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Kedves Olvasónk!
A zsűri a pályadíjakat visszatarthatja, megoszthatja. 

A díjban részesült és a nem díjazott, de közlésre érde-
mesnek ítélt írásokat az Élet és Tudomány szerkesztett 
formában, ellenszolgáltatás nélkül megjelentetheti. 

A pályázat jeligés; a pályázó zárt, jeligével ellátott bo-
rítékban mellékelje nevét, lakáscímét (telefonszámát, 
mailcímét), anyja nevét és OTKA-kutatási pályázatá-
nak nyilvántartási számát is. 

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

A pályamunkákat az Élet és Tudomány szerkesztősé-
gébe (1088 Budapest VIII., Bródy Sándor u. 16.) vagy 
levélcímére (1428 Budapest, Pf. 47.) várjuk. 
Az érdeklődésre való tekintettel a pályázatok 

leadási határidejét meghosszabbítjuk.
A leadási határidő: 

2013. október 14.
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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A három feladatból kettQ megoldása 100 feletti IQ-ra utal, ami átlag feletti teljesítménynek számít.
A feladatok megfejtését a következQ héten adjuk meg.

GONDOLKODÁST SERKENTQ IQ-TORNA

INDÍTÁS:

ESZEM

ERPSÍTÉS: 

A

Északnyugat-délkeleti 
irányban a közös 
tulajdonság: háttérszín.

Nyugat-keleti irányban a 
közös tulajdonság: csillag-
pozíció és -szín.

Délnyugat-északkeleti 
irányban a közös 
tulajdonság: a kúp színe.
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Egy aktuális szót keresünk.

Hogy folytatódik a sorozat? 

Melyik illik a szürke négyzet helyére?

K               A              S              Z               T

B                 U               N                 D                A
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 Fogaskerekekkel 
szinkronizálja ugrását 
egy rovar

Ismét kiderült: a természet műhelyében 
már szinte minden olyan műszaki meg-
oldás megvalósult, amit az emberi elme 
és a technikai fejlődés elvitathatatlan tel-
jesítményének tartunk. Egy közönséges 
rovar ugrólábaiban olyan fogaskerekes 
áttétel szinkronizálja az elrugaszkodást, 
amely félelmetesen hasonlít az általunk 
jól ismert mérnöki megoldásokhoz, 
amelyeket például a kerékpárokon, vagy 
az autók sebességváltóiban láthatunk. 

Malcolm Burrows professzor és mun-
katársa, Gregory Sutton, a Cambridge-i 
Egyetem zoológusai egy közönséges, 
az angol kertekben is gyakori Issus 
coleoptratus nevű rovarfaj egyedeinek 
mozgásáról készült nagysebességű 
videófelvételek és a rovarok anatómiá-
jának mikroszkópos vizsgálata alapján 
jutottak e meghökkentő felfedezésre, 
amelyről a Science-ben számoltak be.
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Felugráskor a hátsó lábak felső vé-
génél a fogaskerekek úgy kapcso-
lódnak egymáshoz, mint az autó 
sebességváltójában: ennek köszönhe-
tően nagyon csekély, mindössze 30 
mikroszekundumon (30 milliomod 
másodpercen) belüli időbeli elcsúszást 
engednek meg a két láb mozgása kö-
zött. Ez kulcsfontosságú a felugrások 
hatékonysága szempontjából, amely e 

rovarok jellegzetes haladási 
módja: a két láb sebességének 
legcsekélyebb eltérése is a test 
megbillenéshez, szabályozha-
tatlan bukdácsoláshoz, majd 
zuhanáshoz vezet.

„Ennyire precíz, szoros össze-
hangolás az idegrendszer irányí-
tásával lehetetlen, mivel az ideg-
impulzusok terjedési sebessége 
túl lassú ehhez – magyarázta 
Burrows. – A fogaskerekes 
áttétel kifejlesztésével az ideg-
rendszernek csupán azt a jelet 
kell küldenie a két láb izmai 
felé, hogy nagyjából ugyanak-
kora erőkifejtést kapcsoljanak 
be: amint az egyik láb megkezdi 
a felugrást, a fogaskerekek egy-
másba kapcsolódnak, és a két láb 
teljes szinkronban mozdul el. 
Így lényegében a rovar külső szi-
lárd vázába épített mechanikai 
szerkezet oldja meg azt a bonyo-
lult feladatot, amire az agy és az 
idegrendszer képtelen.” 

A kutatók azt is észrevet-
ték, hogy meglepő módon a 
fogaskerekes mechanizmus 
csak a rovar még átalakuló-
ban lévő fiatal példányaiban, 
a fejlődés lárvaállapotaiban 
működik: az utolsó vedlést 
követően kialakuló kifejlett 

rovarban (az imágóban) már nem. 
A vedlés során a rovar lárvája leveti a 
továbbnövekedését gátló külső kitinvá-
zát: ez a folyamat fejlődése során 5–6-
szor is végbemegy. 

Az még nem teljesen világos, hogy 
a kifejlett egyedekben miért nem 
alakulnak már ki a fogaskerekek. A 
kutatók azt gyanítják, ez azzal állhat 
kapcsolatban, hogy a fogaskerekes 

mechanikai áttétel hatékonysága je-
lentős mértékben romlik, ha egy-egy 
fog sérül vagy kitörik. Megfigyel-
ték, hogy a lárvák vedlése során az új 
vázban ezek a károsodások javításra, 
illetve pótlásra kerülnek. Ez a lehe-
tőség azonban a már teljesen kifejlett 
példányoknál nem áll fenn, náluk 
minden ilyen sérülés végleges. 

Egy másik lehetséges magyarázat a 
kifejlett állat – s ezzel arányosan ug-
rólábainak – nagyobb mérete lehet. 
A lábak felső részének arányosan na-
gyobb felülete nagyobb súrlódási erőt 
hoz létre a két láb között, s ez már 
elegendő lehet a két láb mozgásának 
összehangolásához a levélről levélre 
való nagyobb szökellések közben. 

Az Issus-lárvák fogaskerekeinek 
egymással érintkezésbe kerülő szaka-
sza nagyjából 400 mikrométer hosszú 
volt, és átlagosan 10–12 fogat tartal-
mazott, s ezáltal 1:1 arányú áttételt 
biztosított.

Az általunk megszokott fo gas ke-
re kekkel ellentétben – amelyek ál-
talában szimmetrikusak, s így két, 
egymással ellentétes irányban, előre 
és hátra is foroghatnak – az Issus-
lárvákban megfigyelhető fogaske-
rekek aszimmetrikusak, és az össze-
kapcsolódás irányába görbülnek, így 
csak egy irányban, felugrás során 
hangolják össze a két láb mozgását. 

Bár az állatvilágban ismerünk más, 
fogaskerekekre emlékeztető megjele-
nésű szerkezeteket (például bizonyos 
teknősbékák páncélján vagy bogarak 
kitinvázán), ám azok csupán díszí-
tő mintázatok, amelyeknek nincs a 
mozgáshoz kapcsolható funkcionális 
szerepe. Említhető még a krokodil-
félék szívének billentyűszerkezete, 
amelyben ugyan funkcionális szere-
pet töltenek be, ám az állat mozgá-
sában annak sincs közvetlen szerepe. 

Így valóban az Issus az első olyan 
példa az állatvilágban, amelyben a 
fogaskerekek az ember által kifej-
lesztett technikából ismerthez telje-
sen hasonló módon működnek.
Forrás:www.cam.ac.uk/research/news/
functioning-mechanical-gears-seen-in-nature-
for-the-first-time 

Az Issus elrugaszkodása (fázisképek a videóból) KÉPEK: BURROWS/SUTTON/UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

Fogaskerekes áttétel a hátsó lábak csatlakozásánál

Issus coleoptratus-lárva
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Budapesten a Múzeumkert adott 
otthont a Tehetségek és Tudományok 
Kertjére átkeresztelt egész napos ren-
dezvénynek. Ezúttal nem „csak” a ma-
gyar vagy magyar vonatkozású ered-
mények, fejlesztések bemutatásán volt 
a hangsúly. A fiatal tudósok és kutatók 
mellett sikeres ifjú vállalkozók, sőt mű-
vészek is színre léptek a nap folyamán. 
Munkájukkal jó példát mutattak a cél-
jaikat most kereső diákok, vagy pálya-
kezdők számára. Ehhez kapcsolódóan 
a TIT Kossuth Klub mellett egyete-
mek és főiskolák is megoszthatták a 
tehetségek menedzselésében és kar-
rierépítésben megszerzett tapaszta-

 Tehetségek és 
tudományok  
a Múzeumkertben

A Tudományok Hídja elnevezésű 
rendezvényt 2011-ben tartották 
meg először, akkor a Lánchídon. 
A szervezők célja az volt, hogy 
látványos kísérletekkel és bemu-
tatókkal keltsék fel a látogatók, 
elsősorban a fiatalok érdeklődését 
a műszaki és természettudomá-

nyok iránt. Az elnevezésnek szimbo-
likus jelentősége is volt. Azt fejezte ki, 
hogy áthidalják a tudományos kutatók 
és tudományos képzettséggel nem ren-
delkezők közti szakadékot, és ízelítőt 
nyújtanak a tudományos kultúrából. 

A kezdeményezés mögött azonban 
nemcsak az ismeretterjesztés állt, hanem 
– mint annak idején megfogalmazták 
– az innovációs folyamatok beindításá-
hoz elengedhetetlen a kreatív, felkészült 
kutatók folyamatos utánpótlása. Nem 
véletlen tehát, hogy több olyan nagy cég 
és vállalat is részt vett, illetve támogatta a 
rendezvényt, amelyek számára fontos a 
jó tudományos-technikai felkészültség-
gel rendelkező munkatárs.

A sikereken felbuzdulva idén a szerve-
zők európai uniós támogatás segítségével 
kiterjesztették a rendezvényt három vidé-
ki nagy kutatási és felsőoktatási központra 
is. Május 1-én Győrben, augusztus 20-án 
pedig Debrecenben és Szegeden legalább 
akkora sikerrel zárult a program, mint 
szeptember 21-én a fővárosban.
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lataikat. A viszonylag új irányzatok 
közül hallhattunk a műszaki pályák 
népszerűsítéséről a fiatal lányok kö-
rében, illetve az idősek oktatásáról 
mint karrierlehetőségről.

A színpadon folyó előadások, kí-
sérletek között több, a nagyközönség 
számára is izgalmasabb témát érin-
tettek. Szó volt a Masat-projekt kilá-
tásairól, a nézők láthattak szemmoz-
gással vezérelhető robotot, a Mars 
kutatásainak aktuális kérdései után 
pedig nem csak egy vulkán gyom-
rába, hanem az emberi gyomorba is 
bepillantást nyerhettek.

Az egyesületek, kutatócsoportok sát-
rai között az űrkutatók és a csillagászok 
a világűr rejtelmeivel és kutatásának 
hazai lehetőségeivel ismertették meg 
a közönséget. A környezettudatosság 
fontosságára a mérnöki tudományok 
képviselői is felhívták a figyelmet. Ki-
csik és nagyok különleges buborékokat 
fújhattak, tornyot vagy robotot épít-
hettek. Az interaktív játékokon való 
részvétel során a látogatók is bizonyít-
hatták tudásukat, tehetségüket, kre-
ativitásukat és nem mellesleg értékes 
tárgyakat vagy kiadványokat nyerhet-
tek. Mivel estére eléggé lehűlt a levegő, 
ezért nem csak a lelkeket melengette 
meg a rendezvényt záró sikeres tűztor-
nádó-kísérlet. Ez egy egyébként külön-
leges fizikai jelenség nagyon látványos 
és nem is veszélytelen illusztrálása. De 
– ahogy annak idején Öveges profesz-
szor is kifejtette – néha cirkuszi attrak-
ciókat kell bemutatni ahhoz, hogy az 
elvont vagy annak tűnő tudományokat 
is megszerettessük a fiatalokkal. 

