek 
is csatolhatók, amelyek így szintén 
a sejten belül fejthetik ki hatásukat. 
Ehhez persze az is szükséges, hogy a 
nanorészecskék „felismerjék”, mely 
sejtekhez kell kapcsolódniuk, és me-
lyekhez nem. „Amennyiben viszont ké-
pessé tesszük őket arra, hogy megtalálják 
a célzott sejteket, alkalmazásuk nagyon 
hatékony lehet. A bevonatot alkotó mole-
kulák megfelelő megválasztásával ez elér-
hető, erre már léteznek ismert módszerek” 
– mondta Irvine professzor, akinek 
laboratóriumában jelenleg is folynak 
ilyen kísérletek.

Hasonló módon lehetséges parányi 
bioszenzorok csatolása is, amelyekkel 
észlelhetők vagy monitorozhatók bi-
zonyos, a sejtek állapotára, működé-
sére jellemző, megfelelően kiválasztott 
biokémiai markerek – fűzte hozzá Van 
Lehn. 
Forrás:web.mit.edu/newsoffice/2013/the-gold-
standard-for-cell-penetration-0823.html 

foszfolipid kettQsréteg foszfolipid

hidroil fej

hidrofób farok

A sejthártya alapszerkezetét adó kettQs foszfolipidréteg

Au

CH2

S 
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lipidfarok

lipidfej 

Hidrofób és hidrofil molekulákból álló 
monoréteggel bevont arany nanorészecskék áthaladása  

a sejthártya foszfolipid kettQsrétegén 
(KÉP: REID VAN LEHN) 
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A Kis és a Nagy Magellán-felhő, 
a Tejútrendszer körül keringő két 
törpegalaxis, a Magellán-áramlás hosz-
szan elnyúló ívének csúcsánál van. Az 
áramlás 1972-es felfedezése óta kérdé-
ses volt, vajon anyaga a két kísérő ga-
laxis valamelyikéből, vagy talán mind-
kettőből szakadt-e ki. Eddig azonban 
nem volt mód e kérdést közvetlen meg-
figyelésekkel megválaszolni. 

Most egy csillagászcsoportnak a 
Hubble-űrtávcső kozmikus eredet-
vizsgáló spektrográfja (COS) és az 
Európai Déli Obszervatórium (ESO) 
nagyon nagy távcsöve (VLT) segítsé-

gével a Magellán-áramlás hat régió-
jában sikerült meghatároznia néhány 
nehezebb elem (például kén és oxigén) 
gyakoriságát. A COS ezeket az eleme-
ket fényes távoli kvazárokból (aktív 
galaxismagokból) érkező ultraibolya 
fénynek az áramlásban történő elnye-
lődése alapján határozta meg.

 Megfejtették  
a Magellán-áramlás 
titkát

 Csillagászok a 
NASA/ ESA 
Hubble-űrtáv-
csöve segítségé-
vel megfejtették 

a Magellán-áramlás eredetének idestova 
négy évtizedes rejtélyét. Magát az áram-
lást, amely egy közel 200 ezer fényév 
hosszú, a Tejútrendszer körül szalagszerű-
en elnyúló, a Magellán-felhőket, csillago-
kat és gázfelhőket magába foglaló anyag-

híd, 1972-ben fedezték fel, eredete mosta-
náig homályos volt. A Hubble legújabb 
vizsgálatai alapján azonban megállapítha-
tó, hogy az áramlás nagyobb része mint-
egy 2 milliárd éve a Kis Magellán-felhő-
ből szakadt ki, míg egy kisebb hányada 
jóval későbbi eredetű, és anyaga a Nagy 
Magellán-felhőből származik. 

C
S

IL
L

A
G

Á
S

Z
A

T A mérések alapján megállapították, 
hogy a kén és az oxigén gyakorisága az 
áramlás túlnyomó részében meglehe-
tősen alacsony, és nagyjából megegye-
zik a Kis Magellán-felhőben mintegy 
2 milliárd évvel ezelőtt fennálló gya-
korisággal. 

Ám meglepetésükre az áramlásnek 
a Magellán-felhők közelébe eső csú-
csánál a kén gyakoriságában sokkal 
magasabb szintet észleltek: ennek a 
régiónak a kémiai összetétele sokkal 
inkább a Nagy Magellán-felhő mos-
tani anyagáéhoz hasonlított, ami azt 
sugallta, hogy az áramlásnak ez a része 
a jelenhez sokkal közelebbi időpontból 
és ebből galaxisból származhatott.

A felfedezés a csillagászokat váratla-
nul érte, mivel korábbi számítógépes 
szimulációk azt mutatták, hogy az 
áramlás teljes anyaga a gravitációsan 
jóval lazábban kötött Kis Magellán-
felhőből származik. 

„Mivel a földi légkör az ultraibolya fényt 
erősen elnyeli, korábban nem volt lehetősé-
günk a mostanihoz hasonló közvetlen mé-
réseket elvégezni – magyarázta Philipp 
Richter, a Potsdami Egyetem csillagá-
sza, a kutatócsoport egyik tagja. – Eh-
hez a Föld légkörén kívül keringő Hubble- 
űrtávcső nélkülözhetetlen volt.”

Mostanra a Tejútrendszer közeli 
kísérőgalaxisai – a Magellán-felhő-
ket kivéve – gázanyagának túlnyomó 
részét elveszítette. A Magellán-fel-
hők nagyobb tömegüknek, s ennek 
megfelelő, erősebb gravitációjuknak 
köszönhetik, hogy még ma is van 
bennük új csillagok képződéséhez 
elegendő gázanyag, jóllehet a Tejút-
rendszerhez és az azt körülvevő forró 
gázhalóhoz közeledve egyre többet 
veszítenek belőle. Részben a forró 
gáz halonyomása által kifújt, részben 
pedig a két Magellán-felhő közti ár-
apályhatás kiszakította gáztömegek-
ből alakult ki a Magellán-áramlás.

„A Tejútrendszer közelében elhaladó, és 
hozzá egyre közelebb kerülő anyagáramlá-
sok eredete és további sorsának ismerete ga-
laxisunk további fejlődése szempontjából is 
fontos, hiszen az áramlás idővel eléri a Tej-
útrendszert, és gázanyaga galaxisunkba 
hullva újabb csillagok képződését indítja 
majd be” – mondta Andrew Fox, az 
Űrtávcső Tudományos Intézet mun-
katársa. 

A Magellán-áramlás eredetéről be-
számoló két tudományos közlemény az 
Astrophysical Journalben jelent meg.
Forrás:http://www.spacetelescope.org/news/
heic1314/ 

A rádióhullámok és a látható fény tartományában készült felvételekbQl összeállított mozaikkép 
közepén halványkéken derengQ Tejútrendszert félig körülöleli (a képen alatta) rózsaszín_ 
szalagként elnyúló Magellán-áramlás. A barnás csomók a galaxisunkban lévQ csillagközi 
porfelhQk, az áramlás csúcsában (jobbra lent) látható két fényes folt a két Magellán-felhQ.

KÉP: NRAO/AUI/NSF, LEIDEN/ARGENTINE/BONN SURVEY, PARKES OBSERVATORY, WESTERBORK 

OBSERVATORY ÉS ARECIBO OBSERVATORY

A Nagy Magellán-felhQ
KÉP: ESO/DIGITIZED SKY SURVEY 2 

A Kis Magellán-felhQ
KÉP: ESA/HUBBLE AND DIGITIZED SKY SURVEY 2  
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X Á N T U S  J Á N O S ,  A  T E R M É S Z E T V É D E L E M  E L V F U T Á R A 

KORAI 
ÖKOLÓGUS 
SZEMLÉLET

Xántus János egész élete, tevékenysége a XIX. századhoz kötWdik.  
Érdekes útleírásaiban és helyenként kritikus hangvétele cikkeiben 
egyaránt nyomon követhetjük a mai energiahasználatra és technológi-
ára alapozott, fogyasztásra beállított társadalom fejlWdésének kialaku-

lását, másrészt megismerhetjük az ezzel szemben fellépW, a természet 
szépségeire rácsodálkozó és azt megWrizni igyekvW elsW természetvé-

dW törekvéseket. Egy régebbi kor Föld-képének leírása jelenünkben – éppen a pusztuló természeti világ, a 
kihalófélben lévW növények és állatok miatt – felbecsülhetetlen kultúr- és földtörténeti értéket képvisel.

Az emberiség életét több ezer év óta alapve-
tően a természet erőihez való alkalmazko-
dás határozta meg. Korunk bonyolult 
szervezettségű civilizációjában azonban 
mind jobban előtérbe kerül minden egyén 

számára a fennálló társa-
dalmi rend normatívái-
hoz való idomulás. Ez a 

kétirányú viszonyulás etikai 
szempontból kérdések sorát veti fel: mi-

lyen ez a földi ökoszisz-
téma, amelyben élünk, 
milyen szerepet tölt be 

az ember gondolkodásmód-
jában, képzeletében az állandó vál-

tozásban és megújulás-
ban lévő természeti 

környezet? Milyen 
kapcsolatot alakí-
tott ki az ember a 

múltban gondolati és érzelmi síkon 
a körülötte lévő növényekkel és állatok-
kal, hogyan viszonyult az élet alapele-
meihez, a geológiai adottságokhoz és a 
Föld energiakészletéhez? 

A természet javait az ember évez-
redeken át a saját és közössége lét-
fenntartásának céljából használta 

fel – valamennyire az ésszerűség ha-
táráig, mert érezte, ha nem így tesz, 

nem tudja biztosítani önmaga és utódai 
életének jövőjét. Így is történt mindez 

egészen a XIX. századig, amikor egy hir-
telen váltással teljesen felborult és diszhar-

móniába fordult az ember és a termé-
szet viszonya. A nagy változásokat ho-
zó XIX. századi korszellem szakított 
az addig felhalmozott, ősi természetis-
mereti tudással, megkérdőjelezte a ko-
rábbi társadalmak spirituális hitét, és 
nagy vehemenciával hozzálátott a Föld 
világának mesterséges eszközökkel va-
ló átalakításához. Az ember a környe-
zetét formáló, önmagát megismerni 
igyekvő, individuális lénnyé akart vál-
ni, és ennek következtében megválto-
zott a természethez való hozzáállása is. 

A polihisztor
Xántus János (1825–1894) idejében még 
senki nem ismerte a védett növények és 
védett állatok fogalmát, a természet 
szerte a világban könnyen tudta repro-
dukálni önmagát. Azonban éppen 
Xántus amerikai utazása idején (1850–
1864) történt a minőségi váltóugrás civi-
lizációnk történetében. A gazdasági és 
technikai előrelépés, amely Európában 
már a középkorban jelentősen átalakí-
totta a természeti viszonyokat, elképesz-
tő módón felgyorsult Amerikában is.

A fejlődési iram lehetővé tette a közle-
kedés megkönnyítését, a városok kiala-
kulását, a vasútvonalak megépítését. 
Ennek érdekében hatalmas területeken 
törték fel a földet, csapolták le a mocsa-
rakat, pusztították el az eredeti növény-
zetet és állatvilágot. Fellendült a keres-

Különleges 

növény Whampoo 

kertjében, 

Szingapúrban 
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ban megjelenő útleírásaiban reme-
kül végigkísérhetők.

Bármerre utazott, Xántust magával 
ragadta a természet változatosságának 
sokszínűsége; ő még mindenütt tiszta 
vizű tengereket, folyókat látott, amely-
ben az élőlények milliárdjai éltek ki-
fogyhatatlan erejű, életkedvet sugárzó 
kavalkádban. Miközben rajzolt és jegy-
zetelt, szemével, mint egy kamerával 
rögzíteni igyekezett az ezerarcú ter-
mészet  szépségeit. Gyönyörködött az 
Indiai-tenger fantasztikus élővilágá-
ban, így a korallokban, majd a jávai ős-
erdők egyedülálló, megújulásra való 
képességében. 

„A növényzet színpompája mindent 

felülmúlt, amit életemben a tropikus és 
egyenlítői övek alatt láttam. Valami sa-
játszerű igéző ifjúsági jelleg lebeg ezen ős-
erdőkön, melyet európai erdőkben hiába 
keresünk. Míg a mérsékelt éghajlat alatt 
az elszáradt fák sokáig fennállnak, vagy 
ha kidűltek, ottan hevernek a földön, az 
egyenlítő és tropikus öv alatt száz és száz 
erő működik szünet nélkül. A vízgőz és 
szénsavgáz rombol és sebesen épít. Az 
ember ezért mindenütt friss, üde és egész-
séges életet lát fölemelkedni a hatalmas 
világosságtengerben, melynek varázsereje 
a növényvilág csudáit teremti.”  (Győri 
Közlöny. 1879.) 

Xántus arra is felfigyelt, hogy a ter-
mészet formagazdagságát tükrözve 
milyen variabilitás létezik a különböző 
éghajlati övek alatt élő emberi társadal-
mak és közösségek kultúrájában, gaz-
dálkodási módjában és szokásvilágá-
ban. Ez a természeti-társadalmi sokré-

tűség rajzolódott ki Xántus páratlanul 
érdekes Indonéziai Néprajzi Gyűjtemé-
nyében, amellyel megalapozta a Ma-
gyar Néprajzi Múzeum tárgyi anyagát.

Környezetetikai értékrend
Utazásai és természettudományi gyűj-
tései alkalmával Xántus a legkülönfé-
lébb kapcsolatba került növényekkel és 
állatokkal. Kutatásai közben fel is fede-
zett addig még nem ismert állatfajokat, 
főleg kisragadozókat, hüllőket és ma-
darakat (némelyik elnevezése a mai na-
pig az ő nevére utal). Számára a növé-
nyek a lélek emelkedettségét, az állatok 
az érzelmek széles skálájának megnyil-
vánulását jelentették. Az állatokat ér-
telmes lényeknek tekintette, viselkedé-
sükben nemcsak a természet célszerű-
en irányított élet- és fajfenntartó jeleit, 
hanem a cselekedeteik megtervezésére 
összpontosító gondolkodás elemeit is 
észrevette.  

„A főmunka, mit az elefánt több 
mint ösztönszerű belátással és ügyes-
séggel véghez visz: a nehéz anyagok 
tova mozdítása, sőt helyrerakása. 
Az elefánt csaknem minden esetnél 

megérti s felfogja a munkának nem-
csak minőségét, de czélját is, melynek 

kivitelét tőle követelik; s legtöbb esetben jó 
kedvvel s önként megteszi a munkának oly 
apró részletét, melyek nem is követeltettek 
tőle. Minden követ, gerendát, melynek to-
va mozdítását neki megparancsolják, elő-
zetesen, múlhatatlanul jól megnézegeti, 
mintegy fontolóra véve, hogy 
megbírkózhatik-e ereje a föladat nehézsé-
gével.” ( Néhány hét Ceylon szigetén. 
Budapesti Szemle. 1877.)

Leginkább az állatokkal szembeni 
bánásmódot kritizálta, és legnagyobb 
bűnnek az állatok oktalan, becsvágy-
ból történő vadászatát tartotta. „Cey-
lonban igen sok ugyan még az elefánt, de 
számuk napról napra kevesbedik annyira, 
hogy sok helyütt az ültetvényeket s rizsföl-
deket pusztításaik ellen védelmezni már 
nem is szükséges. Az angol tisztek és uta-
zók egyedül vadászszenvedélyből tömérde-
ket pusztítanak el, valamint talán a benn-
szülöttek sem kevesebbet azon csekély juta-
lom végett, melyet a kormány minden elej-
tett állatért, mint kártékony vadért fizet. 
Ha a pusztítás ily mérvben folytattatik: 
kétséget sem szenved, hogy e nemes állat 
néhány évtized folytán végkép kiírtatik a 
szigetről.” (Néhány hét Ceylon Szige-
tén. Budapesti Szemle. 1877. )     

Bár kitűnő vadász hírében állt, a va-

kedelem, vállalkozások, hivatalok és 
bankok jöttek létre, felértékelődött a 
pénz szerepe. Az erdőirtások helyén 
nagy mezőgazdasági hozamot adó ül-
tetvényeket hoztak létre, a városok kö-
rül pedig ipartelepeket. Ily módon a va-
donból kultúrtáj, épített környezet ke-
letkezett, ahol már nem a természet, ha-
nem az emberi erő kezdte érvényesíteni 
az uralmát. 

Xántus János kiváló képességű huma-
nista gondolkodó, író és igen aktív köz-
életi személyiség volt. Tevékenysége fel-
ölelte a kutató-geográfus, térképész, fel-
fedező-világjáró, etnográfus-muzeoló-
gus feladatkörét, és mindezek 
birtokában óriási tudást gyűjtött össze az 
akkoriban szétválni készülő természet- 
és társadalomtudományi szakok terüle-
téről. Életének sorsdöntő eseménye a 
londoni emigrációból Amerikába való 
kivándorlás. Ám nemcsak Amerikában, 
hanem később a Távol-
Keleten: Thaiföldön, 
Kínában, Japánban és In-
donéziában is nagy távolságo-
kat utazott be, és egy európai 
számára teljesen idegen ter-
mészeti viszonyok, illetve 
ezekhez alkalmazkodó embe-
ri társadalmak kultúrköreiben, 
szellemi hatásai között mozgott.