T. Z.

Hirn Attila _rkutató kezében az a világ_rt megjárt sugárzásmérQ doziméter, amivel dolgoztak az 
_rállomáson

A tudomány olyan színes és érdekes, mint egy kaleidoszkóp (TRUPKA ZOLTÁN FELVÉTELEI)
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HARCOK ÉS TÁVLATOK
A XXI. század globális kihívásai közül kiemelkedik a nagyvárosokban élWk lélekszámának emelkedé-

se. Jóllehet a városokban és vidéken élWk aránya földrészenként és országonként erWsen eltérW, az 
OECD becslése szerint ma több mint kétszáz kétmillió lakosú nagyváros van a világon. A metropoli-

szokba történW külsW és belsW vándorlások motivációi különbözWek, az indítékokban egy valami talán 
mégis közös: a jobb jövW reménye. Ebben kulcsszerep jut a víznek.

A világ szerencsétlenebb sorsú 
részein a városokba költözöt-
tek meghatározó része szakis-

meret és megfelelő anyagi háttér hiá-
nyában szegregált telepeken kénytelen 
folytatni új, nagyvárosi életét. Egyes 
ipari központok átalakulása a beáram-
lók igényeinek növekedése következté-
ben roppant gyorsasággal történik. A 
szükségletek azonban gyakran messze 
túlmutatnak a lehetőségeken. A városi 
népességrobbanások kiemelt jelentősé-
gű következményei, hogy megváltozik 
az ott élők kor szerinti összetétele, 
emelkednek alapigényeik, amelyet 
azonban egy harmadik világbeli város 
csak mérsékelten, de leginkább egyál-
talán nem képes kielégíteni. Az így ki-
alakult hiányok az amúgy is terhelt sze-
génynegyedekben súlyos problémák-
hoz vezetnek. Mindközül a legkritiku-
sabb az ivóvízhez, illetve higiénés és 
egészségügyi alapszolgáltatásokhoz va-
ló hozzáférés hiánya. 

A víz és az egészség
„Nem győzhetjük le véglegesen az AIDS-
et, a tuberkulózist, a maláriát vagy más fer-
tőző betegségeket, amelyek a fejlődő világot 
fenyegetik, amíg csatát nem nyerünk az 
egészséges ivóvízért és az alapvető higiénés 
és egészségügyi ellátásért folytatott küzde-
lemben”, mondta közel tíz évvel ezelőtt 
a Nobel-békedíjas egykori ENSZ-fő-
titkár, Kofi Annan. És valóban: a világ 
lakosságának 11 százaléka egészséges 
ivóvíz nélkül él, és a gyerekkori halálok 
közel 80 százaléka erre vezethető vissza.

 A WHO a lakosság egészségi állapo-
tának vizsgálatakor öt úgynevezett ki-
emelt kockázati tényezőt különít el. Ez 
a csoportosítás alkalmas lehet arra, 
hogy ráirányítsa a figyelmünket a leg-
fontosabb kérdésre: a halálozások oká-
ra és eredőjére. A lista első helyén a kör-
nyezeti kockázatok állnak. Ezt követi a  A SZERZP FELVÉTELE
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minden ember alapjoga. A víz ilyetén 
való értelmezése még nem kodifikált 
tétel, vagyis egyelőre nem sorolják a 
nemzetközi hard law-szabályok kataló-
gusába. Jóllehet nemzetközi egyezmé-
nyekben már évtizedek óta megjelenik 
az ivóvíz elérésének jogi elve, az egy-
előre csak humanitárius eszme, dekla-
rált elismerése tehát még várat magára. 

A WHO és az UNICEF közös meg-
figyelőprogramjának eredményekép-
pen megállapították, hogy az egészsé-
ges emberi élethez, és a méltó életkö-
rülményekhez átlagosan minimum 
napi 50 liter víz szükséges: 15 liternek 
fogyasztásra és 35 liternek a személyes 
higiénés szükségletek biztosítására; 
méghozzá olyan forrásból, amely a la-
kóhelytől számított 1 kilométeren belül 
található. Ebben az elvben már két 
egymással összefüggő, pontosan meg-
határozott feltétel fogalmazódik meg. 
A mennyiség és az elérhetőség jó kiin-
dulópont, azonban kiegészítésre szo-
rul. A jog éppen ezért a vízzel kapcso-
latos emberi igények három szintjét 
különbözteti meg, amely elvárás is egy-
ben az állami szereplők számára. Fo-
galmazhatunk úgy is, hogy a vízhez 
való jog három pontja: a mennyiség, 
minőség és hozzáférhetőség. A meny-
nyiségi és minőségi feltétel a személyes 
vízhasználat alapvető szintje, amíg a 
hozzáférhetőség annak elérésének biz-
tonságos, folyamatos és megkülönböz-
tetés nélkül történő biztosítása. Habár 
több magas szintű nemzetközi konven-
ció megállapította ennek fontosságát, 
így például az ENSZ által 1948-ban el-
fogadott Emberi Jogok Egyetemes 
Nyilatkozata, vagy az 1949-es genfi 
egyezmény, a városi nyomortelepeken, 
és általánosan az alacsony jövedelmű 
országok jelentős részén ezek közül az 
alapvetések közül a mai napig egyik 
szempont sem valósul meg. Több mint 
hatvan évvel a nevezett okmányok el-
fogadása után a megfelelő ivóvíz és 
szanitáció kérdésében kevés javulás tör-
tént, így azok e tekintetben továbbra 
sem haladják meg a nyilatkozatok 
szintjét. Csak remélni lehet, hogy a kö-
vetkező évtizedek valós változást hoz-
nak, és az afrikai kormányok felisme-
rik saját lakosságuk iránti felelősségü-
ket. 

Becslések szerint napjainkban egy-
milliárd ember él a Földön a ,,létezés 
peremvidékein”, akik közül évente 
legkevesebb három millióan halnak 

meg a korábban részletezett vizes és 
higiénés megbetegedések következ-
tében. A javulás sajnos rendkívül las-
sú. Igaz, a nemzetközi szerveztek 
munkájának eredményeképpen 1990 
és 2010 között 35 százalékkal csök-
kent az 5 éves koruk előtt meghalt 
gyerekek száma, ami figyelemre mél-
tó eredmény. Az a néhány ország 
azonban, ahol ez az arány csak tovább 
romlott kivétel nélkül emberré válá-
sunk bölcsőjében, a szubszaharai Afri-
kában található.

Lehetséges válaszok
Habár Afrika a legek földrésze, a mai 
napig jóval kevesebb ismerettel rendel-
kezünk róla mint az Újvilágról  vagy 
Ázsiáról. A Szaharától délre a Világ-
bank 2011-es adatai szerint mintegy 
870 millió ember él, mégis úgy tűnik, a 
kontinens továbbra is ,,túlságosan 
messze van”. Habár a külföldi fejleszté-
si ügynökségek és civil szervezetek ak-
tív szerepvállalása jelentős. Egyben 
görbe tükör egyes afrikai ország szá-
mára, amelyek sajnos keveset tettek ed-
dig a lakosságuk jelentős részét érintő 
kardinális probléma, a nyomortelepek 
rendezése érdekében. Még ha a helyi 
döntéshozók eddig el is fordították te-
kintetüket a bádogvárosok  felől, a va-
lóságnak azonban világossá kell tennie, 
a jövő egyik záloga: a mélyszegénység-
ben élő lakosság nyomortelepekről való 
kivezetése.

rossz vagy hiányos egészségügyi ellá-
tás, majd a szexuális visszaélések és kö-
vetkezményei, mint például az AIDS, 
továbbá a rossz táplálkozás, illetve az 
alultápláltság, végül pedig a drog- és 
alkoholfüggőségből eredő problémák. 
Arányában és kiterjedésében kiemel-
kednek mindközül a városi környezeti 
veszélyek: fertőzött ivóvíz, hiányos 
szanitáció és higiénés alapszolgáltatá-
sok, illetve a külső és belső (lakáson be-
lüli) légszennyezettség. Fájó szembesü-
lés, hogy amíg a fent felsorolt tényezők 
a világ egyes részein csak külön-külön 
tapasztalhatók, addig a harmadik világ 
nagyvárosainak nyomortelepein mind 
egyszerre jelentkeznek. 

A világszervezetek reális becslése 
szerint ma 780 millióan kénytelenek 
nélkülözni az egészséges ivóvizet, és 
2,5 milliárd ember nem jut megfelelő 
higiénés lehetőséghez. Amikor ivóvíz-
hiányról beszélünk, senkinek sem kér-
dés a probléma súlya. A víz az élet alap-
vető eleme, biológiai szükséglet. Hiá-
nya dehidratáltsághoz, alultápláltság-
hoz, kritikus súlycsökkenéshez vezet. A 
higiéné fontosságának általános meg-
ítélése már nem ennyire egyértelmű. 
Pedig a két tényező elválaszthatatlan 
egymástól. A városi nyomortelepek jel-
lemzője, hogy az állam számára ,,nem 
léteznek”: közigazgatás, közműhálózat 
a telepekre nem terjed ki. Állatok és 
emberek biológiai szükségleteiket egy-
szerű körülmények között végzik, 
kontroll és szabályozás nélkül. A telepe-
ken állandó a fertőzésveszély. Az ürü-
léktartalmú víz fogyasztása és a fertő-
zött közeg miatt az ott élők vírusos és 
bakteriális fertőzésekben szenvednek. 
Hasmenéses megbetegedések követ-
keztében a WHO adatai szerint évente 
közel 800 ezer gyerek hal meg, amely-
nek eredendő oka a rotavírus és kóli-
baktérium kiváltotta fertőzés. A kór 
közel 90 százalékáért a rossz higiéné és 
hiányos szanitáció a felelős, amely klini-
kai típusa és következménye a vérhas és 
a kolera. Érdemes lenne belegondolni, 
hogy ez az évente milliók haláláért fele-
lős körülmény csökkenthető, vagy akár 
megszüntethető lenne. 

A víz mint emberi jog
Az ivóvíz elérésének jogi megközelíté-
se a kérdés egyik speciális aspektusa. 
Az egészséges ivóvíz e nézet szerint 
minden élőlény alapvető szükséglete, és 
mint ilyen, az ahhoz való hozzáférés 
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küzdelem mellett azért is alapvető, 
mert a mosakodás a város különböző 
részeibe ingázó telepiek alkalmi mun-
kához jutásának fontos eleme. az 
ENSZ évtizedes tapasztalataira építve 
egy úgynevezett szanitációs közpon-
tot létesített a kenyai telepen. 

A központ, amely egyébként típus-
példája a kiberai fejlesztéseknek, legá-
lis kapcsolódással rendelkezik a városi 
vízművek hálózatára. A stabil vízszol-
gáltatás érdekében a központot üze-
meltető telepi közösség hetente tölti fel 
a beérkező vízből a tetőn lévő tízezer 
literes gyűjtőtartályt, amiből aztán jel-
képes áron vásárolhatnak a lakók. 

Randevú a zuhanyzóval
Az összegyűlt pénzt a kioszk fenntar-
tására fordítják és az üzemeltetők fize-
tése is egyben. A központok túlterhelt-
ségének megelőzése érdekében fontos, 
hogy a felhasználók azokat csak meg-
felelő díjszabás ellenében vehessék 
igénybe. Az ötven négyzetméteres kő-
épület komplex higiénés bázis: férfi és 
női zuhanyzókkal, vécékkel. Közössé-
gi helyiségében tisztálkodási alapisme-
reteket oktatnak, egyben a ,,negyed” 
egyik fő találkozási pontja. Az épüle-
ten kívül egy szemétégető kazán szol-
gál vízmelegítésre. A szennyvíz elve-
zetése saját csatornán keresztül törté-
nik, ami a környezeti terheltség csök-
kentésének fontos eleme. 

Az ugandai fővárosában elkezdett fej-
lesztés éppen ebben a kérdésben igyek-
szik a kenyaihoz képest is újabb többlettel 
rendelkezni. Az előzőhöz hasonló 

Most Uganda és Kenya, e két szom-
szédos ország szegregált telepein al-
kalmazott módszerekből ismerjünk 
meg két jó gyakorlatot. Korábbi írá-
sunkban részletesen bemutattuk a ke-
nyai nyomortelepek kialakulásának 
történeti hátterét, szerkezetét és a la-
kosság életkörülményeit (ÉT 2013/4. 
szám).  Jóllehet az egyes telepek létre-
jötte országonként eltérő, a működési 
mechanizmusok azonosak. A konti-
nens egyik legnagyobb, de minden-
képpen legismertebb nyomortelepe 
Kenya fővárosában található. Igaz, 
Kibera csak egy a sok közül, Nairobi 
világhírű szegénynegyedében milliós 
lakosság él embertelen körülmények 
között. Amerikai és európai segély-
szervezetek munkájának eredménye-
képpen a vízzel és szanitációval kap-
csolatos fejlesztések száma évről évre 
növekszik, a teljes hozzáférhetőség 
azonban egyelőre távoli cél. Legális 
vízhálózatok, nyilvános vécék és zu-
hanyzók, higiénés oktatóközpontok 
néhány tucatja jelenti az emberi élet-
hez méltó alapokat. Lehetséges vála-
szok, vagy megoldási lehetőségek? 
Utóbbi talán túlzás az agyaggal ta-
pasztott viskók  végtelennek tűnő 
tengerében, mégis a helyi kormány-
zati aktivitással összehasonlítva minta 
nélkül álló kezdeményezések. A ke-
nyai telepeken alkalmazott megoldá-
sok elvi alapja, hogy állandóan elér-
hető, legális, olcsó és egészséges ivó-
vizet továbbá mosakodási lehetőséget 
biztosítson az ott élőknek. Az egyéni 
higiéné jelentősége a fertőzések elleni 

szanitációs központ Kampalában már a 
fenntarthatóság jegyében készült. Lát-
szólag ellentmondásos fogalom ez egy 
olyan helyen, amit leginkább megszün-
tetni kellene, mint fenntartani, de nem is 
erről van szó: az aktívház technológiára 
épülő telepi házak a korábbi szolgáltatá-
sok mellett biogáz-hasznosító rendszer-
rel bővülnek ki. Az ilyen típusú épületek 
jellemzője, hogy azok megújuló forrá-
sokból energiát termelnek, azaz több 
energiát állítanak elő, mint amit elfo-
gyasztottak. A telepiek esetében fo-
gyasztásról nemigen beszélhetünk, hi-
szen egyszerű épületek lévén az igényük 
minimális. A száraz vécékkel rendelkező 
kioszkokba telepített technológia lénye-
ge, hogy a szilárdat és folyékonyt külön 
gyűjtő föld alatti komposztáló tartályok-
ban kémiai folyamat játszódik le. Ami-
nek eredményeképpen keletkező gázt a 
háztartásokba elvezetve a lakók világí-
tásra és főzésre használhatják fel, kivált-
va ezzel a veszélyes égésterméket előállí-
tó kerozint és faszenet.

Az egyes központok tízezreknek 
nyújtanak folyamatosan elérhető szol-
gáltatásokat egész évben. Az adott 
szegénynegyedek teljes lakosságára 
vetítve Nairobiban tíz, Kampalában 
közel nyolcvan százalékos lefedettsé-
get biztosítanak. A kenyai központ 
közel egy éves működése alatt, az üze-
meltetésért felelős helyi munkatársak 
adatai szerint, felére csökkentek az ott 
élő gyerekek gyomorpanaszai. Az 
anyák elmondása szerint használatával 
alig kellett orvoshoz fordulni, szem-
ben a korábbi évek heti arányával. A 
szanitációs központok hatékonysága és 
azonnali egészségjavító hatása azon-
ban keserédes siker: a telepi állapotok 
rendezésében, igaz csak tüneti kezelést 
nyújtó szolgáltatások bebizonyították, 
hogy milyen kevés is elég a hathatós 
változások eléréséhez.

SOLYMÁRI DÁNIEL

VÍZ VILÁGTALÁLKOZÓ
Október 8. és 11. között rendezik a Budapesti 
Víz Világtalálkozót.

Az ENSZ szervezeteivel együttm_ködés-
ben megvalósuló 4 napos konferenciára nem-
zetközi hír_ kutatók, vízügyi szakemberek és 
döntéshozók érkeznek fQvárosunkba, hogy 
egyeztessenek a világ vízkészletének megQr-
zésével, az egészséges ivóvíz biztosításával 
kapcsolatos legfQbb kérdésekrQl.

A SZERZP FELVÉTELE
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mérné a Herschellel. Így kerültem 
kapcsolatba a Kuiper-öv (ami a boly-
górendszer szélén található, úgyneve-
zett második kisbolygó övezet) és a 
Neptunuszon túli vidék kutatásával. 
A program nagyon sikeres volt, több 
mint 130 égitestet sikerült megmér-
nünk nagyjából 500 óra megfigyelési 
idő alatt. 
– Hogy történtek ezek a mérések?
– A mérési stratégia nem szokványos, 
mivel nagyon halvány objektumok-
ról van szó, és az infravörös égi háttér 
is nagyon erős. Klasszikus esetben 
olyan hosszú ideig mérünk egy égi-
testet, amennyi ideig csak tudunk, ha 
halvány célpontról van szó – ez az 
infravörösben az erős égi háttér miatt 
nem működik. Mi minden objek-
tumról legalább két mérést végez-
tünk. A két mérés között az égitest a 
háttérhez képest elmozdult, tehát két 
különböző háttér előtt láttuk a cél-
pontot. A két mérés kivonásával el 
tudjuk tüntetni a hátteret, így csak az 
égitest képe marad. A PACS-
kamerával nagyon jól le lehet fedni 
azokat a hullámhosszakat, ahová 
ezeknek a testeknek a hősugárzása 
esik, így nagyon pontosan meg lehet 

mondani, mekkora a felszíni hőmér-
sékletük, méretük és felszínük fény-
visszaverő képességük. Ezeket pusz-
tán látható tartománybeli mérésekkel 
nem tudnánk meghatározni. A Jupi-
ter és a Neptunusz pályája között, te-
hát hozzánk viszonylag közel kerin-
gő kentaurok közül néhányszor 10 
km-es testeket is meg tudunk figyel-
ni, kijjebb, a Kuiper-övben a legki-
sebb megfigyelhető méret inkább 100 
km-es nagyságrendű. Mivel az infra-
vörös tartományról van szó, a felbon-
tás sokkal rosszabb, mint a látható 
fényben, ezért „csak” pontforrásként 
láthatjuk ezeket az égitesteket. Minél 
messzebb megyünk a Naprendszer-
ben, annál nehezebb az ottani égites-
teket megfigyelni, hiszen nem csak 
kevesebb fényt kapnak a Napból a 
nagy távolság miatt, de a visszavert 
fénynek is nagyobb távolságot kell 
megtennie, mire hozzánk elér – ha 
egy objektum kétszer messzebb van, 
16-szor lesz halványabb. 
– Miért fontosak ezek az égitestek a 
csillagászat számára?
– Amikor egy csillag létrejön, az 
egykori akkréciós korongban kisebb 
(néhány méterestől akár 1000 km-es 

– Hogyan került kapcsolatba a 
Naprendszer apróságaival?
– Kezdetben a csillagközi anyaggal 
foglalkoztam, ami ma is érdekel, de 
jelen pillanatban nem ez a fő terüle-
tem. 2004 óta az MTA CSFK Csilla-
gászati Intézetében van egy csopor-
tunk, mely részt vett az Európai 

Űrhivatal (ESA) 
Herschel űrtávcsö-
vének létrehozásá-
ban, pontosabban 
a PACS-műszer 
építésében. Ez egy 
kamera és közepes 

felbontású spektrométer, ami 60-210 
mikrométeres hullámhosszak között 
dolgozott. Az űreszközt hároméves 
működésre tervezték, 2009 májusá-
ban indult és idén tavasszal fogyott el 
belőle a hűtéshez szükséges hélium, 
így már nem üzemel. Most 
utókalibrációs munkákat végzünk az 
ESA számára.  2007-ben egyik né-
met kollégám, Thomas Müller, aki a 
Herschel űrtávcső kalibrációjának 
egyik vezetője, egy konferencián 
megkérdezte, nincs-e kedvem be-
szállni egy programba, ami a nap-
rendszer külső részén lévő égitesteket 
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FONTOS APRÓSÁGOK A 
NAPRENDSZERBEN

Virágkorát éli a Naprendszerben található kisebb égitestek 

és a hozzájuk kapcsolódó törmelékzónák kutatása. Ezeknek 

az apróságoknak a fontosságáról mesél Kiss Csaba csilla-

gász magyar alapkutatókat bemutató sorozatunkban. A 

kutató többek között a Herschel ertávcsWvel is dolgozott, 
munkája az OTKA támogatását is élvezi, hiszen ezek az 
objektumok jelenthetik a kulcsot a Naprendszer kialakulá-

sának és fejlWdésének megértéséhez. 

K 104607
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lönböző eredetet is. Hogy mennyire 
összetett dologról van szó, arra jó példa 
a plutinók csoportja. Ezek 3:2 rezo-
nanciában vannak a Neptunusszal, és 
azért hívják őket így, mert a Plútó is 
ebbe a csoportba tartozik. A Herschel 
űrtávcsővel többtucatnyi plutínót vizs-
gáltunk meg, és azt találtuk, hogy bi-
zonyos tulajdonságaikban nagyon ha-
sonlítanak a Jupiter-család üstökösei-
hez, ezért valószínű, hogy a plutínók 
csoportja lehet ezen üstökösök szülő 
populációja. A Jupiter-család üstökösei 
viszont, amikor a Naprendszer belsejé-
be kerülnek és ott végül több keringés 
után szétesnek, friss porral töltik fel az 
állatövi fény korongját a földpálya 
környezetében. 
– Mi az oka megnövekedett érdeklő-
désnek a Naprendszer és más bolygó-
rendszerek törmelékzónái iránt? 
– A 80-as évek közepén felfedezték az 
első törmelékkorongot más csillagok (a 
Vega) körül, a 90-es évek elején találták 
meg az első Kuiper-objektumokat, ez-
után kezdtük azt gondolni, hogy a 
Napnak is van valami törmelékko-
rong-szerűsége. A mérőrendszerek fej-
lődésével ma már közvetlenül képet 

kaphatunk a távoli törmelékkoron-
gokról és a hozzájuk kapcsolódó fiatal 
bolygókról is, de még mindig a Nap-
rendszer az a hely, ahol a törmelékko-
rong egyes alkotóelemeit egyenként is 
vizsgálni tudjuk. A törmelékkoron-
gok jelentik a kulcsot a bolygórend-
szerek kialakulásának és fejlődésének 
megértéséhez.

TRUPKA ZOLTÁN

– Az űrszondák közelképei alapján 
az üstökösmagok meglepően hason-
lítanak a kisbolygókhoz. Ez valami-
féle rokonságot is jelenthet?
– Ez csak részben van így. A klasszikus 
értelemben vett aszterodiák a fő kis-
bolygó-övben keringenek a Mars és a 
Juipter pályája között, ahol kevés víz és 
jég maradhatott bennük. Egy ilyen kis-
bolygóból nem lesz üstökös, mert nincs 
benne semmi, ami kitöréseket produ-
kálhat. Erre jó példa a Vesta kisbolygó, 
amit a Dawn űrszonda látogatása óta 
nagyon jól ismerünk. Nagyon sűrű 
égitest, gyakorlatilag csak kőzetekből 
áll, szinte semmi jég nincs benne. A ke-
letkezési modellek szerint így is kell ki-
néznie. Ugyanakkor a Ceres törpe-
bolygó, ami a teljes kisbolygóöv töme-
gének harmadát adja, szintén ebben az 
övben kering, de sűrűsége, anyagi ösz-
szetétele nem hasonlít a Vestáéra. Jelen-
tős mennyiségű jeget kell, hogy tartal-
mazzon, és valószínűleg nem is itt ke-
letkezett, talán egy „Neptunuszon tú-
li” égitest, ami valahogyan a Nap 
közelébe vándorolt. Egy kijjebb kelet-
kezett égitestben van elég olyan anyag, 
ami üstökösszerű jelenséget tud produ-

kálni, ha a belső Naprendszerbe kerül. 
2015-ben sok új ismeretet szerezhe-
tünk ebben a témában, hiszen a Dawn 
űrszonda a Cerest fogja közelről vizs-
gálni, a New Horizons szonda pedig 
a Plútó mellett halad majd el.