Sok viszontagság átélése után, ta-
pasztalatokkal és hatalmas termé-
szettudományi gyűjteménnyel 
gazdagon hazatérve lázasan figyelte 
a XIX. század tudományokat te-
remtő mozgalmait, a gazdasági találé-
konyságot, a gondolati és a kulturális ki-
bontakozást. Természettudományi és 
néprajzi gyűjteményeinek helyet keresve 
szorgalmazni kezdte a (jóval később 
megvalósult) Természettudományi- és 
Néprajzi Múzeum, a Fővárosi Állatkert, 
valamint egy természettudományi 
gyűjtőkörű könyvtár létrehozását. A tu-
dományos közéletben is aktív szerepet 
vállalt: alapító tagja lett a Magyar Föld-
rajzi Társaságnak és a Néprajzi Tudo-
mányos Társaságnak. 

A természet csodálója 
A széleskörű xántusi reformgondo-
latokból ezúttal a természeti értéke-
ket megőrző szemléletét emeljük ki, 
amelyek különböző könyveiben: 
Xántus János Levelei Éjszak Ameriká-
ból (1858), Utazás Kalifornia Déli Ré-
szeiben (1860) és Ceylonról, Szinga-
púrról, Borneóról szóló, folyóiratok-
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Már Amerikában, később pedig más 
területeken, például Ceylonban és In-
donéziában is tapasztalta, hogy a civili-
záció terjeszkedése közben az egyes vi-
dékekről azért pusztultak ki az állatok, 
mert felszámolódtak a növények és ál-
latok természetes élőhelyei. „Djohoréban 
tűnt leginkább szemembe, mily óriási kü-
lönbség van a közt, amit egyrészről a termé-
szet, másrészről az ember keze alkot. Rop-
pant területű őserdőket meggyűrűznek a 
chinaiak, aztán egy pár év múlva elégetik a 
kiszáradt erdőt s helyén egy rongyos borsül-
tetvény létesül. Az ilyeténkép először szép-
ségétől, aztán éltető erejétől megfosztott 
földet otthagyják, s rajta többé erdő nem is 
nő – legalább évtizedekig –, de nő egy 
magas haszontalan durva sás, az úgyne-
vezett lálángsás, melyben még a tigrisek 
se szeretnek járni, mert benne állatélet 
nincs.”  ( Győri Közlöny. 1879. ) 

A környezetetikai értékrend szem-
pontjából Xántus János legnagyobb je-
lentőségű meglátása volt, hogy felfi-
gyelt a fokozódó haszonnövelés, a pro-
fit érdekében történő természetpusztí-
tás globális társadalmi és gazdasági 
ellentmondásaira és súlyos következ-
ményeire. Rájött, hogy ha egyes nép-
csoportok alapvető életfeltételei és táp-
lálékai veszélybe kerülnek vagy meg-
szűnnek, ezek a népek az élővilág 
egész láncolatával együtt elpusztulnak. 
Jó érzékkel tapintott rá az egész folya-
mat lényegére, hogy minden termé-
szetpusztító tényező visszafordíthatat-
lan környezetváltozást idéz elő.
 A cethalászatról írt kitűnő tanulmá-

nyában kifejtette azokat az ártalmakat 
és veszélyeket, amelyek összhatásukban 
károsíthatják a földi élet ökológiai 
rendszerét. Logikus sorrendiségben ve-
zette le a nagytengeri kikötőkben egy-
re sűrűbben megjelenő hajók és az elő-
lük menekülő cethalak fogyása, vala-
mint a fókavadászat fellendülése és az 
eszkimók éhezése közötti összefüggést:   
„A hatvanas évek közepe óta a czethalászat 
nagyon hanyatlott… A tengereken az 
északi népek folytatják még a 
czethalászatot, sikertelenség esetén fókákat 
és rozmárokat is vadásznak, hogy haszon 
legyen. Egy idő óta divatba jött az egészen 
fiatal fókák bőre, mely az állatka 10-14 
napos koráig hófehér színű, s mint ilyen, 
igen magas árat ural a londoni szőrmevásá-
ron. E végből évente a legnagyobb veszélyek 
közt már márciusban benyomulnak a grön-
landi tengerbe ily hajók, mert a fókák ápril 
elején fiadzanak az álló jégmezőkön. A 

dászathoz való viszonyulása az 
iméntiekből következő humánszem-
lélete miatt kétértelmű volt. Az álla-
tok gyűjtésénél elsősorban az a szán-
dék vezérelte, hogy az állat megszer-
zése a tudomány részére felfedezés, 
az emberiség számára pedig az élő-
világról szerezhető ismeret és tudás 
gyarapítása. Ezt igazolta a Borneón 
történt nagy vadászata, ahol heves 
küzdelemben tudott csak elejteni 
egy orangutánpéldányt.

Xántusban minden nagyon szoros 
természetközeli élmény egyre jobban 
tudatosította, hogy mint utazó és ter-
mészetkutató egy kivételezett pillanat-
ban van és csakis így adódik számára 
lehetőség megismerni a természet iga-
zi, ősteremtési varázslatát.  Éppen ezért 
nagyítódott fel képzeletében a termé-
szet akkori állapotának megörökítési 
vágya, a természet kincseinek megőr-
zési szemlélete.

A cethalászat és az eszkimók
A természet értékelése és védelme 
Xántusnál eleinte még spontán, termé-
szetes reakcióként működött. Később 
azonban eljutott ahhoz az etikai alap-
elvhez, hogy minden emberi döntés-
nek és cselekvésnek súlyos következ-
ményei lehetnek a természetre nézve. 
Bármilyen emberi beavatkozással a 
természet egysége megbomlik, és ezzel 
a tökéletesen egymásra épített létezési 
formák örökre a semmibe hullhatnak.

megelőző években sok szerencsével is va-
dásztak, s ezrenként öldösték le a fiatal fó-
kákat szüleik szemeláttára… Tudjuk, 
hogy a lappok és az eszkimók ezen állatok-
ból nyerik minden élelmüket és ruházatu-
kat, úgy fűtő és világító anyagot, sőt ágyaik 
és sátraik is az állatok bőreiből készülnek, 
Ha most ezen embertelen mészárlás folyta-
tódni fog, rövid idő múlva azon szegény és 
szánalomra méltó nyomorult emberfaj, 
megfosztatván megélhetése minden föltéte-
létől és forrásaitól, végszükségre és ínségre 
fog jutni, s a művelt századunk azon lát-
ványban fog részesülni, hogy egész ember-
faj pusztul ki könyörtelenül és minden ir-
galom nélkül a divat nyomása következté-
ben. (A Czethalászatról. Földrajzi Közle-
mények. 1888.) 

Egy új világkép felé
Xántus János írásai megszívlelendő 
üzeneteket tartalmaznak jelenünk és 
jövőnk tekintetében egyaránt. Ma az 
egész Földre kiterjedő természetpusztí-
tás és pusztulás korszakát éljük át. Ha-
talmas mennyiségben fogyasztjuk el a 
Föld mindenfajta ásványi és energia-
készletét, növényi és állati tartalékait. 
Mesterséges, művi környezetet terem-
tünk magunk körül, és óriási hulladék-
hegyeket termelünk. 

Emberi ésszel úgy gondoljuk, hogy 
civilizációnk fennmaradása, tovább-
vitele számos józanul átgondolt – és a 
problémákat kezelni tudó – társadal-
mi és gazdasági tényezőtől függ, ám 
valójában ennél sokkal többről van 
szó. Egy olyan etikai, környezetetikai 
szemléletmód tömegméretű elsajátí-
tásáról, amely a világegyetem egysé-
gének, az ember és a természet össz-
hangjának felismerésén alapul. En-
nek a szemléletmódnak az elfogadá-
sával az ember megérti, hogy ő is a 
természet része; ily módon a földi 
bolygón élve egyenrangú szerepet 
kell vállalnia a természet minden más 
élőlényével, tisztelnie kell a természet 
értékeit és alkalmazkodnia kell a tör-
vényszerűségeihez. 

A természetvédelem problémái egyre 
felelősségteljesebb cselekvésre ösztö-
nöznek, ezért a jövőben az etikai kész-
tetésű problémamegoldások új szellemi 
irányzatok követéséhez, nyitott gon-
dolkodásmódhoz, közösségi együtt-
működéshez és az egész Földet érintő 
összetartozás-tudat megnyilvánulásá-
hoz vezethetnek el.

SZÁSZ ÉVA

Whampoo kertjében készült Xántus-rajz 

(Szingapúr)



A SM jellegzetessége, hogy az 
immunrendszer önmaga 
ellen fordul és az idegsejt 

nyúlványait körülvevő velőshüvelyt, 
az úgynevezett myelinhüvelyt tá-
madja meg. Újabb kutatások szerint 
maga az idegsejt is károsodik. A be-
tegség folyamán a kóros immunre-
akciók miatt az idegrendszer állandó 
gyulladásban van. A károsodások 
legsúlyosabb következménye az 
idegrost ingerületvezetésének lassu-
lása, mely végső soron a tünetek 
megjelenését is okozza. Ezt a folya-
matot úgy képzelhetjük el legegy-
szerűbben, ha a velőshüvely műkö-
dését a villanydrót körüli szigetelő-
réteghez hasonlítjuk. A szigetelt he-
lyeket a sejtmembránon végigfutó 
elektromos jel kénytelen „átugrani”, 
ezáltal a myelinhüvely lényegesen 
meggyorsítja az ingerületvezetést. 
Szklerózis multiplex esetében elvész 
ez a képesség, mivel ilyenkor a fenn-

álló gyulladás miatt a myelin elpusz-
tul, a helye heggel gyógyul. 

Tünetek
A multiplex (sokszoros) elnevezés 
abból adódik, hogy a betegség a köz-
ponti idegrendszer gyakorlatilag 
bármely részét érintheti, így a tüne-
tek is meglehetősen változatosak le-
hetnek. Általában együtt jár 
mozgási, érzékelési, látási és mentális 
funkciók károsodásával. Leggyako-
ribb tünetei a homályos és kettős lá-
tás, a rosszul érthető, nem jól artiku-
lált beszéd, nyelészavar, végtaggyen-
geség, illetve mozgási nehezítettség, 
feltűnő fáradékonyság. Később ki-
alakulhat egyensúlyzavar, a test 
felületén érzett zsibbadás, széklet-, 
vizelettartási nehézség, részleges 
vagy teljes vakság, végtagbénulás, 
pszichológiai zavarok, eszmélet-
vesztés és a végtagok, elsősorban a 
kéz remegése.

A betegség hátterében álló okokról 
egyelőre még keveset tudunk. A be-
tegek akár hónapokig–évekig is sta-
bil állapotban lehetnek, majd hirte-
len, minden látható ok nélkül kiala-
kul egy állapotrosszabbodás. Jelen-
leg nem ismeretes, hogy mi az a 
kórfolyamatot beindító tényező, 
amelytől az immunrendszer saját 
szervezetének ellenségévé válik. Va-
lószínű, hogy több tényező játszik 
közre a betegség kialakulásában. 
Felmerülhet környezeti faktorok 
szerepe, hiszen tudjuk, hogy a be-
tegség megjelenési valószínűsége 
déltől észak felé haladva egyre in-
kább növekszik. De a szklerózis mul-
tiplex elsősorban a fehér emberek 
betegsége, ami már önmagában is 
utalhat a kórkép genetikai hátterére. 
Ezt a teóriát a hibás gén fellelése iga-
zolhatja. Ugyanakkor a fertőzések 
szerepe sem kizárható a betegség ki-
alakulásában.

E G Y  K É PA L KO T Ó  V I Z S G Á L AT  Í G É R E T E

SZKLERÓZIS MULTIPLEX 
ÉS AZ MRI 

A szklerózis multiplex (SM) a központi idegrendszer gyulladásos eredete, autoimmun betegsége. A kór-
kép elsWsorban a 20-40 éves korosztályú nWk megbetegedése. Kezelés nélkül az esetek közel kétharma-
dában 10-15 év kórlefolyás után a betegség maradandó rokkantsághoz vezet. Ezen tények ismeretében 

belátható, hogy a szklerózis multiplex komoly terhet ró mind az egyénekre, mind a társadalomra.
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A myelinhüvely sérülése miatt lelassul  

az ingerületvezetés szklerózis multiplexes betegekben Idegpályák
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het súlyos vagy csupán 
enyhe tünetekkel. Ko-
moly probléma, hogy je-
lenleg nincs az orvosok 
kezében olyan módszer, 
aminek a segítségével 
megjósolható lenne a be-
tegség lefolyása, illetve 
előre figyelmeztetne a kö-
zelgő állapotrosszabbo-
dásra. 

A vizsgálatunk során 
három kérdésre összpon-
tosítottunk. Feltérképez-
tük a szklerózis multip-
lexben kialakuló változá-
sokat mind a léziók által 
érintett, mind a normális-
nak látszó fehérállomány 
területén. Továbbá össze-
függéseket kerestünk az 
MRI-felvételeken látható 
kép és a betegek klinikai 
állapota között.

31 szklerózis multiplexes 
beteget és 31 egészséges 
önkéntes kontrollalanyt vontunk be 
vizsgálatunkba. Az MRI-vizsgálatok 
előtt feltérképeztük a betegek klini-
kai állapotát, amit a Kiterjesztett 
Rokkantsági Skálán mértünk le. Ez a 
szklerózis multiplexben rutinszerűen 
használt módszer, amely során nyolc 
rendszer állapotát mérjük fel és fél 
pontokkal emelve 0-tól 10-ig terjedő 
skálán pontoztuk a betegeket. A 
romló fizikai állapottal párhuzamo-
san magasabb pontszámot adtunk. A 
mi betegeink viszonylag jó klinikai 
állapotban voltak, átlagosan 1.5 pon-
tot értek el.

A módszer
Egy speciális, képfeldolgozó prog-
rammal analizáltuk a betegek és az 
egészséges kontrollok fehérállomá-
nyát. Az eljárás meglehetősen komp-
lex. Négy paramétert vizsgáltunk a 
fehérállományi rostokban, melyek 
információval szolgálnak arról, 
hogy hol és mekkora a károsodás.

Fontos tudnunk, hogy az MRI a 
hidrogén atommagjait használja fel 
a képalkotáshoz, gyakorlatilag a 
hidrogénben dús szöveteket, struk-
túrákat tudja megjeleníteni. Az álta-
lunk használt diffúziós tenzor kép-
alkotó technika (angolul: diffusion 
tensor imaging: DTI) azon alapul, 
hogy a víz (hidrogénatommagok) 

A szklerózis multiplex diagnózisa kü-
lönösen a betegség kezdeti szakaszá-
ban nem egyszerű feladat. A klinikai 
kép vizsgálatának továbbra is köz-
ponti szerepe van a folyamatban. A 
diagnózis nem állítható fel egyetlen 
tünetből, csak azok együtteséből, va-
lamint számtalan más, hasonló tüne-
teket mutató betegség kizárásával. Fi-
atal korban kevés betegség okozza 
egyszerre több struktúra károsodását. 
Ilyenek például egyes fertőzések 
(HIV, szifilisz), gyulladásos és reu-
matológiai betegségek, mint a lupusz 
illetve természetesen a szklerózis 
multiplex. A központi idegrendszer-
ben zajló immunológiai folyamatokat 
a liquor (agy-gerincvelői folyadék) 
vizsgálatával lehet igazolni.

A szklerózis multiplex diagnózisá-
ban használt legfontosabb eszközös 
vizsgálat az MRI (mágneses rezo-
nancia képalkotó vizsgálat). Az 
MRI olyan diagnosztikai módszer, 
melynek segítségével a gyulladásos 
gócok láthatóvá tehetők, sokszor 
már akkor, amikor a betegnek még 
nincsenek tünetei. Ezek plakkok az 
MRI-felvételeken fehér gócokként 
(ún. léziókként) jelentkeznek. Újab-
ban élénk kutatások folynak a fehér-
állomány azon területének feltérké-
pezésére is szklerózis multiplexben, 
ahol a rutinszerű MRI-felvételeken 
nem látszik eltérés (lézió), ám ahol 
feltehetően már elindultak a kóros 
folyamatok. 

Feltérképezés
A betegség lefolyása nagyon változó 
lehet: éppen úgy lehet fellángolások 
és javulások váltakozásával tarkított, 
mint folyamatosan romló. Jelentkez-

szabad diffúzióját gátolják a memb-
ránok. Így a  vízmolekulák bizonyos 
struktúrák (esetünkben az idegros-
tok) mentén mozognak, pályájuk, 
háromdimenziós ellipszoid forma-
ként írthatók le. A fehérállományi 
rostok sérülése következtében a víz 
elveszíti az idegrostok által szabályo-
zott mozgását, az ellipszoid forma 
megváltozik és egyre inkább gömb-
re fog hasonlítani.