A Naprendszer különböző részeiben 
megfigyelhető és eltérő tulajdonsá-
gokat mutató kis égitestek azonban 
nem feltétlenül jelentenek teljesen kü-

méretig) bolygókezdemények ala-
kulnak ki, ezekből állnak össze a 
bolygók. Nem minden bolygókez-
deményből lesz azonban bolygó. 
Ezek a testek továbbra is a csillag kö-
rül maradnak, de újabbak már nem 
keletkeznek, csak a meglévők dara-
bolódnak, morzsolódnak az ütközé-
sek miatt. A korongnak ezt az álla-
potát, nagyon találóan, törmelékko-
rongnak hívjuk. A korong tömege 
idővel folyamatosan csökken, mert a 
keletkezett por egy részét kifújja a 
csillag a sugárnyomása, a nagyobb 
szemcsék pedig bespiráloznak a csil-
lagba. A Naprendszer esetében is 
megvan ez a korong, csak rettene-
tesen ritka lett az elmúlt majdnem 
5 milliárd év alatt. Ennek a korong-
nak a külső része a Kuiper-öv, a 
belső része pedig a klasszikus kis-
bolygó övezet, illetve az állatövi 
fény korongja. 

A törmelékkorongban lévő égites-
tek méret- és tömegeloszlása renge-
teget elmond arról, milyen volt ko-
rábban a korong és mi történt vele az 
idők során. Ennek vizsgálatával be-
pillanthatunk a bolygókeletkezés fo-

lyamatába és nyomon tudjuk követ-
ni a Naprendszer fejlődését. Bár az 
egyes égitesteket a távoli naprend-
szerekben nem láthatjuk, az ottani 
törmelékkorongot leíró jellemzőket, 
pl. a méret és tömegeloszlást, meg 
tudjuk határozni és összehasonlítani 
azzal, amit a Naprendszer esetében 
ma látunk, illetve ami a Naprend-
szer keletkezésekor lehetett. 

PACS-kamera A Herschel _rtávcsQ „fókuszsíkja” a három m_szerrel
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Feltétlenül írja be a gyógyszer neve 
mellé, hogy milyen erősségű volt (mg., 
mikrogramm, egység stb.) és naponta 
hányszor, mennyit kellett belőle beven-
ni, vagy használni. Feltétlenül említse 
meg, hogy volt-e olyan gyógyszer, amire 
allergiás lett, és mi volt az a tünet, amiből 
allergiára következtetett. 

Ne feledkezzék meg azokról a sze-
rekről sem, amit más orvos írt fel, 
vagy természetgyógyász rendelt, eset-
leg ismerőstől (szomszédtól) kapott ki-
próbálásra. Ha egy gyógyszer másnak 
jó volt a betegségére, egyáltalán nem 
biztos, hogy Önnél is olyan hatása lesz, 
de kölcsönhatásba léphet azzal a szer-
rel, amit az orvosa rendelni szeretne. 
Lehet, hogy egy-egy újabb tünetét 
pont az a szer okozza, amit segítőkész 
laikusok adtak „kipróbálásra”. 

Jegyezze fel azokat a jelenségeket is, 
amiket valamelyik gyógyszer mellék-
hatásának vélt. 

Gondolja végig még otthon azt is, 
hogy Ön miként vélekedik a problé-
májáról? Ez hasznos lehet az orvos szá-
mára, mert ennek alapján dönthet ar-
ról, hogy miként értesse meg önnel a 
probléma valódi okát. 

Azt is mondja majd el, hogy milyen 
segítséget vár az orvosától: tanácsot, meg-
nyugtatást, csak gyógyszert, beutalót?

Fontos, hogy megmondja: teljes őszin-
teséget vár-e orvosától, vagy nem szeretné, 
ha mindent őszintén elmondana a be-
tegséggel kapcsolatban. Nevezze meg 
azt a hozzátartozóját, akivel az orvos 
őszintén közölheti a diagnózist, a be-
tegség várható kimenetelét stb.

Ha ismételt vizsgálatra megy, a kö-
vetkezőket gondolja végig. Mi válto-
zott az előző látogatás óta? Mit felejtett 
el elmondani előzőleg?

Melyik panasz-tünet javult? Ha nem 
változott az állapota, vagy netalán 
romlott egyik vagy másik panasza, azt 
is monda el őszintén. Nagyon fontos 
kitérni arra, hogy a legutóbbi találko-
zás óta volt-e valami más betegsége, fellé-
pett-e valami új tünet, kapott-e vala-
milyen új gyógyszert más orvostól, 
esetleg más betegség miatt. 

Amikor találkozik az orvossal, 
mondja el, amit végiggondolt vagy le-
írt. Lehetőleg tömören, a lényegre 
koncentráltan adja elő a mondanivaló-
ját. Használja jegyzeteit. Ha az orvos 
félbeszakítja és kérdez, a válasz után 
akkor is mondja el, amit fontosnak 
tart abból, amire készült.

ORVOSHOZ MEGYEK – 
ORVOSTÓL JÖVÖK

Sok ember számára gondot jelent az orvossal való találkozás. Ilyenkor derül ki betegségünk súlyos-

sága, dWl el további sorsunk, de azért is nehéz szituáció ez, mert az orvossal való konzultáció során 
olyan témák merülhetnek fel, amelyeket nem értünk, amiktWl félünk, amiket nem tudunk kezelni. 
Rovatunk elWzW számban megjelent cikkünkben egy orvos tanácsait olvashattuk arról, hogyan készül-

jünk fel a vizsgálatra még otthon, nyugodt körülmények között. De mire figyeljünk ezután?

2.
rész

Gondoljuk végig és írjuk fel 
a gyógyszerekkel kapcsola-
tos tudnivalókat is. Milyen 

gyógyszereket használ jelenleg? 
Ezek közül ne csak a tablettákat so-
rolja fel, hanem a kanalas orvosságo-
kat, kúpokat, cseppeket (orrspray), 
kenőcsöket, a belégzésre való gyógy-
szereket is. Feltétlenül említsen meg 
minden gyógyszert, amiket az utób-
bi 2-3 hétben szedett, de már abba-
hagyta, vagy amiket a legutóbbi ta-
lálkozás óta más orvos rendelt. Írja 
be azokat a szereket is, amiket a ko-
rábbi években tartósan (hónapokig, 
évekig) használt. Ezekből az orvos 
következtetni tud egy-egy kísérő 
betegség hosszára, súlyosságára, 
esetleg már meggyógyult korábbi 
betegségekre.
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Hallgassa meg figyelmesen, amit az 
orvos mond! Lehetőleg ne szakítsa fél-
be, de ha úgy látja, hogy az orvos téve-
sen jegyzett meg, vagy tévesen érté-
kelt valamit, ne féljen helyesbíteni, 
mert másképp helytelenül rögződik a 
dolog az orvos emlékezetében és fel-
jegyzéseiben. Ha úgy gondolja, hogy 
az izgatottság miatt nem tud arra 
koncentrálni, amit orvosa mond, ak-
kor kérjen meg valakit, akiben bízik, 
hogy kísérje el a rendelésre. Köny-
nyebb, ha valaki ott van önnel, segít 
megjegyezni a mondottakat, és aki 
támogatni tudja a továbbiakban. 

Ha nem értett meg mindent, kér-
dezzen! A vizsgálatok után ne féljen 
rákérdezni a pontos diagnózisra és rész-
letesen tudakolja meg, hogy milyen 
kezelések várnak Önre. Érdeklődje 
meg, hogy a betegsége miért, és ho-
gyan alakulhatott ki, és milyen hosszú 
gyógyulási időre kell számítania. Mi-
lyen lehet a betegség kimenetele?

Megkérdezheti, hogy lesz-e még 
szükség további vizsgálatokra. Ha 
igen, kérdezzen rá, hogy mikor és 
hogyan kérhet oda időpontot. Tudjon 
meg mindent a felírt gyógyszerekről. 
Kérdezze meg pontos adagolásukat, 
melyikből naponta hányszor mennyit 
kell bevenni vagy használni. Kérje meg 
az orvost, hogy írja fel ezt részlete-
sen egy külön papírra.

Megkérdezheti, hogy melyik gyógy-
szer vagy gyógykezelés mennyibe fog 
kerülni, és ha drágának tartja, kérdezze 
meg, hogy van-e olcsóbb, de megfele-
lő hatású alternatíva. Kérdezzen a mel-
lékhatásokról, érdeklődjön, hogy mi az 
orvos tapasztalata azok előfordulásá-
ról. Ne a gyógyszer kísérőiratából pró-
bálja megtudni a mellékhatásokat, 
ahol azok is fel vannak tüntetve, amik 
csak minden ezredik, vagy tízezredik 
betegnél jelentkezhetnek.

Érdeklődjön az esetleges kiegészítő 
kezelési módok felől, és arról, hogy 
milyen recept nélküli készítményeket al-
kalmazhat az előírtak mellett (példá-
ul fejfájás, hasi görcs, ödéma, ízületi 
bajok stb. esetén). Tudakolja meg, 
hogy az életmódján kell-e változtat-
ni. Esetleges diétás javaslatokra is 
kérdezzen rá. 

Ha nem volt szó róla, kérdezze 
meg, hogy legközelebb mikor kell jön-
nie ellenőrzésre.

Érdeklődjön orvosánál, hogy később 
hol és hogyan juthat további megbíz-
ható információkhoz a betegségével 
kapcsolatban. Melyek azok a honla-
pok, ahol hiteles felvilágosítás olvasha-
tó, vannak-e kiadványok, könyvek, 
ahol további ismereteket szerezhet?

A vizsgálat után gondolja át hama-
rosan amit hallott, amíg jól emlék-
szik rá. Jó, ha ezeket is leírja, különö-
sen a gyógyszerekkel kapcsolatos 
tudnivalókat. (Melyikből hányszor, 
mennyit, hogyan).

Ha kellemetlen dolgokat hallunk 
az orvostól, arra igyekszünk nem 
gondolni, elhessegetjük magunktól 
a gondolatot. Ne seperje szőnyeg alá a 
kellemetlen információkat. Amit 
leginkább elfelejteni szeretnénk, azt 
el is felejtjük. Emlékezzünk a kelle-
metlen közlésekre is!

Váltsa ki a felírt gyógyszereket. Ha már 
a felíráskor is tudta, hogy nem képes 
vagy nem akarja kiváltani, mondja 
meg előre, mert az orvos azt hiszi, 
hogy használni fogja azokat, és legkö-
zelebb az állapot változatlanságát, 
vagy rosszabbodását (esetleg javulását) 
ebben a hitben értékeli.

Legyen tisztában azzal is, hogy a 
krónikus betegség, évekig, esetleg évti-
zedekig tartó törődést, kezelést, oda-
figyelést tesz szükségessé. Eközben az 
állapotától függően változhat a 
gyógyszerek adagja, netalán más 
gyógyszerekkel lehet elérni jó ered-

ményt, de várja meg, amíg ezeket a 
változtatásokat az orvos javasolja, 
esetleg kérdezzen rá a változtatás 
szükségességére, ne önhatalmúlag 
hajtsa végre. Ha mégis változtatott 
valami miatt a gyógyszerelésén, azt 
legközelebb közölje orvosával. 

Fontosak a gyógyszerekkel kapcsolatos ta-
pasztalatai az orvos számára. Írja fel azo-
kat is, mert az orvos akkor tudja egyén-
re szabni a kezelést, ha értesül erről. 
Gyakori tapasztalat, hogy az enyhe mel-
lékhatások megszűnhetnek a gyógyszer 
folyamatos  használata során. Ezt érde-
mes megvárni. Egyéb tapasztalatait is ösz-
szegezze, hogy be tudjon számolni ró-
luk, még ha jelentéktelennek, vagy ne-
vetségesnek tűnnek is. Az orvos fontos 
következtetéseket vonhat le belőlük.

Krónikus betegség esetén (asztma, 
COPD, magas vérnyomás, szív- és 
érbetegségek, cukorbetegség stb.) ne 
hagyja abba a kezelést, amikor úgy ér-
zi, hogy az állapota már megfelelő, a 
tünetei megszűntek. Ez csak azt je-
lenti, hogy a kezelés működik, általa 
az Ön állapota jól befolyásolható. 
Ekkor fontos a kezelés folytatása, hogy 
ez az állapot fennmaradjon. Ha tar-
tósan nagyon jól érzi magát, az or-
vos fogja felajánlani, hogy csök-
kentsék a gyógyszerek adagját.

Végül pedig ne mulassza el az el-
lenőrző vizsgálatot az orvossal meg-
beszélt időben!

BERTA GYULA
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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 

A GYAKORLÓFELADATOK 
MEGOLDÁSAI

A Tudományos IsmeretterjesztW Társulat a 2013/2014-es tanévre is meghirdeti a TIT Kalmár László 
Matematika Versenyt. Lapunk azzal segíti a nagysikere versenyre való felkészülést, hogy közöljük az elWzW 
döntW feladatait. Az alábbiakban az elWzW lapszámunkban olvasható feladatok megoldásai következnek.

A harmadik osztályos feladatok megoldásai
1.a.A számok összege 1-től 9-ig 45. Az egyenesekhez írt 

számok összege 14+12+4+10=40. Ebben az összegben 
minden körbe írt szám pontosan egyszer szerepel, így a 
kimaradt szám a 45 – 40 = 5.

b. A 4-es egyenesen egy kör van, így ebbe csak a 4-es ke-
rülhet. 

 Ezután a 12 csak 3+ 9 lehet (6+6-ban két 6-os van, 5+7-
hez nincs 5-ös, 4+8-ból elhasználtuk a 4-est).

 A 10-es egyenesre csak a 2+8 kerülhet (1+9-ből hiány-
zik a 9, 3+7-ből a 3, 4+6-ból a 4, 5+5 nem lehet).

 A 14-es egyenesre az 1; 6 és 7 számok maradnak, ezek 
összege valóban 14.

 Az ábrán egy lehetséges megoldás látható, egy egyenes 
mentén a számok felcserélhetők!

2.a. A 6-os lap bármely szomszédja lehet felül, ezek a 2; 5; 3 
és 4.

b. A négyzet jobb felső és bal alsó csúcsában mindenkép-
pen a 2-es, jobb alsó csúcsában az 5-ös szám lesz a kocka 
felső lapján. Az oldalak közepén pedig az 5-ös lap 
szomszédai. 

 Ha az első gördítés után a 6-os áll felül, a következő gör-
dítés után a 2-es. Ekkor a kocka úgy áll, hogy felül a 2, 
jobbra a 6, balra az 1, így hátrafele néz a 3-as lap, így a 
következő gördítés után az lesz felül. Folytatva a görge-
tést alul középen újra 6-os, baloldalt középen 3-as áll 
felül. Az összeg: 5+6+2+3+5+6+2+3=32.

 Ha az első gördítés után az 1-es áll felül, akkor a kocka 
kezdeti állapota az előző 180º-os elforgatottja, így jobb-
oldalt középen 4-es áll, az összeg: 5+1+2+4+5+1+2+4=24.

 Ha az első gördítés után a 4-es áll felül, a következő gör-
dítés után a 2-es. Ekkor a kocka úgy áll, hogy felül a 2, 
jobbra a 4, balra a 3, így hátrafele néz a 6-os lap, tehát a 
következő gördítés után az lesz felül. Folytatva a görge-
tést alul középen újra 4-es, baloldalt középen 6-os áll 
felül. Az összeg: 5+4+2+6+5+4+2+6=34.

 Ha az első gördítés után a 3-as áll felül, akkor a kocka 

kezdeti állapota az előző 180º-os elforgatottja, így jobb-
oldalt középen 1-es áll, az összeg: 5+3+2+1+5+3+2+1=22.

 Így az összeg lehetséges legnagyobb értéke 34, a legki-
sebb 22.

 Másképp: Észre lehet venni, hogy a görgetés során az 
5-ösön és a 2-esen kívül azok a lapok látszanak (mind-
egyik kétszer), amelyek kezdetben a kocka baloldalán és 
hátulján vannak. Az ezeken levő számok összege akkor 
a legnagyobb, ha ezek a 6 és a 4, és akkor a legkisebb, ha 
az 1 és a 3. Az összegek az előző megoldás szerint 34 és 
22.

 Érdekessége a megoldásnak, hogy ha valaki úgy keresi a 
legnagyobb értéket, hogy elsőre a legnagyobb szám áll-
jon felül, akkor nem a maximumot találja meg. 

3. Kormos megelőzte Bodrit és Tappancsot, aki Foltos 
előtt ért célba, így Kormos mindhármukat megelőzte.

 Kormos nem nyerhetett, így Cézár győzött, ekkor Kor-
mos a második.

 Bodri nem lett utolsó, ezért megelőzte Foltost, és a köz-
vetlen előtte levő Tappancsot is, de Kormost már nem, 
így harmadik lett.

 Tehát a kutyák sorrendje az elsőtől kezdve: Cézár, Kor-
mos, Bodri, Tappancs, Foltos.

4. Ábrázoljuk egy szakasszal a mostani pénzemet és rajzol-
juk meg a hétszeresét.

 A mostani pénzem és a hétszerese közti szakasz felénél 
lesz a 100 peták, mert ugyanannyival több a mostani 
pénzemnél, mint amennyivel kevesebb a hétszeresénél. 

 Így a 100 peták 4 szakasznak felel meg, egy szakasznak 
100 : 4= 25 peták felel meg. 

 Tehát 25 petákom van most.
 Ellenőrzés: 7 ∙ 25 = 175 és 175 – 100 = 100 – 25 = 75. 
 Válasz: 25 petákom van most.

A negyedik osztályos feladatok megoldásai
1. Ha összeadjuk a háromszög oldalaira írt számokat, ak-

kor a csúcsokban levő számok kétszer szerepelnek. 
1+2+3+4+5+6=21, ezt kivonva az oldalak összegéből 
megkapjuk a csúcsokba írt számok összegét.

a. Az oldalak összege 3 ∙ 10 = 30, így a csúcsokba írt há-
rom szám összege 30 – 21 = 9.
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A verseny célja: A matematikai tudományos ismeretek terjesz-
tése, a matematika népszerűsítése, matematika tehetséggon-
dozás. A matematika ismeretének és alkalmazásának hang-
súlyozása a társadalomban, a gazdasági életben, az egyén sze-
mélyes boldogulásában. Felkészíteni a tanulókat a matemati-
ka tantárgyi alapú továbbtanulásra és a későbbi 
pályaválasztásra. A tanulók problémamegoldó képességének, 
kreativitásának összehasonlítása 3-8. osztályosok körében, 
matematikai tudás mérésének lehetősége objektív eszközök 
segítségével. A sportszerű verseny és küzdelem népszerűsíté-
se.

A verseny rendszere:  a verseny háromfordulós: helyi, megyei 
és országos szervezésű.

1. Helyi első fordulót az iskolák házi verseny keretében szervez-
hetnek, melyet öntevékeny módon, a korábbi évek tapasztalata-
ira építve, a megyei forduló rendezőivel egyeztetve javaslunk le-
bonyolítani. A forduló feladatait a helyi tanárok állítják össze. 
Helyi, házi verseny megszervezése nem feltétele a megyei/terü-
leti döntőn való részvételnek. Időpontja: 2014. február hónap.

2. Megyei/területi döntő, melyeket a verseny helyi szerve-
zői helyben valósítanak meg. Az Egyesület versenyszervezési 
szándékát kérjük, hogy 2014. január 15-ig jelezze a titkarsag@
titnet.hu mail címen. A megyei döntő lebonyolításáról a szer-
vezőkkel /TIT Egyesület, Alapítvány/ írásos megállapodást 
kötünk.

A megyei döntő időpontja: 2014. március 22. /szombat/ dél-
előtt 10 óra, időtartama 5-8. osztályokban 90 perc, 3-4. osz-
tályokban 60 perc.

A megyei döntő nevezési díja Magyarországon egységesen 
1 200 Ft, melyet a verseny szervezője közvetlenül szed be a 
résztvevőktől és abból a helyi forduló lebonyolításának és az 
elkészült feladatok kijavításának költségeit fedezi. A helyi ja-
vítás után a versenyzők dolgozatát kérjük továbbítani a ver-
senyközponthoz, ahol azok egy megadott pontszám felett 
újra javításra kerülnek.

3. Országos döntő, melyet a versenyközpont szervez Buda-
pesten, ahová évfolyamonként a legtöbb pontot elért, leg-
jobb teljesítményt nyújtó versenyzőket hívjuk be.

A döntőn a versenyzőnek a részvétel ingyenes, kísérők szá-
mára önköltséges.

Időpontja: 2014. május 30-31. (péntek délután és szombat 
délelőtt) két feladat fordulóval, melynek eredményét össze-
sítve alakul ki a végleges sorrend.

A verseny nyerteseit tárgyjutalommal és oklevéllel díjaz-
zuk. A nyertes diákok felkészítő tanárai is elismerést kap-
nak.

Általános tudnivalók: a verseny mindhárom fordulójában 
elektronikus segédeszközök és külső segítség igénybevétele 
nem lehetséges. 

A versenyre való felkészülést a Tudományos Ismeretter-
jesztő Társulat folyóirataiban – Élet és Tudomány hetilap, Ter-
mészet Világa havilap – megjelenő írásai és honlapjai segítik. 
A versenyről folyamatosan tájékoztatjuk az érdeklődőket a 
www.titkalmarlaszlomatematikaverseny.hu portálon.

A XLIII. TIT Kalmár László Matematika Versennyel kap-
csolatban további információ kérhető a titkarsag@titnet.hu 
címen és a fenti címen, telefonszámon.

Eredményes versenyzést és sikeres lebonyolítást kívánunk!
PIRÓTH ESZTER

TIT Szövetségi Iroda igazgatója

 9 = 1+2+6, de akkor az 1 és a 2 közé 7-et kellene írni, 
hogy 10 legyen az összeg, az pedig nincs.

 9 = 1+3+5, ez lehetséges, az ábrán látható.
 9 = 2+3+4 nem lehetséges, mert a 3 és a 4 közé megint 3 

kellene, de csak egyszer szerepelhet.
b. A háromszög egy oldalán a legkisebb összeg akkor sze-

repel, ha a csúcsokba írt számok összege a legkisebb, az-
az 1+2+3=6, ekkor a háromszög egy oldalán a számok 
összege  

 (21 + 6) : 3 = 9. Ez valóban lehetséges:

 A háromszög egy oldalán a legnagyobb összeg akkor 
szerepel, ha a csúcsokba írt számok összege a legna-
gyobb, azaz 4+5+6=15, ekkor a háromszög egy oldalán 
a számok összege 

 (21 +  15) : 3 = 12. Ez valóban lehetséges, ahogy a fenti 
ábrán látható.

 A háromszög egy oldalán a számok összege lehet még 11 
is, ha a csúcsokban levők 
összege 12. Ez lehetsé-
ges: 12 = 2 + 4 + 6, és a 
számok az alábbi ábra 
szerint elrendezhetők.

 Tehát Kati 3-féle 10-től 
különböző összeget írt 
be a háromszögek köze-
pébe.
2. Nézzük végig az 
egyes kockákon mennyi 

lehet a látható számok összege!
 A bal felső kockán felül a legkisebb szám az 1, a legna-

gyobb a 6, körben mindenképpen 14 az összeg, így a leg-
kisebb összeg a 15, a legnagyobb a 20, és közben minden 
összeg előfordulhat.

 A bal alsó kockán a két szemközti lap összege minden-
képpen 7, a másik két lap szomszédos, ezek legkisebb 
összege 1+2=3, legnagyobb összege 5+6=11. Így a koc-
kán a legkisebb összeg 10, a legnagyobb 18, és közben 
minden összeg előfordulhat.

 Az alsó sor középső kockáján két-két szemközti lapja lát-
ható a dobókockának, az ezeken levő számok összege 14.

 A jobb szélső kocka ugyanúgy csatlakozik a testhez, 
mint a bal felső, így a látható számok legkisebb összege 
15, a legnagyobb a 20, és közben minden összeg előfor-
dulhat.

 A test felületén levő pöttyök számának összege legkeve-
sebb 15 + 10 + 14 + 15 = 54,  és legtöbb 20 + 18 + 14 + 20 
= 72, és ezek közt minden összeg előfordul. Tehát 72 – 
53 = 19-féle lehet a test felületén a pöttyök számának 
összege.
Az előző számunkban lehozott többi feladat megoldását jövő 
héten közöljük.

Menni vagy maradni? 

A cápatámadások után gyakran mészárlást indítanak a 
helyiek, és halomra ölik a ragadozókat. Fél évszázada 
tartja magát az a nézet, hogy az egyik legveszélyesebb 
fajként számon tartott tigriscápák territoriálisak, ezért 
a további tragédiák megelőzhetők, ha írmagjuk sem 
marad a környéken. Egy friss kutatás most cáfolja ezt a 
hiedelmet. Papastamatiou és kollégái szerint a tigriscá-
pák (Galeocerdo cuvier) legfeljebb néhány hetet töltenek 
egy-egy helyen, azután általában továbbúsznak. Az 

öldöklésnek tehát semmi értelme, a támadások nem 
lesznek kevésbé gyakoriak, viszont kipusztíthatja a 
már amúgy is veszélyeztetett fajt.