A méréseket az agy teljes területén 
2×2×2mm-es egységekre bontva vé-
geztük. Az analízis során minden 
egyes térbeli egységben (voxel) a dif-
fúziós ellipszoid négy paraméterét 
vizsgáltuk: a geometriai forma ten-
gelyeit és az azokból számolt további 
két értéket. Ezt a négy paramétert 
hasonlítottuk össze az egészséges és a 
beteg csoport között az agy minden 
egyes pontjában (voxelekben). 

A gócokat a betegek MRI-
felvételein kézzel rajzoltuk körbe, 
majd egy matematikai program se-
gítségével kiszámoltuk az össztérfo-
gatukat. A betegek és az egészsége-
sek fehérállományának összehason-
lításán túl összefüggéseket keres-
tünk a szklerózis multiplexben 
látható fehérállományi változások és 
a betegek klinikai állapota, a beteg-
ség fennállásának ideje, valamint a 
fehérállományban látható gócok tel-

A betegség során folyamatosan pusztuló 

fehérállomány az MRI-felvételeken fehér 

gócokként (ún. léziókként) látszódik

A betegségben az egész fehérállomány területén jelentQs 
elváltozásokat találtunk. Ezeknek 

a károsodásoknak a valószín_ségét az ábrán pirostól 
sárgáig tartó színskálával jeleztük.
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jes térfogata között.
Mind a négy vizsgált para-
méter esetében a fehérállo-
mány egész területén jelen-
tős eltéréseket figyeltünk 
meg a betegeknél az egész-
ségesekhez képest. A diffú-
ziós paraméterek eltérésé-
nek  a mintázata arra utalt 
elsősorba, hogy az egység-
nyi területen lévő membrá-
nok száma csökkent, azaz 
myelinhüvely károsodásáról 
van szó. 

Annak érdekében, hogy 
felmérjük, a fehérállomány 
normálisnak tűnő részében 
végbement változásokat is, 
készítettünk egy olyan ké-
pet, ami egyszerre mutatta 
meg mind a 31 beteg összes 
gócát. Amikor ezt a képet 
összehasonlítottuk a kapott 
eredményeinkkel, megállapítottuk, 
hogy azokon a területeken is kimu-
tatható volt a károsodás, ahol egyéb-
ként nem voltak gócok, azaz a nor-
málisnak tűnő fehérállományban is 
károsodik a fehérállomány. 

Továbbá azt is kimutattuk, hogy a 
rokkantsági fok és a gócok teljes 
térfogata jelentős összefüggést mu-
tat a kimutatható fehérállományi 
károsodással. Ez azt jelenti, hogy 
minél súlyosabb egy beteg állapota, 
illetve minél több lézió jelent már 
meg az agyában, annál súlyosabb 
fehérállományi elváltozás fedezhető 
fel ezzel a technikával. Ezzel szem-
ben eredményeink szerint az, hogy 
a betegség milyen régóta áll fenn, 
nincs összefüggésben az agyban ki-
alakuló változásokkal.

A szklerózis multiplex esetében 
folyamatos vita tárgyát képezi az, 
hogy elsősorban az idegrost, vagy 
a myelin károsodása alakul-e ki. 
Annak ellenére, hogy a szövettani 
vizsgálatokból és az állatkísérle-
tekből valószínűnek látszik, hogy 
elsősorban a myelin változásai ját-
szanak fontos szerepet, a betegség 
korai szakaszáról csak kevés ada-
tunk van. A szakirodalom szerint 
az általunk vizsgált paraméterek 
közül kettő ezeknek a károsodá-
soknak egy-egy speciális jelzője. 
Vizsgálataink során elsősorban a 
myelin-károsodásra utaló paramé-
terváltozásokat találtunk.

Korai beavatkozás 
lehetWsége

Az a tény, hogy a betegség korai 
stádiumában, viszonylag tünetsze-
gény betegek esetében is kimutat-
hatók a fehérállományi változások 
arra enged következtetni, hogy az 
általunk használt módszer jó kór-
jelző lehet már a betegség kezdeti 
szakaszában. Mindez lehetőséget 
ad a korai beavatkozásra, ezáltal a 
szklerózis multiplex hatékonyabb 
kezelésére. 

A rutin MRI-felvételeken még 
normálisnak tűnő, azaz léziómentes 
fehérállományban is kimutatható el-
változások a későbbiekben hozzáse-
gíthetnek a betegség hátterében álló 
folyamatok pontosabb megértéséhez. 
valamint ahhoz hogy az orvos meg-
jósolhassa a későbbiekben kialakuló 
klinikai állapotrosszabbodásokat.

A tanulmányunk során használt 
MRI-analízist utánkövetéses vizs-
gálatokban alkalmazva elegendő in-
formációt szolgáltathat, hogy egy 
minden eddiginél megbízhatóbb és 
pontosabb diagnosztikai módszer-
ként tarthassuk számon klinikai 
vizsgálatok során. 

TÓTH ESZTER

A TIT és a Doktoranduszok Országos szövet-
sége pályázatára beküldött pályamunka elké-
szítésében Kincses Zsigmond Tamás, Szabó 
Nikoletta, Csete GergQ, Bencsik Krisztina és 
Vécsei László volt a pályázó segítségére.

 Ezen az összesített ábrán minden beteg összes léziója 

egyszerre látható

A patisszon

A patisszon vagy más néven csillagtök a 
kabaktermésűek családjába tartozó, 
dudvás szárú növény, amely az uborka és 
a tökfélék rokona. Valószínűleg Észak-
Amerikából származik, az indiánok már 
a hódítók érkezése előtt fogyasztották. 
Európában leginkább Olaszországban, 
Franciaországban, Csehországban és 
Szlovákiában termelik.

A zsenge, fiatal tök zöldes fehér, sima 
héjú, korongszerűen ellapított, széle fod-
ros, dudoros. A hosszabb kinövéseket vi-
selő változatait ujjastöknek is nevezik. 
Jellegzetes formája miatt német nyelvte-
rületen UFO-töknek is hívják. Társaitól 
eltérő jellegzetessége és egyben névadója 
a csillag alakú kabakos termése, amely az 
érési szezon elején héjastól, majd később 
héj nélkül fogyasztható. Főszezonja júni-
ustól októberig tart.

Beltartalmi értékei elmaradnak a többi 
zöldségfajétól, a táplálkozástudományi 
szakemberek mégis a kiegyensúlyozott, 
egészséges táplálkozás részeként említik. 
Zsír- és szénhidráttartalma igen kevés, 
továbbá vitamintartalmát is csekélynek 
minősítjük, kis mennyiségben tartalmaz 
B-vitaminokat és ka ro ti noi do kat, de 
igazán csak C-vitamin-tartalma említ-
hető. Legfőbb értéke a kiváló étrendi ha-
tású rostanyag és a biológiailag tiszta víz-
tartalom. Mag jában értékes omega-3-
zsír sa vak, vas, cink, foszfor és A-vita-
min található. Fehérjetartalma miatt a 
vegetáriánus étrendben gyakran talál-
kozhatunk vele.

A semleges, kellemes, uborkához vagy 
cukkinihez hasonló  ízű, alacsony ener-
giatartalmú tök igen sokféleképpen, vál-
tozatosan fogyasztható és remekül kom-
binálható más ételekkel. Egyaránt fel-
használhatjuk az ételkészítés során kaba-
kos termését, magját és virágát. Mag 
nélküli, fiatal termését leszedve főként 
savanyúságnak teszik el kovászos vagy 
ecetes formában. 

Alacsony energiatartalmának köszön-
hetően a fogyókúrás étrendben bátran 
fogyasztható. A többi tökféléhez képest 
jobban tűri a szárazságot, a jó terméshez 
azonban rendszeres öntözést igényel, 
gyomlálni és trágyázni kell, amit bősé-
gesen meghálál. 

MAROSI KINGA

ÉLET-M�D
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vő mellett. Egy magasugró is olyas-
mit csinál, amit nem tudnék utánoz-
ni, mégis megnézem az olimpián a 
versenyt, szurkolok neki és ezáltal ki-
csit közelebb kerülök a tevékenységé-
hez. Akkoriban persze egyetlen csa-
torna volt, ma egészen más viszo-
nyok között kell megküzdeni a néző-
kért.
– A döntőben osztálytársa a Fazekas 
Mihály Gimáziumból, Pósa Lajos 
lett a második. Ő mára az egyik leg-
nevesebb tehetséggondozóvá vált.
– Pósa Lajos munkásságát tisztelem és 
elismerem. Ő tudatosan nem csak a 
legjobbakkal foglalkozik. Átgondolt 
célok mentén dolgozza ki, hogy mi-
lyen matematikai készségeket, gon-
dolkodásbeli képességeket melyik 
korban milyen módszerrel lehet fej-
leszteni. Nem arról szól a matemati-
ka, hogy valaki számolni tudjon, ha-
nem hogy gondolkodni tudjon. Arra 
kell például megtanítani a diákot, 
hogy egy adott feladatnál megtalálja, 
hogy milyen speciális eseteket érde-
mes megvizsgálni a továbbhaladás ér-
dekében, vagy hogy hogyan lehet 
egy általánosabb esetet egy speciáli-

sabb esetre visszavezetni. És ez ter-
mészetesen nem csak az ország leg-
jobb húsz-harminc matekosánál fon-
tos képességfejlesztés. Mint a zenénél! 
Senki nem gondolja, hogy csak Mo-
zartokat és Beethoveneket tanítsunk.
– A versenyek motiválják a tehet-
séges diákokat. De jó versenyzőnek 
lenni nem szükséges és nem is elégsé-
ges feltétele a jó matematikusságnak. 
Mégis, akkor miért fontos?
– Azt hozzátenném, hogy a korrelá-
ció elég erős. Sok jó versenyzőből 
lesz jó matematikus. A verseny a te-
hetségkutatásnak is fontos eleme. A 
középiskolásokat motiválja, lelke-
sednek, összemérhetik a tudásukat, 
és olyan matematikai ismereteket sa-
játítanak el, amelyeket különben 
nem.
– És hogy a problémamegoldás közös 
tevékenység lehet.
– Persze, a kutatás több ennél: a 
problémák felvetése. A versenyeknél 
nagyjából lehet tudni, hogy milyen 
eszköztárat kell bevetni, lehet tudni, 
hogy az adott feladat megoldható 
középiskolai ismeretekkel. A kuta-
tásnál minden sokkal nyitottabb.

– A hatvanas évek közepén a Ki 
miben tudós? című televíziós vetélke-
dőben a döntősök üvegkalitkákban 
oldottak meg elképesztő sebességgel 
nehéz matematikai feladatokat. A 
verseny győzteseként nem tekintet-
ték csodabogárnak?
– Nem hiszem. Emlékszem, hogy 
annak idején felszálltam a buszra, és a 
vezető büszkén odaszólt: tudom ám, 
hogy maga holnap este fog verse-
nyezni, én magának drukkolok! Ez a 
verseny a közbeszéd tárgya volt. Le-
het, hogy sokan nem értették a meg-
oldásokat, vagy ámultak a gyorsasá-
gunkon, de nem tekintettek csoda-
bogárnak minket. Ma is van olyan, 
aki innen ismert meg engem. Olyan 
légkört teremtett, ahol lehetett látni, 
hogy van a matematikában valami 
megejtően érdekes, ami az üvegkalic-
kában ülő fiatalokat magával ragad-
ta.
– Ma életképes lenne egy ilyen mű-
sor?
– Azt gondolom, igen. Mert egy ver-
senyt nyomon követni mindig izgal-
mas. Figyelni, hogy hogyan alakul az 
állás, elköteleződni egy-egy résztve-
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A FOLYTONOSSÁG 
EREJE

A folytonos közegekrWl már nagyon sokat lehet tudni. 
Éppen ezért jelenthet nagy fegyvert, ha ezt a tudást a 
diszkrét jelenségekre, például hálózatokra is alkal-
mazhatjuk. Bizonyos gráfoknál ez már megoldott, bizo-
nyosaknál viszont még alapvetW kérdésekre sem 
ismert a válasz – mondta el Lovász László, Wolf-díjas 
matematikus, az ELTE Matematikai Intézet egykori 
igazgatója. A folytonosság a magyar matematikában 
más értelemben is érdekes, ehhez pedig a tehetség-

gondozás nélkülözhetetlen.
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Szegedy Balázs – a Lendület prog-
rammal hazatérő matematikus – 
csoportjába. Van, aki az alkalma-
zott analízis-kutatócsoportba ke-
rül. Őket nagyon érdeklik a beteg-
ségek terjedése. Egy járvány a 
szociális hálón terjed. A kérdés, 
hogy nagyon sűrű és nagy háló ese-
tén lehet-e úgy tekinteni, mintha a 
hő terjedne egy anyagban. A hő ter-
jedéséről sokat tudunk, így az ottani 
következtetéseket jó lenne átfordíta-
ni a betegségek terjedésére. Itt is az a 
fő dilemma, hogy a nagyon nagy 
hálózatot valahogy lehet-e jól köze-
líteni folytonos közeggel.
– Az Erdős-konferencia kapcsán so-
kat foglalkoztak azzal, hogy a mai 
fiatalok között van-e, lesz-e any-
nyi világhírű matematikus, mint 
Erdősék, vagy az önök generációjá-
ban. Mit gondol?

– Én remélem, hogy lesz. Nyilván 
vannak szerencsés egybeesések, hullá-
mok. Ha összejön két-három tehetsé-
ges fiatal, akkor az vonz más tehetsé-
geket, egymást is inspirálják, ezért ala-
kulnak ki szemmel látható csúcspon-
tok. Úgy hiszem, hogy a mai fiatalok 
között is vannak csúcsteljesítmények. 
Remélem, hogy itt maradnak és meg-
lesz a hatásuk a magyar matematiká-
ra. Persze ehhez vonzó életpályák, 
anyagi megbecsültség kell – az egye-
tem dolgozóinál ezt az elmúlt huszon-
öt évben nem sikerült megteremteni.

MÉCS ANNA

fajta lényegesen könnyebben kezelhe-
tő. Nem tudom, miért, de ez derült 
ki. Matematikailag egyszerűbb, tisz-
tább, szebb elmélete van. Például a 
Szemerédi-féle regularitási lemma 
nyomán véletlen gráfokkal közelíthe-
tők: egyes részekről elég annyit el-
mondani, hogy véletlenszerűek. En-
nél többet nem is kell róla tudni bizo-
nyos következtetések levonásához. A 
ritka esetben ez még nincs meg. Ál-
landóan napirenden van, hogy ho-
gyan lehetne jobb leírást találni.
– Pedig ritka hálózatok nagyon 
gyakran jelennek meg az életünk-
ben: a szociális háló, az agy…
– És mégis, alapvető kérdések tisztá-
zatlanok. Például, egy hálózat minden 
csúcsa esetén leírom egy statisztiká-
ban, hogy a szomszédainál és azok 
szomszédainál mit látok. Arra szeret-
nék egy alapszabályt, hogy mely sta-

tisztikák írhatnak le egy létező hálóza-
tot, melyek nem. Olyat, mint például a 
középiskolában is tanult összefüggés, 
hogy a fokszámok összege páros kell, 
hogy legyen. A sűrű esetben megvan 
egy analóg tétel, amiből több fontos 
következtetést le lehet vonni, de a rit-
ka esetben nincs megoldva.
– Az Európai Kutatási Tanács tá-
mogatásával dolgoznak ezeken a kér-
déseken, 2014-ben ér véget a csoport 
munkája. Mi lesz utána?
– A csoport fiatal emberekből áll. 
Eddig is sokfelé mozogtak, most is 
váltanak majd. Lesz, aki átmegy 

– A Schweitzer-verseny talán egy-
fajta átmenetet jelent.
– Ezt az egyetemistáknak szóló ver-
senyt sokra tartom, világviszonylat-
ban egyedülálló. A versenyzők tíz 
napra lényegében bezárkóznak a 
szobájukba a kitűzött tíz-tizenkét 
feladattal és éjt nappallá téve dol-
goznak rajta. Persze ott is olyan 
problémákat tűznek ki, melyekről 
tudjuk, hogy megoldhatók. De ezek 
sokszor általánosítható, távolabbra 
vezető kérdéskörökről szólnak. Ez a 
verseny abba az irányba sarkallja a 
hallgatókat, hogy ne horgonyozza-
nak le egy témánál. Ugyanis nagyon 
csábító csak arra koncentrálni, ami-
ben a legjobb valaki. De nagyon 
fontosnak tartom, hogy a többi te-
rületről is mélyebb ismereteket sze-
rezzen egy matematikus.
– Kutatásai is ezt példázzák: diszkrét 
kérdésekben használ folytonos eszkö-
zöket. Honnan ered ez a gondolat?
– Egy darab fém is atomok rácsszerű 
elrendezése, hálózata. De nagyon 
gyakran hasznosabb folytonos 
anyagnak tekinteni. Egy mérnök, 
amikor egy hidat tervez, akkor ezt 
teszi: felír rá differenciálegyenlete-
ket, megnézi, hogyan torzul, ho-
gyan görbül, hogyan nyomódik ösz-
sze. Tehát nem arról van szó, hogy 
minden egyes atomra felírjuk a 
newtoni egyenleteket és megoldjuk, 
hanem folytonos közegnek tekint-
jük. Ennek a kutatásnak az alapgon-
dolata, hogy az elég nagy, minden 
határon túl növekedő hálózatokat a 
végén egy folytonos közegnek lehet 
tekinteni. Célunk ezt az átmenetet 
megérteni. Kideríteni, hogy mikor 
lehet alkalmazni, milyen gráf so ro-
za toknak van értelmes határértéke. 
Nagyjából tíz éve foglalkozunk 
ezekkel a kérdésekkel.
– Alkalmazás már született?
– Egyelőre elméleti a vizsgálódás, és 
ennek komoly elvi oka van. Egy gráf 
nagyon különböző sűrűségű lehet. 
Ha egy tipikus csúcsot veszek, akkor 
lehet, hogy csak korlátos számúval 
van összekötve: legfeljebb öt-tíz má-
sikkal, de lehet, hogy az összes többi 
csúcs egy pozitív részével, például a 
harmadával. Ha sokmilliárd csúcs 
van, akkor ez nagy különbség. E két 
extrém típus között persze minden-
féle átmenet elképzelhető. A második 

A Kiotó-díj átvétele 2010-ben
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Mozgásszegény életmódját a 
mai ember persze nem azzal 
a szándékkal alakította így, 

hogy megbetegítse magát. A mai 
ember egyszerűen csak él a civilizá-
ció adta lehetőségekkel, s ennek ve-
lejárója a mozgásszegénység. Ezért 

ma már külön erőfeszítéseket kell 
tennünk, hogy „művileg” iktassunk 
be naponta mozgást a napirendünk-
be. Ezt egyszerűen megtehetjük 
úgy, hogy szándékosan kevesebbet 
használjuk a civilizáció nyújtotta 
„kényelmet”: lépcsőn megyünk ak-
kor is, ha van lift, gyalogolunk ak-
kor is, ha van autónk, sportolni vagy 
sétálni megyünk akkor is, ha van 
TV-nk, videónk, számítógépünk és 
így tovább.