A kutatók hét év alatt 100, a Hawaii-szigetek körül 
élő tigriscápát láttak el jeladóval. Hawaii-on október 
és december közt megnő a cápatámadások gyakorisá-
ga. Ezzel közel egyidőben az ivarérett nőstények ne-
gyede a fő szigetekhez húzódik, valószínűleg azért, 
hogy itt hozza világra kicsinyeit. Más egyedek ván-
dorútjainak feltehetően a szigetenként változó táplá-
lékkínálat az oka, szoros összefüggésben a víz felszíni 
hőmérsékletével és az algavirágzással. 

Egyelőre nem világos, miért támadnak emberre a 
tigriscápák kora ősszel, de a biológusok számára a cá-
pák mozgásának feltérképezése önmagában is jelentős 
eredmény. Noha a vándorló gerinces fajok között 
gyakori, hogy bizonyos egyedek nem indulnak út-
nak, a halak, különösen a csúcsragadozók „menni 
vagy maradni” döntésének okairól eddig nagyon ke-
veset tudtunk. 

KubiNyi ENiKŐ

ÉT-ETOLÓGIA
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A szaporodás és az éhség indítja útnak a tigriscápákat
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A z aradi vértanúk kivégzését áb-
rázoló kép története 1892 
őszén, halottak napján kezdő-

dött. Thorma János a nagybányai ven-
déglőből jövet – ahol Szenvedők című ké-
pe volt kiállítva – estefelé, séta közben 
arról beszélgetett Réti Istvánnal, hogy 
szeretne egy, a Szenvedőkhöz hasonló 
hangulatú, de nagyobb szabású képet 
festeni. Ekkor ötlött fel benne a Vérta-
núk kép gondolata. „E pillanattól kezdve 
csak ennek él, csak ezzel foglakozik” – írta 
barátja és festőtársa, Réti István. 

A festW és kora
Thorma János (1870–1937) Budapes-
ten Székely Bertalan növendéke volt, 
majd Münchenben a Hollósy-körhöz 
tartozott, végül Párizsban a Julian 
Akadémián tanult. 1891-ben, hu-
szonegy évesen festette első jelentős 
képét, a Szenvedőket, amelyet a Párizsi 
Szalonon kitüntettek, Budapesten 
pedig ki zsűriztek egy kiállításról.

Ebben az időben a festők szívesen fes-
tettek nagyméretű képeket. A kor 

A R A D I  V É R TA N Ú K

OKTÓBER HATODIKA
Thorma János nagy festményét a mi szívünk az elsW magyar képnek szereti mondani… Bánatosabb 
képet, nagyobb stíle szomorújátékot nem festettek még meg Magyarországon… Nem pátosz, hanem 
nagyságos egyszereség az elWadása. Az elsW kép, amely elWtt könnyezni láttam embereket – írta 

Lyka Károly az Új IdWk 1896. július 5-i számában az Aradi vártanúk (Október hatodika) címe képrWl.

nagy francia festői (Courbet, Manet, 
Monet, Degas stb.) is gondolkodtak a 
„Nagy Mű”-ben. Ferenczy Károly, 
Thorma nagybányai festőtársa is 
többször nekikezdett egy monumen-
tális plein air kompozíciónak. Ideso-
rolható Hollósy Simon Rákóczi indu-
lója és Thorma soha be nem fejezett 
Talpra magyarja is.     

Magyarországon a közelgő millenni-
umi ünnepségsorozat is jó lehetőség-
nek kínálkozott egy kezdő festő szá-
mára, hogy nevét megismerjék. Sokan 
festettek történelmi képeket a magyar 
múlt dicső eseményeiről, de kortársai-
val ellentétben Thorma, az akkor még 
közelmúlt talán legszomorúbb esemé-
nyét választotta témául, az aradi vérta-
núk kivégzését.

A kép születése
A „Nagy Mű”-höz illően Thorma ko-
moly előkészületeket végzett. Aradra 
utazott, ahol egykori nagybányai taná-
ra, Csák Cirjék – ekkor az aradi mino-
riták rendfőnöke – volt nagy segítsé-

gére. Thorma fölkereste az egyetlen 
élő szemtanút is, egy molnárt, aki vé-
gignézte az egész kivégzést. A mol-
nár az eredeti helyszínen mesélte el a 
történteket és meg is mutatta, hol áll-

tak a bitófák, hol volt a kato-
nák sorfala, honnan érkeztek 
az elítéltek és a papok.

Thorma kis jegyzetfüzetébe 
följegyezte a hallottakat és egy-
egy jelenetet is fölvázolt, amik 
mellé már a színekre vonatkozó 
megjegyzéseit is odaírta. Több-
ször kiment a vesztőhelyre, min-
den fellelhető emléket megnézett 
az Ereklyemúzeumban, régi raj-
zok és metszetek után kutatott. 
Így hangolódott rá a nagy kép té-
májára, sőt – hogy az élmény 
még teljesebb legyen – engedélyt 
kért a szatmári törvényszéktől, 
hogy jelen lehessen egy kötél álta-
li halálra ítélt bűnöző kivégzésén.

Thorma úgy döntött, hogy a 
vértanúk kivégzésének kezdetét 
festi meg. A képen a tizenhárom 

Aradi vértanúk (tusvázlat, Magyar Nemzeti Galéria)

Thorma János: Önarckép, 1897

(Magyar Nemzeti Galéria)
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volt, így azt kinyitva szinte a termé-
szetben dolgozhatott. A kertjükből 
akkor még gyönyörű kilátás nyílt a 
nagybányai tájra. Közben elkészült a 
ház udvarán a nagy, felülvilágosításos 
műterem, amely már jobb feltételeket 
biztosított a festéshez. Két és fél év 
munka után, 1896 tavaszára készült el a 

festmény. Az eredetileg 8x4 méteres 
képet Thorma kétszer is kisebbítette. 
Először a bitófák mögötti részt vágta 
le (itt egy osztrák lovastiszt volt lát-
ható), majd 1931-ben a kép felső ré-
széből metszett le egy sávot és a jobb 
oldali részt is szűkítette. Így ma a 
kép mérete 350×640 centiméter.     

vértanú közül az a kilenc szerepel, 
akiket kötéllel végeztek ki. A fest-
mény előterében a halálra ítélt vér-
tanúkat, az őket kísérő papokat, 
a hóhért és a bitófák sorát látjuk, 
csak ezek vannak részletesen 
megfestve. A többi motívum, a 
középtérben a katonák sorfala, 
valamint a háttérben Arad látképe 
a párás őszi reggelben már csak el-
mosódottan látszik. A kép színha-
tása komor: hideg kék ég, a vérta-
núk sötét öltözete, a gyóntatók fe-
hér karinge, a katonák ké kes szür-
kének látszó egyenruhája és sá padt 
arcok. A kép központi motívuma 
a hóhér, aki cinóbervörös kabátjában az 
elsőként kivégzendő Poeltenberg Ernő 
nyakára helyezi a hurkot.        

Thorma 1893 őszén hozzáfogott a 
kép festéséhez. Családi házuk kertjé-
ben már állt az a faépítmény, amely-
ben elkezdte a munkát. Ennek az al-
kotmánynak kétszárnyú nagy kapuja 

Aradi vértanúk 

(vázlat, Magyar Nemzeti Galéria)

Thorma János: Aradi vértanúk. A vértanúk balról jobbra haladva: Poeltenberg ErnQ, Nagysándor József, Aulich Lajos, Lahner György, Knezić 
Károly, Vécsey Károly, Török Ignác, Damjanich János, Leiningen-Westerburg Károly.
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te a képet, még verseket és ódákat is 
írtak róla. Éltek még a mártírok baj-
társai, közvetlen gyászolói, személyes 
ismerősei is. „Nyitott sebet érintett 
meg” – írja Réti István. 

Thorma János neve országszerte is-
mert lett. De hiába volt a lelkes fogad-
tatás, az anyagi siker elmaradt. A kiál-
lítások bevételei épphogy fedezték 
Thorma költségeit, megvenni pedig 
senki sem akarta a képet. Az állam po-
litikai lojalitásból nem tette, magánsze-
mélyek pedig a kép tárgya és mérete 
miatt sem jöhettek szóba. Az évek so-
rán számtalan terv merült fel a megvá-
sárlásra. A kivégzés 50. évfordulójára 
az aradi Ereklyemúzeum számára sze-
rették volna megvetetni, de nem sike-
rült. Lyka Károly a Nemzeti Múzeum-
ban szerette volna látni. 1899 áprilisá-
ban Thorma egyik levelében arról írt 
Réti Isvánnak, hogy már nagyon ol-
csón is odaadná vagy akár bérbe adná 

Bemutatás és fogadtatás
Thorma beküldte művét a 
Műcsarnokot megnyitó mil-
lenniumi kiállításra és ezzel 
kényelmetlen helyzetbe hozta 
a rendezőbizottságot. A képet 
tárgya miatt visszautasítani 
nem merték, mert az „nem-
zeti botrány” lett volna; ám 
Ferenc József császárt kelle-
metlen lett volna a kép elé ve-
zetni az ünnepélyes megnyi-
tón. Thorma vágta át a gordi-
uszi csomót: a képet vissza-
vonta és külön állította ki. 

Először a Károly körúton álló 
Orczy-házban, egy rosszul vi-
lágított, kopott táncteremben 
mutatta be. A kiállítás helyszí-
nét érzékletesen írja le Beöthy 
Zsolt az Egy új magyar történeti 
kép című írásában: „A környezet sem ép-
pen hangulatkeltő. A rendetlen, hordókkal, 
asztalokkal, áru-csomagokkal tele udvaron 
át útunk egy hátulsó ajtóhoz vezet. Azután 
egy szűk lépcső következik, szánalmasan 
szegényes és kopott szőnyeggel leterítve s 
vakablakaiban, az itt tartott éjjeli mulatsá-
gokra emlékeztetve, fakó és sűrű por lepte 
csinált-virágokkal. Egy kis kanyargás után 
végre bejutunk a fekete szövettel kárpitozott 
terembe s a bizalmatlanság legmagasabb fo-
kán magunk előtt látjuk az óriási vásznat.”

Mivel elterjedt a hír, hogy az ezredévi 
kiállítás rendezői ezt a képet nem mer-
ték kiállítani, egyre többen voltak rá 
kíváncsiak. A sikerre való tekintettel 
Thorma átköltöztette a képet a városli-
geti Vampetics-vendéglő nagytermé-
be, ahol az előbbinél méltóbb körülmé-
nyek között mutathatta be. Páratlan si-
ker lett a sajtóban és a nagyközönség 
körében is. Újságcikkek áradata dicsér-

„mutogatás végett”. Nagyobb vásá-
rokban gondolta bemutatni az 50. év-
fordulón. Így kívánt pénzt keresni ve-
le. Szóba került, hogy külföldi múze-
um vagy magánszemély megvenné. 
Thorma erről egyik levelében így írt: 
„A kép Magyarországon kívül, tehát ide-
gen országba semmi áron sem eladó, 
szükség van erre ebben az országban; 
nem idegeneknek festettem”.  

1906-ban, a Szépművészeti Múze-
um megnyitása után Thorma egy le-
vélben felajánlotta a képet ajándékba 
a múzeum részére. Udvarias, kitérő 
választ kapott. Újabb megkeresésre 
hajlandónak mutatkozott a múzeum 
elfogadni az ajándékot, de nem a 
Szépművészeti Múzeumban állítot-
ták volna ki, hanem letétként a sze-
gedi múzeumban kívánták elhelyez-
ni. Ebbe Thorma nem egyezett bele. 

1913-ban kihantolták az aradi vérta-
núkat. Ekkor felmerült, hogy az állam 
és Arad városa közösen vásárolja meg a 
képet és aradi Ereklyemúzeumban he-
lyezik el. Ez is elmaradt.

A trianoni döntés előtt Thormának 
sikerült a képet a debreceni kollégi-
um könyvtárába menteni. Itt kalló-
dott tizenhárom éven át föltekerve. 
Végül is csak 1931-ben, a kép megfes-
tése után harmincöt évvel vásárolta 
meg a magyar állam négyévi részlet-
ben fizetendő 10 000 pengőért. A 
kép a Történeti Képtárba került.