Lássuk, milyen betegségek meg-
előzését jelenti a naponta végzett 
testmozgás, mire lehet jó?

Az örömmel végzett rendszeres 
testmozgás és sport hatékony esz-
köze a lelki egészség kialakulásá-
nak és fennmaradásának, vagyis 
az egészséges személyiségfejlődés-
nek. Ennek oka egyrészt az, hogy 
az örömmel végzett testmozgás 
hatására az agyban olyan kémiai 
anyagok szabadulnak föl, amelyek 
szükségesek az önmagunkkal való 
megelégedettség érzéséhez, a he-
lyes önértékeléshez. Másrészt pe-
dig, ha a sportot társakkal végez-
zük, akkor olyan, alapvetően szük-

séges együttélési szabályokat sa-
játítunk el és gyakorlunk be, 
amelyeket más élethelyzetekben 
nemigen tudunk megtanulni és 
gyakorolni. Ilyen az együttmű-
ködés, a nemes versengés, a sza-
bálytisztelet, a társak teljesítmé-
nyének értékelése, a siker és a 
kudarc elviselése, a nehézségek 
kitartó leküzdésének öröme és si-
kerélménye. Mindez fokozottan 
igaz a gyermek- és ifjúkorra, 
mégis az iskolai élet legtöbb terü-
lete (az elméleti tanórák) nem a 
fenti társadalmi normák kialaku-
lását és begyakorlását segíti, ha-
nem éppen el lenkezőleg: az 
egyént önálló, egyéni teljesít-
mény elérésére sarkallja úgy, 
hogy előzze meg társait. Az egy-
oldalúan így felnevelkedő ember 
az önmegvalósításon és az egyéni 
sikeren kívül kevés egyéb értéket 
fog ismerni, kevés egyéb öröme 
és sikerélménye lesz, s már el is 
jutunk a magányos, lelki egyen-
súlyából kibi l lent mai emberhez. 
Nem véletlen, hogy tömegessé 
vált a stresszt nehezen vagy rosz-

MINDENNAPI 
TESTMOZGÁS 
ÉS EGÉSZSÉG

Mai társadalmunkat sajnos nem a mindennapi testmozgás, ha-

nem éppen az ellenkezWje, a mozgásszegény életmód jellemzi, 
pedig egészségügyi problémáinknak, a legfWbb népbetegségek-
nek ez az egyik fW okozója. Ma, amikor az epigenetika legújabb 
eredményei alapján már tudjuk, hogy az életmódunkkal még az 
öröklött génjeink meködését is befolyásoljuk, nagyon nagyra nWtt 
a felelWsségünk. Tudomásul kell vennünk, hogy egészségi álla-
potunkat, életminWségünket, munkaképességünket és utódainkat 
veszélyeztetjük azzal, ha nem változtatunk mozgásszegény élet-
módunkon. Most már tehát mindannyiunknak el kell kezdenünk a 

mozgásgazdag életet!
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szul feldolgozó, önmagát mar-
cangoló, önmagát sikertelennek 
érző típus, aki azután nemcsak a 
lelki egyensúly hiányától szenved 
(pl. depressziós lesz), hanem ezzel 
szoros összefüggésben a szíve és 
az érrendszere sem győzi az éle-
tet, és egyébként meglevő moz-
gásszervi bajait is elviselhetetlen-
nek érzi, „nem tud megbirkózni” 
velük. Milyen jó, hogy a közne-
velés ma mindezt felismerte, és a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC törvény éppen 2012. 
szeptembertől bevezeti a min-
dennapi testnevelést.

Az erek falának rugalmassága, az 
érfalban található izmok kellő fejlett-
sége (ereje és nyújthatósága), az ereket 
borító belhártya kellő simasága, vala-
mint a vérmennyiséget mozgató szív 
izomzatának kellő ereje és rugalmas-
sága szükséges ahhoz, hogy szerveink 
vérellátása jó legyen. Erek a porcok és 
a szemlencse kivételével az egész test-
ben mindenhol vannak. Így érhető, 
hogy az erek és a szív állapota meg-
határozó az egészség szempontjából. 
Ha gyermekkorban nem edződik 
megfelelő mozgással az érrendszer és 
a szív, akkor a fent részletezett tulaj-
donságok nem fejlődnek kellően, és 
felnőttkorban már nagyon nehéz, 
pontosabban már nem is lehet bepó-
tolni a gyermekkori mulasztást. Ha 
pedig felnőttkorban marad el a moz-
gás, akkor az erek fala, a szív izomza-
ta túl korán válik rugalmatlanná, a 
belhártya túl korán válik egyenetlen-
né (ér fal meszesedés). Mindez magas 
vérnyomás-betegség (hy per to nia), a 
szív és az agy ereinek betegségei (ér-
elmeszesedés, infarktus, szélütés), ké-
sőbb a vese ereinek betegsége képé-
ben jelentkezik. A legtöbb anyagcse-
re-betegség, a feldolgozatlan stressz-
helyzetek túltengése, a túlsúly és 
kövérség is meg betegíti az ereket. 

A túlsúly és elhízás „haszonnélküli” 
többletterhelést ró a szívre és érrend-
szerre, a légzőrendszerre, a mozgás-
szervekre, a vesére. Hiszen olyan tö-
meget kell ellátni vérrel, oxigénnel, 
olyan tömeget kell mozgatni és tarta-
ni, és olyan tömeg anyagcsere-vég-
terméket kell eltávolítani, kiválaszta-
ni, ami egyébként nem vesz részt se-
melyik életfunkcióban sem, hanem 

„csak úgy van”. Ha a fö-
lösleges testsúly tartósan 
jelen van, akkor a több-
letterhelés a szív- és ér-
rendszerben és a mozgás-
szervekben idő előtt be-
tegséget okoz: magas 
vérnyomást, a szív erei-
nek és a többi érnek a me-
szesedését, a gerinc és az 
ízületek porckopását. Mi-
vel a túlsúly és az általa 
okozott betegségek miatt 
nehezebb is a mozgás, a 
túlsúlyos ember egyre ke-
vesebbet mozog, így egy-
re kövérebb és egyre bete-
gebb lesz. Valódi „ördögi 
kör” ez, amit megállítani 
nem könnyű, kialakulása 
azonban megelőzhető.

Az anyagcsere-betegsé-
gek, közülük is két gya-
kori típus, a cukorbeteg-
ség és a magas vérzsírtar-
talom jelentős mértékben 
függ a testmozgástól (és a 
táplálkozástól), mégpedig 
nemcsak a betegség kiala-
kulása vonatkozásában, 
hanem még inkább a be-
tegség gyógyíthatósága, 
karbantartása szempontjá-
ból. Az a cukorbeteg, aki 
nem mozog eleget, nehe-
zebben gyógyítható a 
gyógyszerekkel, mint az, 
aki eleget mozog. Sőt, vannak olyan 
cukorbetegek (főleg a felnőttkori 
cukorbetegségben szenvedők), akik-
nek egyáltalán nincs szükségük 
gyógyszeres kezelésre, ha eleget mo-
zognak. Ez igaz a magas vérzsírtar-
talommal jellemezhető anyagcsere- 
betegségben szenvedőkre, sőt még a 
magas vérnyomás-betegekre is.

A mozgásszervek is akkor fejlőd-
nek normálisan, ha megfelelő moz-
gásingerek érik: e nélkül nem ala-
kul ki az izmok megfelelő ereje és 
nyújthatósága, a megfelelő mennyi-
ségű izomrost, a csontok megfelelő 
mésztartalma és terhelhetősége, a 
porcok kellő terhelhetősége, az 
ízületi tokok és szalagok megfelelő 
terhelhetősége, az ízületek és a ge-
rinc egészséghez szükséges auto-
matizmusai (vagyis a biomecha-

nikailag helyes testtartás). Mind-
ezek nélkül gyenge kötőszövetű, 
elégtelen izomzatú, gyenge csonto-
zatú lesz a gyermek, majd a felnőtt, 
s így ízületeiben és gerincén a porc-
kopás különböző fajtái alakulnak 
ki, illetve mészhiányos csontbeteg-
sége lesz. 

Éppen ezért figyeljünk oda, hogy 
mozogjunk eleget: a mozgás gyógy-
szer! Bármikor elkezdhetjük a rend-
szeres mozgást, sportolást: lelki 
egészségünket, ereinket, szívünket, 
testsúlyunk javulását, anyagcserén-
ket, mozgásszerveinket mindig segí-
ti. A hétnek lehetőleg minden nap-
ján végezzünk legalább fél-1 óra idő-
tartamban mérsékelt intenzitású 
testmozgást, amitől izzadjunk meg, 
piruljunk ki, lihegjünk.

SOMHEGYI ANNAMÁRIA
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A feladatok, megoldásaik és további információk 
megtalálhatók a http://www.titkalmarlaszloma
tematikaverseny.hu/ oldalon.

Harmadik osztályos feladatok
1. Macska mamának 7 kiscicája van: egy fehér, egy 

szürke, egy vörös, egy szürke-fehér, egy szürke-vö-
rös, egy fehér-vörös és egy szürke-fehér-vörös. Hány-
féleképpen vihet el macska mama 4 kiscicát egerészni 
úgy, hogy közülük bármelyik kettőnek legyen közös 
színe?

2. Micimackó, Bagoly, Nyuszi és Malacka együtt 70 ba-
nánt evett meg. Mindenki egész számú banánt evett, 
és mindenki evett legalább egyet.  Micimackó evett a 
legtöbbet, senki sem evett annyit, mint ő. Bagoly és 
Nyuszi együtt 45 banánt fogyasztott. Hány banánt 
evett Malacka? Válaszodat indokold!

3. Hányféle olyan háromjegyű számot rakhatunk ki az 
ábrán látható számkártyákból, amelyekben a szom-
szédos számjegyek eltérése legfeljebb 2? Sorold fel 
ezeket a számokat!

Negyedik osztályos feladatok
1. Hat futó, András, Bence, Csaba, Dénes, Ernő és Fe-

renc közül ketten egyszerre értek célba. Melyik volt 
ez a kettő? – kérdeztünk öt jelenlévő szurkolót. Mind-
egyikük mást állított, és az általuk megnevezett két 
versenyző közül csak az egyik volt az egyszerre befu-
tó két versenyző között. Az öt állítás a következő volt: 

  (A) András és Bence; 
  (B) Ferenc és Csaba; 
  (C) Bence és Ernő; 
  (D) Dénes és Ferenc; 
  (E) Ferenc és Ernő. 
 Melyik volt az a két versenyző, akik egyszerre értek 

célba?
2. A páviánok két szomszédos pálmafa ágain játszadoz-

nak. Az egyik fán kétszer annyi pávián van, mint a 
másikon. Ha négy majom átugrik az egyik pálmafá-

T I T  K A L M Á R  L Á S Z L Ó  M AT E M AT I K A  V E R S E N Y 

GYAKORLÓFELADATOK 

ról a másikra, épp ugyanannyi majom lesz mindkét 
fán. Hány pávián játszadozik a két fán összesen?

3. A négyzet alakú céltáblára nyilakat lövünk. Minden 
lövés más-más kis négyzetbe esik. Legkevesebb hány 
lövés szükséges ahhoz, hogy biztosan legyen három 
lövés egy sorban, egy oszlopban vagy egy átlóban?

Ötödik osztályos feladatok
1. Az iskolában lévő tanulói szekrényeket az 1-essel kez-

dődően egymás után sorszámozták műanyagból ké-
szült számjegyekkel. A számjegyek darabja 20 forint 
volt. Tehát a 9-es szám 20 forintba került, a 10-es pe-
dig 20 · 2 = 40-be. Az összes szekrény számozására  
138 900 forintot költöttünk. Mi volt az utolsó szek-
rény sorszáma?

2. Gondolatban írjuk le a dátumokat év.hónap.nap for-
mátumban. Pl. 1948.3.25. Nevezzük ezt a dátumot 
„vegyesnek”, mert minden jegye különböző. Hány 
nap telik el a XX. század utolsó „vegyes” dátumától a 
XXI. század első „vegyes” dátumáig? (Egyjegyű hó-
nap és egyjegyű nap száma elé nem kell 0-át írni!)

3.  Egy ötletes rövidítést vezetünk be olyan számok le-
írására, amelyben sok egyforma számjegy áll egymás 
után: jelölje dn a d számjegy n-szeres fellépését. Az n 
lehet 1, 2, 3, ... Pl. 77755=7352, 9999988333=14958233, 
5557755=537252. Ha ezen jelölés mellett 2x3y5z + 
3z5x2y =  5372835173  akkor mivel egyenlő x, y és z?

Hatodik osztályos feladatok
1. Egy 90 méter hosszú és 28,5 méter széles, téglalap ala-

kú telken nyulakat és tyúkokat tenyészt egy gazda. 
Amikor egy látogató érkezett, megkérdezte, hogy 
hány nyúl és hány tyúk van a telepen. A gazda így vá-
laszolt: „Az állatoknak összesen 2652 lábuk és annyi 
fejük van, mint a telek – m2-ben kifejezett – terület 

9 8 8 6 5

Szeptemberben elindul az új tanév – és ezzel a felkészülés is a tehetségkutató és -gondozó tanul-

mányi versenyekre. A nagy sikere TIT Kalmár László Matematika Versenyre való gyakorlást lapunk 
azzal segíti, hogy közöljük a 2012-as országos döntW két napjának feladatait. ElkövetkezW lapszá-

maink mindegyikében néhány feladatot hozunk le a 3-8 osztályosoknak, következW számunkban 
pedig közöljük a megoldásokat.
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mérőszámának 2 ötöd része.” A látogató nem ismerte 
a terület nagyságát, így nem tudta megoldani a fel-
adatot. Segítsünk neki!

2. 1 cm élű kockákból 18 x 18 x 18-as méretű tömör koc-
kát raktunk össze, majd a felszínét pirosra festettük. 
Legkevesebb hány pirosra színezett kiskockát kell el-
venni a nagy kockából, hogy a megmaradó test fel-
színe 2014 cm2 legyen? Indokolj!

3. A Kalmár-döntőre egy iskolából 6 gyerek, valamint 
Alfa, Béta és Gamma tanár urak utaztak el. Számuk-
ra egy sorban 9 egymás melletti helyet tartottak fenn 
a rendezvény szervezői. A tanárok érkeztek elsőként, 
és elhatározták, hogy úgy fognak leülni, hogy mind-
hárman két diák között üljenek. Hányféle ülésrend 
képzelhető el?

Hetedik osztályos feladatok
1. 9 kg mogyorót vásároltunk, kilogrammonként 1800 

forintért. A mogyoró megtisztítása után – lemérve a 
ka pott mogyoróbelet és héjat – megállapítottuk, 
hogy a mogyoróhéj súlya a mogyoróbél súlyának 2 
harmad ré sze. Mennyibe kerül a mogyoróbél kilo-
grammja?

2.  1-től 100-ig az egész számokat két színnel kiszínez-
tük: 74 számot pirosra, a maradék 26-ot kékre. 

 a. Bizonyítsd be, hogy a pirosak összege nem lehetett 
egyenlő a kékek összegével! 

 b. Legfeljebb hány számot színezhettünk pirosra, ha a 
fenti két összeg megegyezett?