Ma a Nemzeti Galéria tulajdo-
na, tartós letétként a kiskunhalasi 
Thorma János Múzeumba van ki-
helyezve, itt látható.

NÉMETH JÁNOS

Károly körút 19., az egykori Orczy-ház, ahol elQször állította ki Aradi vértanúk cím_ képét Thorma János

Az Aradi vértanúk eredeti, teljes változata (Új IdQk, 1899. október 6.)
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Vajon hányan gondolkodtak 
már el azon, hogy a hazai lő-
terek területein mennyi ürge, 

magyar gurgolya vagy apró nőszi-
rom élhet? A cikkben szereplő kato-
nai objektum például sok éve bizto-
sítja a hazai és külföldi csapatok szá-
mára a kiképzési feladatok, lövésze-
tek kiszolgálását, de jellemző rá, 
hogy a nagyközönségtől való elszi-
geteltsége miatt viszonylag érintet-
lenül őrizte meg a természetes élőhe-
lyeket. Persze azokon a területeken, 
ahol a táj a lőgyakorlatok nyomait 
viseli, van kártétel: aggasztó a ki-
sebb-nagyobb kiterjedésű felégett 
növényzet látványa. 

Uniós oltalommal
Ellenben a ténylegesen használt 

területek környezetében széles védő-
övezetek találhatók, amelyek szintén 
a lőterek részei, ám ott nem gya-
korlatoznak soha, amolyan bizton-
sági zónák, hogy az eltévedt löve-
dékek ne csapódjanak lakott terü-
letre. Nos, ezek szinte zavartalan 
természetes élőhelyek.

A várpalotai lőtér egyben a Natura 
2000 hálózat része. Az Európai 
Unióba történt belépésünk után ter-
mészetvédelmi szempontból értékes 
területeink többsége része lett az 
EU ökológiai hálózatának. Ez azt 
jelenti, hogy Magyarország is köte-
les volt közösségi jelentőségű termé-
szetes élőhelyei, illetve maguk az ál-
lat- és növényfajok védelmében te-
rületeket kijelölni. 

A munka 2003-ban kezdődött s 
két típusú területet kellett kiválasz-
tani; egyrészt a különleges madár-
védelmi területeket, másrészt pedig 
a különleges ter mé szet meg őr zé si te-
rületeket. Így hazánk területének 
mintegy 21 százaléka lett a Natura 
2000 hálózatának része. Szám sze-
rint ez 512 helyszínt jelent. Az ere-
deti védett területeink csaknem 
mindegyike bekerült, de ezeken kí-
vül további, körülbelül 1,2 millió 
hektár kap uniós védettséget. Nem 
csoda hát, hogy ezek között igen 
nagy százalékban vannak mezőgaz-
dasági területek, gyepek, tavak, fo-
lyók, erdők és – katonai lőterek is.

Összesen öt lőtér területe került bele 
az ökológiai hálózatba: a szigetköz-gö-
nyűi, a várpalotai, a táborfalvai, a hód-
mezővásárhelyi és a hajdúhadházi lőtér. 
Mindegyik jelentős állat- és növény-
állományt „tart el”; területükön meg-
található egyebek között a magyar 
kökörcsin, a homoki kikerics, a ma-
gyar futrinka vagy a pannon moly-
hos tölgyes is.

Márkótól Bakonykútig
A várpalotai gyakorló- és lőtér Márkó-
tól Bakonykútig húzódik, a Bakony ke-
leti peremterületein, a Mezőföld köze-
lében. A nagy tömegben a felszínen lé-
vő uralkodó kőzet, a dolomit a dombor-
zattal együtt megszabja a térség 
kiterjedt ter mé szet kö zeli élőhelytípusait. 
Növényföldrajzi szempontból a vizsgált 
terület egésze a Vértes és Bakony flórajá-
ráshoz tartozik. Növényvilága faj gaz-
dag, jellemző a dolomitvegetáció, 
valamint megtalálhatók itt a mező-
földi lösznövényzet egyes elemei is. 
A dolomit és a dolomitra jellemző 
tagolt felszín sajátos flóra, illetve nö-
vényzet kialakulását tette lehetővé.

L V T E R E K  É S  T E R M É S Z E T V É D E L E M

ÓRIÁSMOZAIK – 
NÖVÉNYTÁRSULÁSOKBÓL 

KIRAKVA
VeszprémtWl Várpalota felé haladva tavasszal és nyáron csodálatos látvány tárul a 8-as fWúton utazók 
szeme elé: egy árvalányhajas sztyepprét csillogó, hullámzó „tengere”. A terület egyúttal a várpalotai 
gyakorló- és lWtér része már a XX. század elejétWl: 1905-ben alakult a helyi Tüzérségi LövW-iskola, 
majd itt meködött a magyar Királyi Honvéd csapat gyakorlótéri parancsnoksága, késWbb Tüzér 
KiképzW Tábor, illetve Központi Gyakorló- és LWtérparancsnokság. A rendszerváltozás óta a magyar 
honvédség kezeli, elWtte jórészt a szovjet hadsereg használta. Jelenleg Közép-Európa legnagyobb, 

éleslövészetre is alkalmas lWtere.
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hoz segítséget kértem a lőteret ter-
mészetvédelmi szempontból felü-
gyelő Balaton-felvidéki Nemzeti 
Park Igazgatóságán. Petróczi Imre 
igazgatóhelyettes megfelelő szakiro-
dalommal látott el, s gondjaira bí-
zott a tájat igazán jól ismerő, nagy 
szakértelemmel kutató természetvé-
delmi őrre, Mészáros Andrásra, aki-
vel azután napról napra barangoltuk 
be a környéket. E sajátos természet-
járáshoz fényképezőgépet, valamint 
rovar- és növényhatározót is vittem 
magammal.

A terület valóban olyan, mint egy 
hatalmas mozaik – növénytársulá-
sokból kirakva. Ezt jól mutatja, 
hogy lehetőségem nyílt majdnem 
tucatnyi társulást felkeresni, anél-

kül, hogy több száz kilométert 
utaznom kelljen. Számtalan nö-
vényfelvételt készítettem! Eközben 
próbáltam feltérképezni a társulá-
sok állapotát, valamint felfedezni, 
milyen hatások veszélyeztetik eze-
ket a felbecsülhetetlen értékeket. A 
legnagyobb kiterjedésű szubpannon 

A terület rendkívül mozaikos 
élőhelyegyüttes. Legkiterjedtebb élő-
helytípusai a karsztbokorerdők, az 
irtásrétek, az árvalányhajas gyepek 
és lejtősztyeppek, a nyílt dolomit-
sziklagyepek és a mészkedvelő töl-
gyesek. A gyertyános-tölgyesek és a 
bükkösök csak a magasabb régiók-
ban, északias kitettségben vagy 
völgyaljakban jellemzők. Noha kis 
kiterjedésűek, de természetvédelmi 
szempontból rendkívül fontosak az 
elegyes karszterdők, a zárt dolo-
mit-sziklagyepek, a törmeléklejtő-
erdők és a száraz, irtásrét jellegű 
gyepek, amelyek főként a nyiladék-
rendszereken és a kisebb tisztásfol-
tokon találhatók.

A lőterek katonailag intenzívebben 
használt részein a degradált 
gyomos száraz gyepek, a 
másodlagos sztyeprétek a jel-
lemző élőhelytípusok. A kli-
matikus és talajtani adottsá-
goknak megfelelően e vi-
dék legnagyobb részén az 
egykori természetes nö-
vényzet főként mészkedvelő 
tölgyes és karsztbokorerdő le-
hetett valaha. A kiterjedt 
gyepek az emberi megtele-
pedést kísérő erdőirtások 
nyomán alakultak ki.

Egy leendW biológus szemével
Ez év tavaszán minden szabadidőm-
ben a várpalotai lőtér természeti cso-
dáit kutattam. Vizsgálódásom célja 
az volt, hogy saját szememmel is lát-
hassam, valóban annyira értékes ez a 
terület, mint amennyire a szakiro-
dalomból kiderül. Kutatómunkám-

gyeptársulásokban például tüzek 
nyomait, valamint illegális hulla-
dék-lerakóhelyeket is láttam. Ezen-
kívül tetemes károkat okoznak a 
molyhos tölgyes sztyeppréteken és 
a sztyeppcserjésekben a cross-
motorozók, a bük kösökben, a pan-
non cseres tölgyesekben és pan-
non molyhos tölgyesekben pedig a 
vadkárok.

A területen előforduló védett és 
fokozottan védett növényfajok 
száma 130 felett van. Nekem, egy 
„kezdő” biológusnak remek alka-
lom volt ez a kutatómunka a fajis-
meretem gyarapítására. Rengete-
get tanultam, miközben a fényké-

Borzas szulák

Lápi tarkalepke

Pannon molyhostölgyes
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pezőgépemet is folyamatosan hasz-
náltam a dokumentáláshoz. Később 
a növényeket nem a megszokott 
rendszertani szempontok alapján, 
hanem a színük szerint csoportosí-
tottam. Így kerültek egy kupacba 
a sárgák: a kövér daravirág, a med-
vefül kankalin s a tarka nőszirom; 
egy másikba a rózsaszínűek: borzas 
szulák, tarka kosbor, törpe man-
dula. A dombi ibolya, az agár kos-
bor, az apró nőszirom és a fehéres 
csüdfű a lila csapatba tartozik, míg 
a fanyarkát és a havasi hagymát a 
fehérek közé tettem.

A szakirodalom tanulmányozása 
során megtudtam, hogy a terület 
rovar-, madár-, kétéltű-, hüllő- és 
emlősvilága is rendkívül értékes. 
Ahhoz, hogy olyan természeti rit-
kaságokat megtaláljak, mint a 
gyurgyalag, a kerecsensólyom 
vagy a pannon gyík, sokkal több, 
hosszabb idejű kutatásra lett volna 
szükségem. Szerencsére így is jól 

szemügyre vehettem 
számos gyönyörű lep-
két, így például csíkos 
medvelepkét, díszes 
tarkalepkét, csüngő 
araszolót és lápi tar-
kalepkét.

Konfliktuskezelés
A környék természeti 
kincseit látva megér-
tettem, hogy a termé-
szetvédelemnek való-
ban nagy kihívás 
ezeknek a természeti 
értékeknek a megőr-
zése. Milyen lehetősé-
gei vannak? Az egyik 

a környékbeli lakosok felvilágosítá-
sa. Ezért a várpalotai Vár-völgy te-
rületén egy, a térség természetvédel-
mi értékeit bemutató tanösvény lé-
tesült – akik ezen végigmennek, 
meggyőződhetnek arról, milyen 
természeti értékek léteznek város-
uk közelében. 

Szoros együttműködésre van 
szükség a Honvédelmi Minisztéri-
um és a hivatásos természetvédők 
között. Ennek egyik bizonyítéka-
ként a lőtéren közös természetvé-
delmi munka folyik egy LIFE-
program keretében. A projekt eddigi 
eredményeinek megismerésére – 
mások mellett – jó alkalom lehet a 
2014 májusára tervezett nemzetközi 
konferencia Veszprémben. 

Az együttműködés, a Natura 2000 
fenntartási tervek elsősorban arra 
irányulnak, hogy a honvédelmi te-
vékenység és a természetvédelmi cé-
lok összeegyeztethetők legyenek. 
Miután felmérik, hogy a térség egy-
egy területén milyen katonai tevé-
kenység folyik, az úgynevezett 
„konfliktusokat” kell megoldani. 
Ez egyaránt vonatkozhat emberi és 
környezeti hatásra is, mint az invázi-
ós fajok terjedése, a túltartott vadál-
lomány, az illegális szemétlerakók, a 
különböző technikai sportok vagy 
azok a katonai létesítmények, ame-
lyeket fel kell számolni, mert sem 
honvédelmi, sem természetvédelmi 
szempontból nem kedvezők.