3.  Keressétek meg az összes olyan csupa különböző
    számjegyből álló háromjegyű számot, amelynek a
  számjegyeiből képezhető, különböző számjegyeket 

tartalmazó kétjegyű számok összege egyenlő az 
eredetiháromjegyű számmal!

Nyolcadik osztályos feladatok
1. Egyszer két juhász így beszélgetett: 

– Adj nekem 8 bárányt, akkor nekem is annyi lesz, 
mint neked! 
– Inkább te add nekem a bárányaid felét, s akkor ne-
kem 7-szer annyi lesz, mint neked. Hány báránya volt 
egyik-egyik juhásznak?

2. A tavon úszott egy labda, majd a tél beálltával befa-
gyott a tó vize, s befagyott a labda. A labdát sikerült el-
távolítani, így visszamaradt egy 24 cm átmérőjű, 6 cm 
mély „lyuk”. Mennyi a labda sugara? (Feltételezzük, 
hogy a labda gömb alakú, gumiból készült és belül üres! 
A labda középpontja a víz felszíne felett volt.)

3. Dudley Langford skót matematikus tiszteletére ne-
vezzük DudLa-számoknak azokat a számokat, 
amelyeknek minden számjegye legalább kétszer 
szerepel a számban, és az is igaz, hogy bármely két 
ugyanolyan értékű számjegy között annyi darab 
más értékű számjegy áll, mint amennyi azok érté-
ke. Például ilyen DudLa-szám a 723 121 327, mert 
két 1-es között 1 db, két 2-es között 2 db, két 3-as 
között 3 db, két 7-es között 7 db tőle különböző ér-
tékű számjegy áll. Ebben a számban 3 darab 2-es 
van, a két szélső kettesre nem vonatkozik a sza-
bály! Melyek a hétjegyű DudLa-számok?

Ókori utazás a világ 
hét csodájához

Régi jó ismerősünk, Gor-
dia nus nyomozó fiatal fér-
fiként jelenik meg Steven 
Saylor új regényében, A hét 
csodában. A fiatal fiú a gon-
dos neveltetésben részesülő 
római ifjak iskoláját még 
épphogy csak kijárta, ami-
kor nevelőjével, a görög 
költővel, An ti pat rosszal el-
indul, hogy iskolái végén 
tudását megkoronázza va-
lós élettapasztalatokkal is.
Nagy utazásra indulnak, 
megtekintik az An ti pat rosz 
által világuk hét csodájának 
tartott építménye ket, a 
gízai piramisokat, Szemira-
misz függőkertjét, az 
epheszoszi Artemisz-temp-
lomot, Pheidiasz Zeusz-
szobrát Olümpiában, a 
halikarnasszoszi mauzóleu-
mot, a rodoszi kolosszust és 
a pharoszi világítótornyot. 
Kitérőként pedig megte-
kintik Korinthoszt is, a gö-
rög világ egyik legnagyobb 
kereskedővárosát és kikötő-
jét, amelyet azonban már ők 
is csak romosan láthatnak, 
mivel a rómaiak nem sok-
kal korábban elpusztították.
A látnivalók tagolása is jel-
zi, hogy tulajdonképpen 
nyolc történetet kapunk, 
maga az utazás nem része 
az elbeszélésnek, a szerző 
nem is foglalkozik vele. A 
nyolc helyszínt csak a két 
utas megjelenése köti ösz-
sze. Így a Gordianus-tör-
té netek alapesete – vala-
milyen bűntény megtör-
ténte, amelyet a nyomozó, 
Gordianus felderít – ebben 
a könyvben csak másodla-
gos szerepet kap. Van 
olyan helyszín, például 
Halikarnasszosz, ahol szin-
te már érdektelen is. Eny-
nyiben tehát szokatlan 
Saylor regénye, szinte csak 
jelzés szinten tudjuk meg, 

miképpen válik az ifjú 
Gordianus nyomozóvá.
Annál érdekesebbek a város-
ok, a helyszínek mindenna-
pi élete, szokásaik. Olümpi-
ában éppen verseny folyik, 
amikor megérkeznek, és ez 
jó alkalom arra, hogy meg-
tudjuk, miképpen és milyen 
szállást kaptak a nézők, mi-
vel szórakoztak egy-egy 
sport esemény között, ho-
gyan intéztek vitás ügyeket 
vagy éppen mit ettek. 
Habár Gordianus minden 
városban megfejt bűnté-
nyeket, jóval érdekesebb a 
könyvben saját világának 
bemutatása, amelyből azt is 
megtudhatjuk, hogy a gö-
rögök – érthető okokból – 
mennyire nem kedvelték a 
műveletlennek és bugris-
nak tartott rómaiakat. Jól-
lehet manapság már – 
klasszikus korként– gyak-
ran említjük együtt törté-
netüket, elfeledve, hogy 
valójában az egyik leigázta 
a másikat, és sok görög ju-
tott rabszolgasorsra. 
A könyvet az teszi igazán iz-
galmassá, hogy létező cso-
daként szemléljük a két uta-
zóval együtt a kiválasztott 
építményeket vagy legalább 
romjaikat, amelyek közül 
azonban ma már mindössze 
egy, a piramis látható. (A 
hét csoda. Agave Kiadó. 
2013. 383 oldal, 3280 forint).

- J -

KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata
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A repülőbalesetek minden esetben világszerte 
nagy közérdeklődésre tartanak számot, hiszen – 
annak ellenére, hogy a repülőgép bizonyítottan 

a legbiztonságosabb közlekedési eszköz – jelentős meny-
nyiségű áldozatot követelnek, a túlélés esélye pedig mi-
nimális. Ugyanakkor emberek milliói választják az uta-
zásnak ezt a módját, egy bekövetkező baleset esetén te-
hát emocionálisan is érintettnek érzik magukat. Ebből 
következően laikusként elhamarkodottan ítélkeznek, az 
esetekben érintett hozzátartozók nem ritkán a légitársa-
ság vezetőinek fejét követelik, amiért – szerintük – mű-
szaki hibás gépet, kiképzetlen személyzetet alkalmaztak, 
és akkor még nem szóltam az esetlegesen hibázó légiirá-
nyítókról. 

A baleseteket, történjenek azok közúton vagy vízen, az 
apró hibák láncolatszerű összekapcsolódása okozza. Kü-
lönösen igaz ez a légiközlekedésre, hiszen amíg egy mű-

MÉLTÁNYOSSÁG ELVE  A  LÉGI  FORGALOM IRÁNYÍTÁSÁBAN

AMIKOR A BÜNTETÉS 
NEM CÉLRAVEZETV

szaki hibás autóbusznak lehetősége van az út mentén fél-
reállni, addig egy hasonló helyzetbe került repülő sze-
mélyzetének komoly kihívást jelent a biztonság megőr-
zése. Éppen ezért a légiközlekedés teljes rendszerére a 
nagyfokú tartalékolás (redundancia) jellemző, amelynek 
következtében egy-egy emberi vagy technikai hiba mi-
nimális veszélyt sem hordoz. 

Azt azonban kockázatos lenne kijelenteni, hogy sikeres 
baleset-elhárítás esetén nem is kell az észlelt problémák-
kal foglalkozni, hiszen a repülésbiztonsággal foglalkozó 
szakemberek feladata, hogy a legapróbb eltéréseket is 
vizsgálják. Éppen azért, hogy a tapasztalatok alapján – a 
légitársaságok és a repülőgépgyártók – minimálisra 
csökkentsék a hibák láncolatának kialakulását.    

Tanulni a hibákból
Sajnos az említett tapasztalatok java része már csak egy-

egy tragédiát követően gyűjthető be. A 
baleseteket vizsgáló szakembereknek 
azonban ilyen helyzetekben is mindent 
meg kell tenniük az okok legaprólékosabb 
feltárásáért, hogy azok a jövőben meg-
szüntethetők legyenek. Hol jön ide a just 
culture, azaz a méltányosság kérdése, tehe-
tik fel a kérdést olvasóink most már tény-
leg türelmetlenül. 

A választ a felelősség oldaláról kezdem. 
A büntetőeljárás-jogból ismert tézis, hogy 
a gyanúsított nem köteles magára nézve 
terhelő vallomást tenni. Ugyanakkor ezen 
a területen is létezik a méltányosság egy 
formája, a beismerő vallomás, amelyet a 
bíróság is enyhítő körülményként kezel. 
Ha ezen a vonalon haladunk tovább, azt 
kell mondanom, hogy a repülésbiztonság 
területén kiemelkedő jelentőségű a beis-
merő vallomás, azaz az esetlegesen hibázó 
személyzet vagy légiirányító őszinte tény-
feltárása.    

Bár az ex aequo et bono, azaz a méltányosság elve már régóta ismert a jog, továbbá más társadalom-

tudományok tanaiban, az utóbbi években egy olyan területen is egyre inkább „hódít”, amelyre talán 

sokan nem is gondolnak. Hogy ne csigázzam túlzottan az olvasók érdeklWdését, elárulom, a légifor-
galmi irányításról van, illetve lesz szó a továbbiakban. Vajon mi köze lehet a méltányosságnak, avagy 

a jóindulatú megközelítésnek a repülWgépek közlekedésének világához? Joggal tehetik fel a kérdést 
sokan. Nos, a just culture, azaz a méltányos elbírálás nagyon is fontos szerepet játszik a repülés 

biztonságának alakításában. 
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szervezete, mind pedig az EURO-
CONTROL-nak tagja.

A jelzett dokumentum egyik fő ajánlása a 
méltányosság elvének ( just culture) alkal-
mazása, lévén, ez esetben jön létre az a kör-
nyezet és szemléletmód, amelyben az egyén 
félelem nélkül – a büntetőeljárási fenyege-
tettsége nélkül, az erre vonatkozó garanci-
ákkal kiépült rendszerben – jelentheti azo-
kat a hibákat is, melyek egyébként rejtve 
maradnának, de amelyek a repülésbizton-
ság fenntartása és fokozása szempontjából 
elengedhetetlen adatokat szolgáltatnak.

Elfogadható vagy elfogadhatatlan 
hiba

A just culture tehát egy olyan jogelv, amely 
bár a súlyos gondatlanságot, a szándékos 
szabálysértést, illetve károkozást nem hagy-
ja büntetlenül, de amelynek értelmében az 
irányítókkal, illetve az ügyfelekkel közvet-
lenül kapcsolatba kerülő más dolgozókkal 
szemben nem alkalmaznak szankciót olyan 

A repülésbiztonság fejlesztésének 
egyik korlátja azonban a hibát vétők 
azon félelme, hogy hibáikért – akár 
büntetőjogi – felelősségre vonásra is 
számíthatnak, ezért nem tárják fel ön-
ként tévedéseiket, pedig lehet, hogy a 
kisebb súlyú hibák megismerésére az 
önkéntes feltárás lenne az egyetlen lehe-
tőség. Ennek következtében maradhat-
nak olyan feltáratlan hibák a rendszer-
ben, amelyek szerencsétlen esetben lán-
colattá összeállva akár balesethez, vagy 
közvetlen veszélyhelyzet kialakulásá-
hoz vezethetnek.

Számos nemzetközi, ICAO-s (Nem-
zetközi Polgári Repülési Szervezet), 
ezen belül európai szabályozó és ajánlás 

foglalkozik a repülésbiztonsági események 
jelentésével, az események kivizsgálásával 
és az ezekből származó adatok, informáci-
ók védelmével. 

Az ICAO Chicagói Egyezményének 13. 
Függeléke (Annex 13) írja le a légiközleke-
dési balesetek és súlyos események szakmai 
kivizsgálási nor máit. Ezen alapulva az 
EURO CONT ROL (European Orga ni-
sation for the Safety of Air Navi ga tion, lé-
nyegében az EU légiforgalmi szolgáltatását 
összehangoló szervezet) 2. számú repülés-
biztonsági szabályozói követelménye fog-
lalkozik részletesen az EUROCONTROL-
tagállamok körében egységes módon meg-
valósítandó légiforgalmi vonatkozású ese-
mények jelentő és értékelő rendszerével. Itt 
jegyzem meg, hogy hazánk mind az 
ICAO-nak, amely az ENSZ szakosított 

Légiforgalom illusztrálása Európa, Ázsia és Afrika között
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intézkedések, mulasztások vagy döntések miatt, amelye-
ket a tapasztalataik és szakképesítésük alapján követtek 
el, illetve hoztak meg. Az EURO CONT ROL azt az 
álláspontot képviseli, hogy a just culture az egyetlen út a 
repülésbiztonság fejlesztésére, és ennek követését min-
den érintett félnek el kell fogadnia, függetlenül a meg-
valósítás során tapasztalt gyakorlati és kulturális nehéz-
ségektől. 

Olykor persze nem könnyű markáns különbséget tenni 
az elfogadható és az elfogadhatatlan magatartás között. 
Az EUROCONTROL arra a következtetésre jutott, 
hogy egyfelől minél tisztább, elfogadottabb és struktu-
ráltabb annak meghatározása, hogy ki húzza meg a vá-
lasztóvonalat az elfogadható és az elfogadhatatlan ma-
gatartás között, annál könnyebb előre látni, hogy egy 
repülőeseménynek valószínűleg milyen jogi következ-
ményei lesznek. Vagyis, a légiforgalmi irányítók és a 
szolgáltatók kevesebb aggodalmat és bizonytalanságot 
fognak átélni egy repülőesemény lehetséges következ-
ményeivel kapcsolatban, mivel a döntés egy elfogadott 
struktúrában történik.  Másfelől minél inkább bevonják 
az igazságügyi rendszerbe a tárgyhoz értő szakembere-
ket annak meghatározására, hogy egy adott cselekmény 
elfogadható vagy elfogadhatatlan, annál kisebb az esélye 
annak, hogy légiforgalmi irányítók és szolgáltatók mél-
tánytalan vagy nem megfelelő jogi eljárásnak legyenek 
kitéve. Továbbá, minél védettebb a repülésbiztonsági 
adat a bűntető hatóság hozzáférésétől, annál valószí-
nűbb, hogy az adott tagállam légiforgalmi irányítói 
késztetést érezzenek az önkéntes bejelentésre, feltárásra.  

A just culture elvének érvényesítését persze – elsősor-
ban kulturális környezettől függően – nem mindenhol 
fogadják egyértelmű lelkesedéssel. Évezredek alatt ala-
kult úgy, hogy az emberek inkább a büntetés minden-
hatóságában hisznek. Ezzel szemben a just culture in-
kább a hibákból való tanulás pártján áll, és azt hirdeti, 
hogy nem vagyunk tévedhetetlenek. De, hangsúlyo-
zom, mert ez is nagyon fontos eleme az elvnek, hogy 
az ártó szándékot és a nemtörődömséget a továbbiak-
ban sem toleráljuk.

SCHVÁB ZOLTÁN

A kisbaglyok úgy alszanak, akár a gyerekek

A bagolyfiókák alvásmintázata hasonlít az embergyere-
kéhez. Ráadásul idővel éppúgy változnak az alvási szoká-
saik, akárcsak a gyerekeknek. Svájci és német kutatók va-
don élő gyöngybaglyok vizsgálatával azt is kiderítették, 
hogy az alvási mintázat megváltozása szoros összefüggés-
ben áll egy olyan génnel, ami a tollazat sötét pettyeinek 
kialakításában is részt vesz. A tollazat színéből pedig nem- 
csak az alvási szokásokra, hanem a felnőtt madarak visel-
kedési, anyagcsere-szabályozási és immunológiai jellem-
zőire is következtetni lehet. 

A madarak és az emlősök alvása két szakaszból áll, amiből 
az egyiket REM-nek hívjuk. A REM-et gyors szemmoz-
gások, álmok és az ébrenléthez hasonló agyi aktivitás jellem-
zi. Még mindig nem tudjuk, mi lehet a REM szerepe, de az 
biztos, hogy a fiatal emlősöknél sokkal gyakoribb a REM, 
mint a felnőtteknél: míg az újszülött alvásának felét REM 
teszi ki, a szüleiének (ha hagyja őket aludni), csak a negye-
dét-ötödét. Az agyműködést vizsgáló EEG (elektro enke fa-

lo grá fia) és mozgást rögzítő készülékek szerint a fészekben 
ülő bagolyfiókák is a csecsemőkhöz hasonlóan alszanak: a 
szemük ugyan nem mozog, de a fejükkel lassan bólogatnak 
alvás közben, és az agyi aktivitásuk hasonlít az ébrenlétihez. 

A sötétebb színű madarak, amelyek szervezetében több az 
eumelanin nevű festék, kevesebb időt töltenek REM-fázis-
ban, ami arra utal, hogy az agyuk gyorsabban fejlődik. En-
nek az lehet az oka, hogy a festékanyag szintézisében részt-
vevő enzim másféle, az agy fejlődését szabályozó hormonok 
termelésében is szerepet játszik.

A kisbaglyok vizsgálatával tehát kiderült, hogy az agy al-
vást szabályozó folyamatai, a kültakaró színe és számos élet-
tani, viselkedési paraméter a madaraknál is kapcsolatban áll 
egymással, legalább egy, jól beazonosítható génen keresztül.

Lehetséges tehát, hogy a csecsemőkori alvási szokások be-
folyásolják az agy fejlődését, és a madarak vizsgálata segíthet 
megérteni, pontosan hogyan zajlik ez a folyamat.

KUBINYI ENIKŐ

ÉT-ETOLÓGIA
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Jut eszembe...
AZ AGYAFÚRT ÉS A FÜVESEMBER

Nem magamtól írok a címben jelzett dolgokról, hanem 
mert kérdezték. Agyafúrt dolog az ilyesmi. Különö-
sen akkor, ha arra gondolunk, hogy néhány agyafúrt 

nem volt okos, sőt talán gyagya, és nem mindegyik élte 
túl a műtétet. Az igaz, hogy a legrégebbi orvostörténeti 
ritkaság a Szeged melletti Szőreg falucska bronzkori előd-
jének bő 3500 éves temetőjéből került elő. A koponya 
egyik oldalán tenyérnyi, behegedt szélű lik tátong bizo-
nyítva, hogy derék legény meggyógyult. Egykoron erről, 
és a hasonló két másik ritkaságról az ásató Móra Ferenc is 
beszámolt.

Lékelt koponyákra nagyobb számban a honfoglalás ko-
rából bukkantak régészeink. Szegedi antropológusok pe-
dig már sokféle más kórságot is diagnosztizáltak, többek 
között tuberkulózist, leprát, szifiliszt az ásatag csontokon. 
A meggyógyult törésekről, sérült gerincről, izületi elvál-
tozásokról, fejlődési rendellenességekről már nem is szó-
lok. Epekőről, vesekőről is van tudomásunk. Igen sokan 
rászorultak fogaik ritkítására.

Olyanok voltak az emberek, mint manapság. Minden-
kinek volt valami baja, tudott vagy nem tudott róla. 
(Ezért nem kell orvoshoz járni, mert biztos talál valami 
kórságot.)

A füves embert ma drogdílernek hívják. Jobb, ha gyógyfű-
ről beszélünk, akkor nem leszünk gyanúsak a szervek előtt.

A máig ismert gyógyfüvek valójában megszüntették a 
betegség tüneteit, gyógyítani – ahogy manapság sem  – 
nem tudtak. Mesélnek ugyan csodákat csontkovácsokról, 
hályogkovácsról, ám nem ajánlom, hogy bárki kipróbálja 
ezeket, nagyon rosszul is végződhet a kezelés. A híres-
hírhedett népi gyógyászatról nekem az alábbi tapasztala-
taim vannak az ötvenes évek végéről. A száraz köhögésre 
kössenek jól megkent zsíros kenyeret a beteg mellére, 
hogy jobban csússzon a levegő. A tanyavilágban a Ho-
mokháton gyakori volt a kötőhártya gyulladás. „Csöp-
pents a gyerök szömibe esencöt!”  – tanácsolták. Nem kí-
vánom senkinek a fájdalmas beavatkozást. Lehet, hogy a 
bekövetkező erős könnyezés kimosta a bajt okozó éle-he-
gyes homokszemet, de nagyobb bajt is okozhatott. A ta-
nyavilágban az univerzális gyógyszer a pálinka volt.

Antal Attila tudós barátomtól tudom, hogy a mai 
gyógyszerkutatás a füves emberek, asszonyok tudásán 
alapul. A kamilla hatóanyaga az azulin nem terem olyan 
mennyiségben, amennyi a gyógyszeriparnak kell. Így 
szükségszerűen ki kellett találni, hogyan lehet előállítani. 
Ugyanígy történik ez a levendula, csalán, diólevél, fűzfa, 
mák és még sok száz, talán ezernyi növény hatóanyagá-
val, melyekből hosszú évekig tartó kísérletek után lesz 
gyógyszer. Az meg nem titok, hogy a gyógyszerek több-
sége a tüneteket kezeli, tünteti el, és nem az okot tudja 
meggyógyítani.

A középkorban a legfőbb gyógyszer a csoda volt, a szen-
tek ereklyéi többet értek az aranynál, a füveseket meg 

máglyára küldték. Az újkor hajnalán a köpölyözés (érvá-
gás), valamint a klistély (beöntés) volt a fő gyógyszer, ne 
feledjük, alig 150 éve ismerik a fertőtlenítés fogalmát.

Ezzel visszaérkeztünk a több száz-, ezerévnyi régi világ-
ba. Nagy volt a gyermekhaladóság, a természetes szelek-
ció. Nem vagyok biztos benne, hogy a mai kripli ifjúság 
50 százaléka megérné-e a legénykort középkori viszo-
nyok között. Akkor, amikor a mosakodást egészségtelen-
nek tartották, az emberek többsége tetves, bolhás volt, a 
kezüket használták hátsó fertályuk kitakarításához, majd 

a trágyás kezükkel ettek. (Horribile dictu, magam is lát-
tam ilyet, de nem részletezem).

Mára megváltozott a világ. Óriási üzlet lett a gyógyszer-
ipar, és rengeteg hatástalan gyógyírral, pasztillával etetik 
a népet. Melyik nénike tudja, hogy mi az az oxidáló szer, 
mi az a proenzim, és mit jelentenek azok az érthetetlen la-
tin szakkifejezések, melyekkel naponta tömik a fejüket.

Ilyen az két csinos hölgy is, akik a ligeti padon ülve ont-
ják a bölcsességet. 

– Te mit szedsz drágám?  – kérdi az egyik.
– Nézd meg – válaszolja a másik és táskáját kinyitva bő 

marék kék, zöld, sárga, lila bogyót szed elő.
– Én csak placebót szedek, képzeld el mindenre jó. A 

Géza protekciósan szerzi be spanyolból. Al dento kell be-
venni.

A népi gyógyászatról könyvtárnyi irodalom gyűlt már 
össze, magyarországi kitűnő szakértője Gryneusz Tamás. 
Mégis a patikát ajánlom, azt a régi fajtát, ahol a patikus – 
nem gyógyszerész - még likőröket is készített, és az urak 
ebéd előtt be-betértek hozzá egy kis gyomorkeserűre.

Ma már csak látni ilyen patikát, méghozzá Kőszegen. 
Berendezését 1743-ban készítették, és fő látványossága a 
drogpadlás. Ott ma is vagy nyolcvanféle gyógynövényt 
szárítanak, olyan illata van, mint az ember által alig érin-
tett tavaszi erdőnek, mezőnek.

Ha arra járnak, feltétlen térjenek be Kőszegen az Apoté-
ka az Arany Egyszarvúhoz nevet viselő múzeumba.

TROGMAYER OTTÓ
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

1

Rafinált világítások, feszes geometria. Nem a ter-
mészet megfigyelése, vagy valami érdekesség 

begyűjtése a szándék, mint az ét-galériának küldött 
felvételek többségében. Azokon valamit a maga való-
ságában akarunk leképezni. Most a rekonstrukció 
módfelett bizonytalan, az elhagyott-elveszett részle-
tek lehetetlenné teszik, hogy az értelmezés arra töre-
kedjen, minél pontosabban megtudjuk, milyen az, 
amit fényképeztünk. A dekódolható elemek szegény-
sége rákényszerít, hogy mindössze arra összpontosít-
sunk, ami magán az ábrán látható, és abból bontsunk 
ki gondolatokat többé-kevésbé önkényesen. Minél 
gazdagabbak, mélyebbek ezek, annál inkább tekint-
hetjük a képet művészeti alkotásnak. Időnként ilyen 
tárlatot is összeállítunk, együtt amatőrt és profit. Te-
litalálat esetén nincsenek alkotói kategóriák.

H. J.

2
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Az ÉT-galériában bárki kiállíthatja felvéte-
lét, megosztva élményét olvasótársaival. 
Kérjük, hogy a digitális képet tif vagy jpg 
formátumban 300 dpi felbontással küld-
je el az et-galeria@eletestudomany.hu 
címre. A tárgyrovatba írja: ét-galéria, és 
a kísérRlevélben mondja el, amit a felvétel 
körülményeirRl és a témáról tud. A bekül-
dR jutalma a „kiállításban” megnyilvánuló 
elismerés. 

A „hónap képe” 5000 Ft különdíjat kap.

SZABÁLYOK

1. Práger Péter (info@pragerfoto.hu) – Buli a 

hídon – Egy augusztusi, meleg estén készült 

a kép  a Szabadság-hídon, mikor megláttam, 

hogy a túloldalon fiatalok csoportja jóíz_en 
társalog a budapesti éjszakában. Az expozíció 

közben egy villamos is elhaladt fénycsíkjával 

kettéosztva a képet  – http://www.pragerfoto.hu

4

3

2. GyQriné Kovács Borbála (NagykQrös, 
gyoribori@freemail.hu) – Az élet napos oldalán, 

avagy az anyatej dicsérete 

3. Szkiba Veronika (Biatorbágy, vera.szkiba@

freemail.hu) – Szuggesztió –  A felkelQ Nap bújik 
meg a s_r_ ködfátyol mögött. Filmesek is gyak-
ran fényképeznek ilyen trükkel holdfényes éjsza-

kát. A fehér kör pontosan a kép téglalapjának a 

középpontjában van, de a sötét tömeg vonzásá-

ban idegesítQen bizonytalan a látvány

4. Loparits Jessica (Paks, jessica1992hu@

hotmail.com) – Emlékezés – Törökkoppányban 

(Somogy megyében) borozgattunk egy lugasban. 

Közben figyeltem fel arra, hogy milyen vicces: 
ha belefényképezek a pohárba, a borban épp az 

egyik szQlQinda tükrözQdik 
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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

Egy kép kapcsán

Talán a legérdekesebb könyv, ame-
lyet mostanában olvastam, pedig el-
ső ránézésre („200 oldal egyetlen 
képről?”) ezt igazán nem gondol-
nánk; művészettörténeti vagy filo-
zófiai könyv kapcsán ritkán jut 
eszünkbe, hogy izgalmas is lehet – 

„legfeljebb” érdekes. 
Nyilvánvalóvá válik 
azonban, amint olvas-
ni kezdjük a kötetet, 
hogy ez nem egy 
megszokott, tudomá-
nyos, szakkifejezések-
től hemzsegő tanul-
mány:  Orosz István 
könnyed, szinte szép-

irodalmi stílusban fogalmaz, a feje-
zetek végén saját versei rendkívül 
személyessé, hétköznapi beszédmo-
dora pedig  könnyen élvezhetővé te-
szi a szöveget. Kiderül, nemcsak 
egy, hanem két képről van szó: az 
egyik Hans Holbein Követek című 
műve, a másik Mózes a fáraó előtt cí-
mű, amelynek szerzője ismeretlen, 
de amelyikre egykor valaki Holbein 
nevét hamisította rá. A követek na-
gyobb hangsúlyt kap, a könyv két-
harmadát az erről való értekezés te-
szi ki, azonban A Mózes a fáraó előtt 
bevonása is teljesen indokolt. Az ez-
zel a másik képpel foglalkozó utolsó 
rész – mely egyfajta végkifejletet ad, 
és össze is kapcsolja az addig meg-
szerzett ismereteket – egészen valót-
lan kirándulást mutat be. Egy évti-
zedek óta elhagyott ódon kastélyba 
kerülünk, ott kóborolunk a szerző-
vel, nyomok, ötletek után kutatva a 
poros szobákban, ráadásul az ehhez 
a részhez ( jól) megválasztott novel-
lisztikus forma és elbeszélő mód is 
egészen magával ragad, és az utolsó 
oldalig izgalomban tart minket.

A követek alján egy eltorzított áb-
rát láthatunk, amely szemből nézve 
a képet, értelmezhetetlen, a megfe-
lelő szögből (27 fok, ezt is megtud-
juk) azonban egy koponyává válto-
zik át. Orosz István, aki grafikus-
ként többnyire az ehhez hasonló 
anamorfikus ábrákkal már évtize-
dek óta foglalkozik, óriási lelkese-
déssel és elszántsággal indul a kép 
számos rejtélyének nyomába – az 

ember akárha detektívregényt ol-
vasna –, mint egy nyomozó, a fest-
ményeken elrejtett minden apró 
részletet megvizsgál és minden le-
hetőséget végiggondol vagy éppen 
kétségbe von. Az olvasót sok, oly-
kor egymásnak is ellentmondó szál 
között vezeti, a nehezen megszer-
zett bizonyosság állapotából rendre 
kizökkenti, így állandó kételkedés-
re és felülvizsgálatra sarkallja. 

A National Galleryből egy szem-
pillantás alatt a XVI. századi, rene-
szánsz Angliába kerülünk, az éppen 
Boleyn Annával házasodó, a keresz-
tény egyháztól elszakadó VIII. Hen-
rik udvarába, ahol megismerkedünk 
a kor politikai és diplomáciai problé-
máival, kulcsszereplőivel, az udvari 
élet intrikáival. A Henrikhez érkező 
francia diplomatákkal szinte szemé-
lyes ismerettséget kötünk, észre sem 
vesszük, úgy tanulunk történelmet, 
kultúr- és művészettörténetet vagy 
éppen – amikor már jobban „benne 
vagyunk” – asztrológiát és szám-
misztikát. Amilyen ismeret az éppen 
felvetett lehetőség végiggondolásá-
hoz szükséges, azt Orosz – mint egy 
igazi reneszánsz polihisztor – meg-
szerzi és meg is osztja olvasóival. Így 
lehetséges, hogy egy festmény kap-
csán a korban használt napórák, tér-
képészeti eszközök működéséről 
vagy az akkori műveltség alapjait je-
lentő olvasmányokról pontos és rész-
letes képet kapunk. Mindezzel a 
részletességgel együtt is, a könyv 
csupán lehetőségeket vázol fel, de ta-
lán ez az egészben a legizgalmasabb, 
hogy nem állítja igaznak a lehetsé-
gest. (A követ és a fáraó. Képfilozófiák 
sorozat. Typotex Kiadó, 208 oldal, 
3900 forint)  

NÉMETH JÁNOS

Iszlám állam – arab tavasz

Az iszlám országokban néhány éve 
kitört tüntetések, felkelések nyomán 
terjedt el a nyugati világban az arab 
tavasz kifejezés. Afféle várakozást 
sugallt, hogy ezek a megmozdulá-
sok is olyan változásokhoz vezetnek, 
mint az európai történelem forra-
dalmai, amelyek teret nyitottak a 
polgári viszonyoknak, az (állam)élet 
demokratizálásának. 

A fölkeléseknek, forradalmaknak 
azonban erősebb hajtóerői az okok, 
mint a célok. A jövőt célzó eszmék-
nél nagyobb erejű a tömegek elége-
detlensége és az emberek vágyai – 
különösen a mai, hír- és képcsator-
nák globalizálta világban. („Úgy él-
ni, mint ott...“.) Ám a világ 
különböző részein a társadalmaknak 
más az öröklött háttere, a minden-
napi életbe ivódott, azt jórészt meg-
határozó hagyományai eltérők. Más 
az európai forradalmak mögötti tár-
sadalmi és eszmei fejlődés és más az 
iszlám világé. 

Ezt a történelmi gyökerű mássá-
got bontja ki az orientalista tudós 
könyve, az iszlám hatalmi rendsze-
rek történelmi alakulását és az ál-
lamelmélet fejlődését – nem utolsó-
sorban az utóbbi másfél évzázadban 
jelentkező modernizációs törekvé-
seket – bemutatva a kezdettől. S ez 
a kezdet az utókor által medinai al-
kotmánynak nevezett 
szerződés az egykori 
törzsi társadalomban. 
Amikor 622-ben hívei-
vel Medinába érkezett 
Mohamed próféta, az 
általa alapított vallás 
alapján kialakította azo-
kat a szabályokat, ame-
lyeket elfogadva éltek 
aztán együtt az egymás-
sal viaskodó törzsek és 
más városlakók. S a val-
lásalapító egyben világi vezetője is 
lett a közösségnek. 

Ez a kettős szerep folytatódott utó-
dai idején, ha – később – változó for-
mákban is. Miközben a hit terjedt, 
hívei más népekkel kereskedtek, ha-
dakoztak, más hagyományokkal stb. 
ismerkedtek, vallásukban különböző 
irányzatok alakultak ki –  a politika 
nem szakadt el a vallástól. A muzul-
mán közvélekedés az, hogy az iszlám 
elveihez való visszatérés automati-
kusan helyreállítja az igazságot. „Ez 
a gondolat magyarázza, miért jártak a 
változások mindenütt a vallási irányza-
tok jelentős megerősödésével“ –  írja 
Maróth Miklós, a kötet szerzője. (Isz-
lám és politikaelmélet. Akadémiai Ki-
adó, Pont könyvek.  2013. 153 oldal, 
1590 forint) 

N. F. 



Érzelmek és ítéletek

Lélektani kutatások sokszor kimu-
tatták már, hogy erkölcsi ítéletal-
kotásunk gyakran egyáltalán nem 
megfontolt és tárgyilagos. Olyan 
érzelmek is befolyásolhatnak ben-
nünket, amelyek teljesen függetle-
nek a megítélendő kérdéstől! Ha 
például a kísérletek résztvevői elő-
ször egy kellemetlen szagot érez-
tek vagy gusztustalan filmfelvé-
telt láttak, akkor ezután sokkal 
szigorúbban mondtak ítéletet er-
kölcsi kérdésekben, mint amikor 
nem találkoztak undorkeltő hatá-
sokkal. Az emberek hajlamosak 
voltak összekeverni azokat az érzel-
meket, amelyeket a megítélendő 
kérdés vált ki belőlük, és azokat, amelyek véletlenszerű-
en jelentkeztek. Úgy viselkedtek, mintha a negatív ér-
zelmet – amely az előkészítésből fakadt – az erkölcsi kér-
dés idézte volna elő, és ezért sokkal súlyosabb volt az íté-
letük.

Három amerikai kutató – C. Daryl Cameron, B. Keith 
Payne és John M. Doris – elismeri az efféle „érzelemkeve-
redés” létét, de a Journal of Experimental Social Psychology 
című folyóiratban közzétett tanulmányukban azt állítják, 
hogy ez nem általános emberi vonás és meg is lehet vál-
toztatni. Cameron és munkatársai szerint vannak jó érze-
lemelemzők, akik odafigyelnek saját érzelmeikre (például 
meg tudják különböztetni a negatív érzelmek fajtáit, töb-
bek között az undort, a haragot és a szomorúságot), és 
vannak olyanok is, akik nem nagyon mélyednek el éppen 
átélt érzelmeik vizsgálatában. A kutatók feltételezték, 
hogy a véletlenszerűen jelentkező érzelmek csak a gyenge 
érzelemelemzők erkölcsi ítéleteit befolyásolják, a jó érze-
lemelemzőkét nem. Az elméletet kísérlettel tették próbá-
ra: 130 egyetemi hallgatót arra kértek, hogy harminc er-
kölcsi kérdésben mondjanak ítéletet. Az egyes próbák so-
rán a résztvevőknek egy számítógép képernyőjén először 
egy képet mutattak, ami vagy undorkeltő volt, vagy sem-
leges. A kép megjelenése után 0,1 másodperccel feltűnt 
egy szöveg is – ez volt a megítélés tárgya –, de a kép to-
vábbra is látható maradt. A diákoknak minden alkalom-
mal egy-egy olyan szokást kellett minősíteniük, amely az 
antropológusok szerint a világ valamely kultúrájában 
ténylegesen létezik, például: „A szülők döntenek arról, 

hogy gyermekük kivel kössön házasságot”, „Aki annyira 
beteg, hogy nem tud beszélni, élve eltemetik”. A válasz-
adóknak 1-től 5-ig kellett pontozniuk, hogy az adott szo-
kás szerintük mennyire helytelen. Ezután felmérték, hogy 
ki milyen érzelemelemző: a diákoknak 10 mindennapi 
helyzetre vonatkozóan kellett megítélniük, hogy milyen 
mértékben éreznének haragot, bűntudatot, szomorúságot 
és szégyent. Aki a különféle helyzetekre nagyjából ugyan-
olyan valószínűséggel jelölte meg a különféle érzelmeket, 
az nem túl jó érzelemelemző, a helyzetek közötti nagyobb 
eltérés viszont azt jelezte, hogy az illető odafigyel az ér-
zelmeire.

Az eredmények igazolták a kutatók feltételezését: az 
undorkeltő kép láttán csak azok hoztak súlyosabb erköl-
csi ítéletet, akik rossz érzelemelemzők voltak. A jó érze-
lemelemzőket ezzel szemben nem lehetett undorkeltő 
képekkel súlyosabb erkölcsi ítéletre késztetni; ők nem 
keverték össze, melyik érzelem miből fakad. Egy másik 
kísérletben a kutatók a résztvevők felével gyakoroltat-
ták, hogyan ismerhetik fel és különíthetik el érzelmei-
ket, míg a többiek nem vettek részt ilyen gyorstrénin-
gen. Akiket „kiképeztek”, percek alatt hatékonyabb ér-
zelemelemzőkké váltak, és erkölcsi ítéleteiket kevésbé 
befolyásolták a véletlenszerűen felbukkanó érzelmek. 
Az emberek tehát sikeresen taníthatók arra, hogy job-
ban értsék saját érzelmeiket, és ez reálisabb helyzetérté-
keléshez, jobb döntésekhez vezethet a mindennapi élet 
számtalan területén.

MANNHARDT ANDRÁS

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Ami sok, az sok (SZ^CS ÉDUA RAJZA)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

A türelem perzsaszemes 
rózsát terem

Harminckét év után ismét rózsákat 
nemesítenek az Állami Gyü-

mölcs- és Dísznövénytermesztési 
Kutatóintézet budatétényi területén. 

idő alatt a meder balra, majd jobbra 
torlódását tapasztalhattuk. A ma-
gaslatok alatti szakaszon a meder 
fokozatosan balra torlódik.

A folyó bal parti szakaszán a nagy-
vízi szabályozás első időszakában 
1858-1863 között elkészültek az ár-
vízvédelmi töltések, melyeket 1880-
82 között megmagasítottak, s azóta 
változatlan nyomvonalon haladnak. 
A töltés megépülésével az ártér két 
részre osztódott. A folyó árvízi med-
rét képező hullámtérre, az árvízi 
mederre, valamint a mentett ártérre.

A szabályozás előtt a folyó mocsa-
ras árteret alakított ki. A régi térké-
pek tanúsága szerint kevés helyen ta-
lálunk erdőt az ártéren. A rendszeres 
vízborítás mocsarakat, morotvákat 
árasztott el vízzel, mely számos víz-
kedvelő fajnak biztosított élőhelyet. 
A magasabb részeken réteket, lege-
lőket találunk. A szabályozások idő-
szakában a vízborítás a hullámtér-
re szűkült, melyben új domborzati 
elemként megjelentek az árvédelmi 
töltések anyagnyerő helyei a kubik-
gödrök, melyek folyamatos láncot 
alkotnak a teljes töltésezett folyó 
szakaszán. 

Ötéves a Tisza-parti 
Tanösvény 

Rákóczifalvától nem messze öt év-
vel ezelőtt alakították ki a Tisza-

parti Tanösvényt. A Life-Sumar 
fenntartható hullámtéri táj re ha bi li-
tá ciós projekt keretében épült ki ez a 
természeti kincsekben gazdag, ki-
kapcsolódásra és tanulásra egyaránt 
tökéletes útvonal. 

A tanösvény kialakításának több 
célja is volt, egyik ilyen a feltárt ter-
mészeti értékek helyszíni bemutatása 
így ismertetve meg az odalátogatók-
kal az egyes hullámtéri élőhely-típu-
sokat, az élőhely-regenerálásokat.

A kutatási terület a Tisza-folyó bal 
partján a 319,270 és 323,360 fkm 
közötti részén terül el. A folyó med-
rének és partjainak alakulását 1780 
óta térképen követhetjük. Az 1780 
körüli állapottól napjainkig jellem-
ző, hogy kanyarulati viszonyait 
és medermozgását a jobb parton a 
tiszavárkonyi magas part, a bal par-
ton a Király sziget magaslata hatá-
rozza meg. E két magaslat között a 
folyó középvízi medre gyakorlatilag 
mozdulatlan. Fentebbi szakaszon ez 

Az anyaggödrök mentén vízked-
velő fafajokat telepítettek, a töl-
téseket hullámtörő erdősávokkal 
védték. Ezek faállománya jelenti 
ma az erdőállomány értékes részeit. 
A hullámtéren változatos élőhelyek 
alakultak ki. Az ártéri magaslatok 
és mélyterületek 1850-től napjainkig 
változatlanul elkülöníthetők, ezért a 
növényzet is hordoz értékes folyó-
szabályozás előtti elemeket. 

A hivatalos nemesítési munkálatok 1981-
ben értek véget, amikor Márk Gergely, 
a világhírű rózsanemesítő nyugdíjba 
ment. Ez alatt a három évtized alatt 
világszerte megváltozott a rózsakul-
túra, így a nemesítőknek új igények-
hez kell igazodniuk. Megnőtt példá-
ul az érdeklődés a szokatlan mintá-
zatú virágok iránt. Ezért a kutatóin-
tézet olyan különleges és főként 
egyedi rózsákat kíván előállítani, 
amelyekkel kiegészíthető a virágpiac 
kínálata.

Legelsőnek egy olyan szemes min-
tájú rózsa létrehozásán dolgoznak, 
amelynek a mintája sötét színű, s 
így igazi ritkaságnak számítana a 
világon. A „sötétszemű” rózsa egy 
nemes rózsafajta és a perzsa vadró-
zsa (Rosa persica) keresztezéséből jön 
létre, innen az intézet idén újra in-
dult rózsanemesítési programjának 
munkacíme: „Perzsa mintájú rózsa”.  
A világon ugyanis egyedül erre az 
utóbbi rózsára jellemző, hogy a szir-
mok tövén sötét folt látható, így a 

Nagytétényben születő új dísznö-
vény unikumként jelenhet meg ké-
sőbb a piacon. A fehér vagy sárgás 
szemfolt ugyan nem ritka a neme-
sített kerti rózsánál sem, azonban ez 
a sötét mintázat ritkaságnak számít, 
ráadásul felülről nézve sötét gyűrű-
nek látszik. Az új nemesítésű rózsa 
fényes lombozata pedig várhatóan 
igen ellenálló lesz majd a gombabe-
tegségekkel szemben.

„A létrejött szokatlan, foltos kerti ró-
zsafajták igazi különlegességek lesznek, 
amelyekkel a meglévő piaci résekbe kívá-
nunk beférkőzni. A fő célunk egy jelleg-
zetes nemesítési irányvonal kialakítása, 
hogy a fajták jellegéből egyből Magyar-
országra és kutatóintézetünkre asszoci-
álhassanak” – mondta Kasztovszky 
Zoltán, a kutatóintézet igazgatója.  
„Egy piacképes rózsafajta kinemesíté-
séhez 7-8 év kell, és még néhány esz-
tendő a fajta felszaporításához. A ne-
mesítés jelenleg a kezdeti vizsgálatoknál 
tart. Az első eredményeket ősszel kap-
juk meg” – tette hozzá dr. Boronkay 
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A terület értékeit és a beavatkozá-
sok élettérkímélő voltát mutatja be a 
tanösvény.

A változatos vízgazdálkodású és te-
repadottságú terület változatos élővi-
lágnak ad otthont. Található magasparti 
erdő, kubikerdő, hullámtéri és mentett 
gyepterület, parlag, invazív fajokkal 
(gyalogakác, amerikai kőris, zöld juhar) 
tarkított fűz-nyár ártéri erdő és ültetett 
nemes nyáras, nádas. 

Az anyaggödör gerendáira nyár- és 
fűzfajokat telepítettek. Ma a telepí-
tett fajok között a zöld vagy kőrisle-
velű juhar, gyalogakác, fehér nyár és 
amerikai kőris sűrű növedékét talál-
juk. A gát mellett húzódó kubikerdő 
viszonylag fajszegény, de főként idő-
sebb fűz- és nyárerdejével otthont ad 
számos védett bogárfajnak. A gödrök-
ben visszamaradt víz élőhelyet biztosít 
számos vízi és kétéltű fajnak. 

A terület legfontosabb természeti 
értékei: parti fűz-nyár ligeterdők, 
kubikerdők, Bivaly-tói tölgyeserdő, 
tiszai tájkép Tiszavárkonynál, árté-
ri mocsárrétek, kaszált, legeltetett 
gyep, árvédelmi töltés növénytársu-
lata: sztyepprét.

KELEMEN CSILLA

Innováció, 
információtechnológia, 

nyelvoktatás

A z idegennyelv-ismeret terén 
Magyarország az utolsók kö-

zött szerénykedik Európában. 
Ezen a – nemzetközi kapcsolat-
tartást, nemzeti versenyképessé-
get és az egyéni karrierlehetősé-
geket is negatívan befolyásoló – 
helyzeten javíthat egy új kutatás 
és az annak nyomán megvalósuló 
innováció. Az „Információtech-
nológiai kutatásokon alapuló in-
novatív nyelvoktatási keretrend-
szer fejlesztése” című pályázattal a 
Tudományos Ismeret  terjesztő 
Társulat tulajdonában álló 
TITURÁNIA Kft. egy konzor-
cium vezetőjeként nyert fejlesztési 
támogatást (GOP-1.1.1-11-2012-
0483 azonosító számmal).

A projekt célja egy olyan infor-
mációtechnológiai kutatásokon 
alapuló innovatív nyelvoktatási 
keretrendszer kifejlesztése, amely 
módszertani és technológiai újítá-
sok segítségével jelentősen növeli 
az idegen nyelvek tanulásának és 
oktatásának hatékonyságát. Egy-
úttal a komplex mérési-értékelési 
és nyilvántartási rendszer révén 
megszerzett adatok és a tanulói 
visszajelzések alapján alkalmas 
a folyamatos megújulásra és to-
vábbfejlesztésre.

Az új tanulástámogató és nyil-
vántartó rendszer minőségileg 
és technikailag hoz újat a hazai 
nyelvoktatás terén. A rendszer – 
túl azon, hogy kényelmes, bizton-
ságos és gyors – a nyelvvizsgára 
készülőket hatékonyan és sze-
mélyre szabott feladatokkal látja 
el. Az oktatók munkáját is meg-
könnyíti elsősorban az értékelés 
területén, mivel a rendszer az 
egyén tanulási folyamatának egé-
széről gyűjt folyamatosan infor-
mációkat, majd azokat összegezi 
és megadott szempontrendszer 
szerint elemzi.

A modern pedagógiában már 
közhelyszámba menő tény, hogy az 
a generáció (16-28 évesek), amely 
első számú célcsoportja a projekt 
keretében megvalósuló új rendszer-
nek, már nem a hagyományos mó-
don és eszközökkel tanul a legha-
tékonyabban, mivel az információs 
forradalom következményeként 

az élet minden területét átszövi 
az informatika. A ma felnövekvő 
generációk már többet olvasnak, 
írnak, és esetenként kommunikál-
nak online-rendszerek segítségé-
vel, mint hagyományos módon. A 
modern pedagógiának − és azon 
belül is a nyelvoktatásnak − ezeket 
az új eszközöket kell a nyelvtanítás 
és –tanulás szolgálatába állítania. 
Ha sikerül az internet, és a tanu-
lók személyes interaktív eszközei 
(pl.: notebook, okostelefon, stb.) 
segítségével leegyszerűsíteni, ha-
tékonyabbá tenni a anyelvoktatást 
és nem utolsósorban motiválni a 
diákokat a nyelvi kompetenciák 
elsajátítására, akkor a korszerű és 
minőségi nyelvoktatás korszaka 
köszönthet be Magyarországon.

A projekt, amelyet múlt héten 
mutattak be Balatonfüreden tizen-
hat hónapot ölel majd fel. Első felé-
ben a kutatás és fejlesztés alapozza 
meg a fejlesztést, a második felében 
pedig a rendszer többszöri tesztelé-
se, a fölmerülő hibák korrigálása 
zajlik majd. Egy olyan új tanulás-
támogató és nyilvántartó rendszer 
jön létre, ami nemzetközi szinten 
is érdeklődésre tarthat számot, ha-
zánkban pedig olyan minőségi vál-
tozást idéz elő a nyelvoktatásban, 
amelyre nem volt példa az elmúlt 
évtizedekben. A nyelvvizsgára 
való felkészülés könnyebbé válik, 
a nyelvtudás minősége emelkedik, 
melynek következtében megbízha-
tó, biztos nyelvtudással rendelkező 
munkaerő jelenhet meg néhány 
éven belül hazánkban.

A projekt megvalósításán kon-
zorciumban dolgozik négy kü-
lönálló cég: a BME VIKING 
Zrt. a COMMITMENT Zrt., 
a SMART SERVICE Kft. és a 
TITURÁNIA Kft.

Gábor, az Állami Gyümölcs- és 
Dísznövénytermesztési Kutatóinté-
zet tudományos munkatársa.

A kutatóintézet bárki által látogat-
ható rózsakertje, a Rozárium ma 2,5 
hektáron terül el, és egy teljes hektár 
csak a rózsaágyások területe, ahol 
1200 beazonosított, regisztrált ró-
zsafajta tekinthető meg. Ezek közül 
kétszázat Márk Gergely nemesített. 
Jelenleg mintegy 8 ezer tő rózsa van 
kiültetve a Magyarország legna-
gyobb rózsakertjének számító terüle-
ten. A legrégibb rózsa, a ’Versicolor’ 
őse egyes források szerint 1250-ben 
bukkant fel Európában.

SZ. SZ.
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n Új divat hódít a bécsi járdákon: az egykerekű vil-
lanybicikli. Az új közlekedési alkalmatosság úgy néz ki, 
mintha egy vastagabb keréktárcsára pedálokat szereltek 
volna, irányítani pedig az alsó lábszárral kell. Fékezni a 
sarok, elindítani a lábfej lenyomásával lehet. 

A city-wheelre ugyanazok a szabályok vonatkoznak, 
mint a gördeszkára – vagyis csak járdán és gyalogúton 
lehet használni –, noha akár 16 kilométer/órás sebességre 
is képes. Egy feltöltéssel akár 20 kilométert is meg lehet 
tenni vele, „padlógáznál” pedig két órát bír az akku. A 
teljesen hagyományos módon tölthető elektromos egy-
kerekűnek jelenleg két modellje kapható Bécsben 1450, 
illetve 1899 euróért. 

A city-wheel használata igényel ugyan egy kis gya-
korlást, de a jó egyensúlyérzékkel megáldottak kétszer 
fél óra után már nyeregbe is pattanhatnak, a bizony-
talanok pedig pótkerekekkel is felszerelhetik. Főleg 
a leszállás igényel némi jártasságot, mert a szerkezet 
néhány métert még tovább gurul, ha leugranak róla, 
majd tesz egy kanyart és eldől. A villany-egykerekűt 
bármilyen időjárásnál és mindenféle talajon lehet hasz-
nálni, az ügyesebbek pedig akrobatikus mutatványok-
ra és lépcsőzésre is képesek vele. A bukósisak és a térd-
védő viszont nem árt.

(www.greenfo.hu) 
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EGYKEREKd VILLANY-

BICIKLI AZ  

ÚJ DIVAT BÉCSBEN
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Armand Puig i Tárrech: Gaudí és a Sagrada Família cím_ m_ve a 
Typotex Kiadónál látott napvilágot.  A kötet alapján annak a hitköz-
ségnek a nevét kérjük, amelybe a híres templom építését elQmozdító 
személyek tartoztak. A megfejtést beküldQk között a könyv 5 példányát 
sorsoljuk ki. Jó fejtést kívánunk!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét kedd-
je, 2013. szeptember 17-e. Beküldési cím: Élet és Tudo mány, Kereszt-
rejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu.

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A rejt-
vényciklus végére e bet_k – helyes sorrendbe rakva – egy 120 éve 
született magyar vegyész, gyógyszerész nevét adják ki. A név beküldQi 
között az Élet és Tudomány negyedéves elQfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. A hitközség nevének kezdete. 10. Csavart (szarv), 
tájszóval. 11. Ádám és Éva harmadik fia Károli bibliafordításában. 12. 
Ehhez hasonló. 13. Zokogva sopánkodik. 14. Rúd- és Dróthengerm_, 
röv. 15. Negyedrész. 17. Igefajta. 19. Az osztrák RTV. 20. KettQtök közül 
nem Q. 21. A tantál vegyjele. 22. Üzemanyagot vételez. 25. Az utolsó 
Mohikán! 27. Erdei kúszónövény. 29. Tengeröbölnek nevet adó jemeni 
kikötQvárosból való. 30. Etelka kedvese Dugonics András regényében. 
31. Üreg, tájszóval. 32. ... Max; Mel Gibson filmszerepe. 34. Néma alak! 
35. Ifjúsági csúcs (sportban), röv. 36. ... Fallaci; olasz írónQ, újságíró, az 
Insallah cím_ kötet szerzQje (1930–2006).

FÜGGQLEGES: 1. A hitközség nevének második része. 2. Az eve-
zQlábú rákok nálunk is elterjedt faja. 3. Nem szigorú. 4. Network design 
engineer (hálózati tervezQmérnök), röv. 5. Gombakalap tartója! 6. Junior, 
röv. 7. Pecsét a figyelmetlenül étkezQ ruháján. 8. Önérzetében bánt. 

9. Egységes tanulmányi rendszer, röv. 13. Pólus. 16. Delejez. 18. Pan 
komikustársa. 23. Az Alapítvány-regények írója (Isaac). 24. Az ENSZ elsQ 
fQtitkára (Trygve Halvdan). 26. Ropogós sütemény. 28. Épület, m_emlék 
m_szaki állapota. 30. Domján ...; néhai színm_vésznQ. 33. Francia terület-
mérték. 37. ... Roma; olasz sportklub. 38. AsszonynévképzQ.

A 33. Élet és Tudományban megjelent rejtvény megfejtése: Hogyan lett 
a Tejútból Tejútrendszer? A megoldást beküldQk közül a Természetvilága 
Feltárul a Világegyetem cím_ kozmológiai különszámát nyerte: Bodor 
Pál Csaba (Szigetmonostor–Horány), Domokos Imre (Budapest), Kúcs 
Zsuzsanna (Budapest), dr. Palla Gábor (Budapest), Tusori János 
(Kecel). A nyerteseknek gratulálunk, a könyveket postán küldjük el.

KERESZTREJTVÉNY

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

www.telc.hu

A TELC 19 országban ismert 

nemzetközi nyelvvizsgái, ANGOL és 

NÉMET nyelvbQl Magyarországon 
államilag elismertek. 

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

KövetkezQ vizsgaidQpontunk 2013-ban: 

2013. október 12. 
Jelentkezési határidQ: szeptember 9., 
Pótjelentkezési határidQ: szeptember 30.

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

Vizsgáinkról, vizsgára felkészítQ  
tanfolyamainkról érdeklQdjön a 
www.telc.hu honlapon.

Angol és német
nyelvbQl már
felsõfokú (C1)
nyelvvizsga is!

SAKKFANTÁZIA
Bakcsi György rovata

A 8. feladvány megfejtése

Pierre Auguste d’Orville ötlépéses 
mattfeladványa 1837-ben jelent 
meg a La Palamède nev_ lapban. 
Világos megint „túlteng”, de mivel 
egy lépésben nem tudunk mattolni, 
még nekünk kell kiengednünk a 
lepattolt sötét királyt, majd utolér-
nünk. Próbálkozzunk. 1. Fh1?-re, 
vagy 1. e5?-re a sötét király patton 
marad, a világos király vagy a másik 
két gyalog lépéseire viszont nem tudjuk visszaterelni. Marad a két huszár. Ám ha 
a d3 huszár lép, a sötét király c5-ön át elmenekül. A megoldás az, hogy nemcsak 
adni kell a helyet, hanem visszafogni is. 1. Hge5! kulcslépés után a fontos f3 mezQ 
fogva van. 1. – Ke3-ra 2. c3 elveszi a d4 mezQt, majd 2. – Kd2 után jön a java: 3. 
Hc4+-kal odaadjuk az egyik huszárt, 3. – Kxd3-ra 4. b4-gyel a másikat és 4. – Kxc4 
után 5. Fe2-vel mattolunk. Mintha az egész állást kicserélték volna…

A 8. feladvány megfejtQi közül az Élet és Tudomány negyedéves elQfizetését 
nyerte: Koszper Vilmos (Budapest), Molnár A. József (Budapest), Mikola Béla 
(Ózd), Rásó József (Pásztó). Az elQfizetések 2013. október 1-tQl érvényesek. 
Akinek ez az idQpont nem felel meg (mert már elQfizette a lapot), kérjük, jelezze azt.
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ok, kamarák, hivatalok, nyomdák, de a környező országok-
ba is jutott belőlük bálaszámra. Rejtélyesnek tűnő vízjelei 
megjelennek Rákóczi, Thököly fejedelem, I. Lipót király ok-
leveleiben, a lőcsei és debreceni nyomdászok könyvritkasága-
iban egyaránt. 

A teplici papírkészítők vízjeleinek formavilága gazdag, 
üzenete kortalan, érdekes, megfejthető, jelentésük megis-
merhető. Erről szól a Magyar Papír- és Vízjeltörténeti Társa-
ság és az Országos Széchényi Könyvtár közös rendezésében 
létrehozott Rejtélyes vízjelek - TEPLIC papírmalom 
400 éves öröksége című kiállítás, mely november 16-ig 
tekinthető meg a könyvtár kiállítótermében.

A lakások fűtésének, hűtésének és a 
fürdők, konyhák berendezéseinek 
fejlődését mutatja be az Épületgé-
pészet: múlt, jelen és jövő című 

kiállítás a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumban. Az 
október 27-ig látható tárlaton feltűnik az „ördög fürdőkád-
ja”, azok a tűzhelyek, amelyeken nagyanyáink főztek, a mí-
ves kályhák, radiátorok és mindaz a sok berendezés, amely e 
„titkos” történetet eleveníti fel.

A fával, szénnel fűtött kályháktól, az árnyékszéktől és a dé-
zsától, amely a XX. század elején, sőt egyes helyeken a század 
közepén is még megszokott dolog volt, mára eljutottunk a 
számítógép vezérelte megújuló energiát felhasználó fűtésű, 
több fürdőszobás luxuslakásokig. Ma egy átlagos lakásban is 
bonyolultabb, a lakók kényelmét maximálisan kiszolgáló be-
rendezéseket találunk a fürdőben, a konyhában, és az egész 
házban. Az Épületgépészeti Múzeum és a Magyar Műszaki 
és Közlekedési Múzeum közös kiállítása ezt az érdekes, de 
rejtett történetet meséli el. Bemutatja azokat a gyönyörű ké-
szülékeket, amelyek előbb csak a különcködő, modernizáló-
dó lakásokban jelentek meg, és meleg vizet adtak, szén- és 
fahalmok nélkül meleget sugároztak a szobákban, majd egy-
re puritánabb, egyre észrevétlenebb kialakítással minden la-
kás részei lettek.

Kikötőben - Sorozatok Hamza D. 
Ákos művészeti hagyatékából cím-
mel látható kiállítás október 13-ig a szol-
noki Damjanich János Múzeum – Szolno-
ki Galériában. 

A tárlat bemutatja Hamza D. Ákos nem-
rég előkerült, Tabán című olajképét, amelyet a művész 1921-
22-ben festett még budapesti diákként.

További érdekessége a kiállításnak, hogy felhasználja Ham-
za D. Ákos saját készítésű képcímkéit és vázlatait, illetve első 
ízben mutatja be a Magyarországról Brazíliába emigrált hód-
mezővásárhelyi újságíró, filmes, szobrász és költő azon hát-
tértevékenységét, amelyről sokáig nem illett beszélni.

A tárlat képfeliratai és a tablókhoz mellékelt magyarázatok 
kézzel készültek, alkalmazkodva a mindenkori kikötők és 
vasútállomások hangulatához. 

Weöres Sándor születésének 100. évforduló-
ja alkalmából látható a Petőfi Irodalmi 
Múzeumban A megmozdult szótár - 
Weöres Sándor 100 éves című kiállítás. 
Az irodalmi kiállításokra jellemző hagyo-
mányos elemeket a legmodernebb multi-
médiás, interaktív nyelvi játékokkal ötvöző 
tárlaton a Weöres Sándor szövegeiből kiin-
duló kreatív játékok aktív gondolkodásra 
késztetik a látogatót, és lehetővé teszik, 

hogy az olvasó jobban megismerje a költő verseit. Versfolto-
zás, versrajz, keresztöltés és gondolatfújás, 3D-s versleképzés, 
verslehívó koppintásra és sok más, érdekesebbnél érdekesebb 
feladat várja a játszani szerető közönséget.

Weöres Sándor egész élete a versírás, a nyelv zeneisége – 
hangzása, ritmusa – körüli kísérletezésről szólt, a gondolat 
megjelenítéséhez kereste a tökéletes formát, és virtuóz mó-
don használta ki a magyar nyelv adta lehetőségeket. „Mun-
kámat használni lehessen, ne szájtátva csodálni” – írja Nagy-
ság című versében. Ennek a kívánságának felel meg a kiállí-
tás azon része, melyet a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 
Kreatív Technológia Laborjával hozott létre a múzeum.

A kiállítás hagyományos részében bepillantást kapnak a lá-
togatók a Weöres költészetén kívül eső, de annak alakulását 
mégiscsak befolyásoló életrajzba. Ezeket a tematikus elrende-
zésben szereplő témaköröket elsősorban Weöres Sándor leve-
lezésén, vallomásain keresztül mutatják be, az ő szavait idé-
zik, ha a családjáról, mestereiről, tanárairól, barátairól, az iro-
dalmi életről, történelmi, politikai eseményekről vall. Itt le-
hetőség van arra is, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeum 
gyűjteményében őrzött kéziratokat, fotókat, könyveket, 
képzőművészeti alkotásokat is megnézhessék a látogatók, va-
lamint a társintézményekben fellelhető dokumentumokat is 
láthassák. A tárlat 2014. Június 1-ig látogatható.

Postakürt-, bárka-, kürtölő angyal-, 
lovaspostás-, 4%-jel-, Szentlélek-, bajel-
hárító, IHS-, krisztogram-, tulipán-, ró-
zsa-, szív-, dáma-, házaspár-, kettős ke-
reszt-, magyar címer-, kétfejű sas-, mo-
nogram-, név- és papíralak-vízjelek so-

kasága jelzi az 1613-ban alapított felvidéki TEPLIC 
papírmalom papírkészítő mestereinek találékonyságát és 
szorgalmát. Immár 400 éves örökségük a magyar vízjelkincs 
ritka és értékes részét képezi.

A háromkerekes vízimalom a vadregényes Teplic-patak 
völgyében működött az 1613–1885 közötti időben. A kirá-
lyok, fejedelmek, főurak udvari orvosaként messze földön 
híres-neves lőcsei Spillenberg Sámuel orvosdoktor alapította, 
s királyi privilégiumot is kapott a korszerű papírkészítő ma-
nufaktúra működéséhez 1615-ben. E papírmalom a kétszáz 
történelmi magyar papírmalom egyikeként tipikus, jellegze-
tes, ugyanakkor sok tekintetben egyedi is. Magas színvona-
lú, merített papírjait használták a magyar vármegyék, város-

ÉT-IRÁNYTd Bánsághy Nóra rovata

Weöres 100

Felcímkézve

Történelmi vízjelek

Hidegen, melegen
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A hátlapon
Az okra

Az okra, más néven bámia (Hi-
biscus esculentus) a mályvafélék csa-
ládjába tartozó zöldségfélénk. Af-
rikai, i l letve arab származású nö-
vény, amely nagy valószínűséggel 
már a középkori török megszállás 
idején megjelent Magyarorszá-
gon, és asszonyuj j néven termesz-
tették. Azután hosszú időre fele-
désbe merült nálunk, csak az 
1980-as évektől kezdett újra is-
mertté válni.

Az egyéves, dekoratív kerti nö-
vénynek több típusa és fajtája ismert 
a 30 centiméterestől a 2 méteresig, a 
fehér, sárga, zöld, sőt bordó termé-
sűig. Virágzása és termésérése július-
tól a hűvösebb őszi hónapokig tart, s 
naponta csupán 1–2 virága nyílik, a 
meleg délelőtti óráktól délutánig. A 
porzószálak – mint a hibiszkuszokéi 
– porzóoszloppá nőttek össze. A 
megtermékenyült virág csavarodott 
szirmai és külső csészéje egyben hull 
le, s másnaptól már intenzív növeke-
désnek is indul a fiatal húsos termés. 
Ez 3–6 napos koráig, zsenge állapot-
ban fogyasztható.

 A külsőre a paprikára emlékez-
tető, ötrekeszű, kissé bordázott 
termése – és a növény minden ré-
sze – a mályvafélékre jellemző ér-
tékes nyálkaanyagot tartalmaz. 
Ízletes, foszforban, ásványi sók-
ban, vitaminokban és fehérjében 
gazdag. Levesek, saláták, mártá-
sok, pörköltek alapanyaga húspót-
lóként és sűrítője lehet magas pek-
tintartalma miatt. A teljesen be-
érett megfásodott terméseket a vi-
rágkötészetben használják. 

Az okrával nemcsak étrendünket 
gazdagíthatjuk, de látványos virágá-
nak köszönhetően kertünket vagy 
balkonládánkat is színesíthetjük.
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Alfred Wegener, 
a lemeztektonika atyja
A mindössze 32 éves Alfred Lothar 
Wegener jól ismert volt saját tudo-
mánya művelői körében a felhőfi-
zika területén, de ismeretlen volt a 
geológia tudománya területén, és a 
geológusok nem vették jónéven, 
hogy az ő területükre tévedt mint 
amatőr kutató.

Külvilágtól elzárva
Don Carlos, a XVI. században élt, 
tragikus sorsú spanyol trónörökös 
azt követően vált a szabadság és az 
önkényuralom elleni lázadás szim-
bólumává, miután 1787-ben kike-
rült a nyomdából Friedrich Schiller 
monumentális drámája. Ennek a 
műnek a történelmi hitelessége 
azonban erősen megkérdőjelezhető. 

A pásztorok tudása
Meglepődtünk, milyen sokat tudnak 
ezek a pásztorok a növényzetről, ve-
getációdinamikáról. Valójában meg-
van az a tudás, amit a hagyományőr-
ző népfőiskolákban hiányoltam, csak 
ennek a kutatásához ismerni kell azt a 
több száz növényfajt, amikről kérdez-
zük az embereket. Rájöttünk, hogy 
az ökológusok, zoológusok, botani-
kusok feladata, hogy összegyűjtsék a 
magyar kultúrának ezt a szeletét.
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