A természetet értékelő és szerető 
középiskolás diákként óriási élményt 
jelentett ez a kutatómunka. (A szer-
ző a veszprémi Lovassy László Gim-
názium 11. osztályos tanulója, s dr. 
Szalainé Tóth Tünde tanár felkészíté-
sével e témában 8. helyezést ért el a 
Kitaibel Pál Országos Biológiai és Kör-
nyezetvédelmi Tanulmányi Verseny 
idei döntőjében – A szerk.) Rácso-
dálkoztam arra a hihetetlen nyuga-
lomra, aminek részese lehettem egy 
erdőt-mezőt járó biológus mellett. 
Eleinte ellentmondásosnak éreztem, 
hogy egy lőtéren lehetnek olyan 
érintetlen területek, amelyek számos 
természeti értéket rejtenek.  Meg-
győződésem, hogy a természetvéde-
lem megbirkózik azzal a kihívással, 
hogy megőrizze a lőterek természeti 
értékeit, s hogy ezzel megfeleljen az 
Európai Unió elvárásainak. 

ORBÁN GÁBOR

Pannon sziklagyep

MÉSZÁROS ANDRÁS FOTÓI

Csíkos medvelepke

Kövér daravirág Tarka kosbor
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M ásodvirágzás mindig léte-
zett, és a fotózás informá-

ciós alaptevékenységgé válásával 
kiderült, elég gyakori jelenség. 
Galériánkba minden ősszel ér-
keznek a képek a „tévesztett ge-
netikai utasítások” eredményei-
ről. Ám ezek csak apró „mutáci-
ók”, a nagy utasítások érvényben 
maradnak, és nekik engedelmes-
kedve építkezik a növény konok 
elszántsággal. Törvények mű-
ködnek a hibaelhárításban, a 
kényszerhelyzetekben is. A küz-
delemben létrejött torz formák 
nekünk, kívülállóknak szórakoz-
tató érdekességek, látványukat 
első közelítésben többnyire azo-
nosan interpretáljuk; bennünk is 
törvények működnek. Hogy az-
tán például a hallgatózó fa vagy a 
görcsbe csavarodott fenyőtörzs 
kiben milyen emlékeket ébreszt, 
az egyedi „mutáció”…

H. J. 

ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

1

2

2

1
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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. Pomjánek Béla (Csíkszereda, bpomjanek@yahoo.com) 

– Nem hagyta magát – Készült a Hargita hegység fenyQerdejében, 
ahol a zord éghajlat, erQs szél, villámcsapások következtében 

káprázatos formák alakulhatnak ki

2. Miksz Éva (cili31@freemail.hu) – Másodvirágzás 
– Ilyet még eddig nem láttam: mialatt terem a körtefa, még virágzik is

3. Tuboly Vince (Hegyhátsál, tubolyv@t-online.hu) 
– Még a fának is füle van!

4. Birikiné Nyéki Andrea (birikineandi@gmail.com) 

– Erotika – A Mátrában készült a kép. E fa dudorai megmozgatták 

férfi túrázótársaim fantáziáját

5. Kelemen Sándorné (Jászberény, kesami2@gmail.com) 

– Kalácsfa

5

3 4
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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

A képzeletvilág kutatása

Jacques Le Goff neve ismerősen 
csenghet a középkor történelme, 
kultúrája iránt érdeklődő olvasó szá-
mára. A francia történész a nagy te-
kintélyű Annales d’histoire économique 
et sociale című folyóiratról elnevezett 
Annales-iskola képviselője, a mentali-
tástörténet jeles kutatója. Magyarul 
is olvasható több alapvető munkája, 
például Az értelmiség a középkorban 
vagy az Európa születése a középkor-
ban című könyve. Jelen kötet a kö-
zépkor hőseiről és csodáiról szól, 
amelyről több publikációja jelent 
már meg. 

A képzeletvilág kutatása a törté-
nettudomány viszonylag új területe. 
A középkori képzeletvilág a valóság 
és a képzelet elemeiből egy összetett 
világot teremtett, a középkor embe-
re nem tett különbséget a valós és a 
képzeletvilág között. A könyvben 
bemutatott hősök egy része történel-
mi személy (Nagy Károly, a Cid), 
van közöttük homályos eredetű, de 

valós személy (Artúr ki-
rály) és van kizárólag le-
gendás vagy mitológiai 
alak is ( Johanna nőpápa, 
Melusina, Merlin vagy a 
„valkűr”). Olvashatunk 
egy-egy társadalmi ré-
teg képviselőjéről is, pél-
dául a „lovag”-ról vagy 
a „zsonglőr”-ről. (Az 
embereken kívül szól 

csodás állatokról is, melyek legis-
mertebbike talán az unikornis.) A 
történész azt a képzeletvilágot kí-
vánta bemutatni, amelyet a közép-
kor teremtett, ezért csak olyan sze-
mélyeket választott ki, akik köré 
már a középkorban legenda fonó-
dott. Amint az említett példákból is 
kitűnik, e témában a történettudo-
mány és az irodalomtörténet sok 
esetben szorosan összefonódik. A 
csoda (vagyis ami meglepetést vál-
tott ki, bámulatot keltett) három 
épület formájában jelenik meg: a ka-
tedrális, a vár és a kolostor, mindegyik 
a kor társadalmát meghatározó és 
irányító hatalomhoz kötődik. 

A szerző nem egyszerűen arra tö-
rekszik, hogy e hősök és csodák ki-
alakulásának körülményeit ismertes-

se meg, illetve azt, hogy milyen sze-
repük volt a középkorban, hanem 
arra is, hogy bemutassa ezek válto-
zásait is az évszázadok során egészen 
napjainkig. A XVII–XVIII. század-
ban, amikor kialakult és egyre erő-
sebb lett a „sötét középkor” képe, a 
csodák és hősök öröksége feledésbe 
merült és csak a romantika élesztette 
újjá azokat. Ma pedig a filmnek és a 
képregénynek köszönhetően a kö-
zépkori képzeletvilág harmadik „re-
neszánszát” éli. A könyv tehát az 
emlékezetben lejátszódó változáso-
kat is bemutatja. 

Miként az előszóban a szerző is 
említi, ez a könyv egy korábban 
megjelent terjedelmes tudományos 
kötet zsebkönyv változata. Ez azon-
ban egyáltalán nem azt jelenti, hogy 
az igényesség és a tudományosság 
csorbát szenvedett volna e rövidebb 
változatban. Itt is találunk jegyzet-
apparátust (szerencsére a kötet vé-
gén, így a lábjegyzetek nem zavar-
ják a folyamatos olvasást), és van 
egy terjedelmes bibliográfia is. Igen 
hasznos, hogy a magyar kiadás 
jegyzeteiben feltüntetik, ha a 
könyvben említett költeményeknek 
van magyar fordítása. 

Jacques Le Goff könyve egyszerre 
szolgálja a tudományos igény kielé-
gítését és az ismeretterjesztést. Ha-
szonnal forgathatják magyar iroda-
lom és nyelvtan szakos főiskolások és 
egyetemisták is, hiszen (mindenek- 
előtt a hősök jellemzése kapcsán) re-
mek, és ami nagyon fontos: a kuta-
tás mai szintjén álló összefoglaláso-
kat olvashatnak olyan irodalomtör-
téneti korszakokról (például a truba-
dúr- és trouvère-költészetről) és 
irodalmi alakokról (Artúr király, a 
Cid, Roland vagy Trisztán és Izol-
da), amikről, illetve akikről világ-
irodalmi stúdiumaik során tanul-
nak. A fordítás Lőrinszky Ildikó 
munkája. (Középkori hősök és csodák. 
Európa Kiadó, Budapest, 2012, 317 ol-
dal, 3200 forint)

LŐKÖS PÉTER

A numerus clausus története

A latin numerus clausus kifejezés zárt 
számot jelent. Az első világháború 
után néhány országban meghatároz-

ták a különböző felsőoktatási szakokra 
felvehető diákok arányszámát. Ma-
gyar viszonylatban a nemzetgyűlés 
219 képviselőjéből jelen lévő 64 közül 
57 igen szavazatával lépett törvényerő-
re az 1920. évi XXV. törvény. 

Ez azt mondta ki, hogy „az ország 
területén lakó egyes népfajokhoz és 
nemzetiségekhez tartozó 
ifjak arányszáma” a 
felvételnél igazodjon a 
„népfajok” és nemze-
tiségek országos ará-
nyához. Végrehajtási 
utasításában a törvény 
előírta, hogy a felve-
hetők közül hány szá-
zalék lehet „magyar, 
német, tót, román, 
rutén, horvát, szerb, egyéb, zsidó”. 
A nemzetiséget vagy anyanyelvet 
egyébként igazolni nem kellett, 
s mint a budapesti tudományegye-
tem egyetemi tanácsának akkori 
jegyzőkönyvéből idézi a szerző, Ko-
vács M. Mária: a „népfaj és nemzetiség 
szerinti megoszlást csakis annyiban esz-
közölték, amennyiben megállapították: 
vajon aki felvételét kéri, zsidó-e, vagy 
nem”. 

A törvényt azután nemzetközi – 
főleg népszövetségi – megítélés ha-
tására és a megbélyegzés elkerülésére 
egy évtizeddel később formailag 
módosították: a népfaj helyett az apa 
foglalkozását jelölték meg. De ezzel 
nem jutott nyugvópontra a kérdés. 
Egy további évtized után – miköz-
ben a gazdasági és politikai függő-
ség erősödött a hitleri Németország-
gal – az 1939. évi IV. törvénycikk-
ben megerősítették. 

Hogy mindez így történt, abban 
természetesen korántsem csak a par-
lamentnek volt szerepe, hanem a 
képviselőket megválasztó társada-
lomnak. Annak az országnak, 
amelyben több évtizedes gazdasági-
lag – bár kisebb válságokkal tarkítva 
– felívelő korszak után a háború 
nyomorúságai, majd még súlyosabb 
következményei elégedetlenséget, 
szélsőségeket, bűnbakkeresést és 
erőszakot szítottak. (Törvénytől sújt-
va. A numerus clausus Magyarorszá-
gon, 1920–1945. Napvilág Kiadó, 265 
oldal, 3600 forint)

N. F.



Kivel járjon a gyerek?

A szülők gyakran mást tarta-
nak ideális partnernek gyer-
mekük számára, mint akit ő 
maga választana. Ez a generá-
ciós különbség ősidők óta újra 
és újra megjelenik minden 
nemzedék életében; forrása 
egyszerűen az, hogy a fiata-
loknak és szüleiknek mások az 
értékelési szempontjai. Tipikus 
különbség, hogy a fiatalok ál-
talában jó külsejű és érdekes 
személyiségű partnert szeret-
nének, a szülőknek viszont in-
kább az fontos, hogy a leendő 
menyük vagy vejük jó család-
ból származzon és hozzájuk 
hasonló világnézetű legyen.

Ma már a legtöbb kultúrában nem a szülők rendezik 
el a házasságokat, ám ez korántsem jelenti azt, hogy ne 
próbálnák meg irányítani a gyermekeik párválasztását. 
Menelaos Apostolou ciprusi pszichológus több száz fia-
tal, valamint gyermekes szülő megkérdezésével meg-
próbálta feltérképezni, milyen taktikákat alkalmaznak 
a szülők gyermekeik, illetve azok partnereinek befo-
lyásolására. Az Evolutionary Psychology című folyóirat-
ban megjelent tanulmány azért is érdekes, mert bár-
mennyire ősi jelenségről van is szó, ez az első olyan lé-
lektani kutatás, amely átfogó képet próbál nyújtani az 
alkalmazott módszerekről. Tekintsük át röviden azt a 
tizenkét módszert, melyet a szülők gyermekeik párvá-
lasztásának befolyásolására használnak!

Kényszerítés: A szülők azzal fenyegetik gyermekü-
ket, hogy kiteszik otthonról, nem adnak neki több 
pénzt, letiltják a hitelkártyáját, ha nem szakít a nem 
megfelelőnek ítélt partnerrel. Jótanácsok: A szülők el-
magyarázzák a gyereknek, hogy milyen párt válasz-
szon. „Ha hozzámész ehhez a jómódú férfihoz, min-
dened meglesz az életben.” „Ne járj olyan lánnyal, 
akinek sok barátja volt, mert téged is meg fog csalni.” 
Szemmel tartás: A szülők elmennek és megnézik, mi-
lyen helyen bulizik a gyerekük, mielőtt otthagynák. 
Látni akarják, kivel jár. Követik, kihallgatják a tele-
fonbeszélgetéseit. Megtévesztés: A szülők hazugsá-
gokkal akarják aláásni a gyerekük kapcsolatát. „Azt 
hallottam róla, hogy szerencsejátékos.” „Amikor nem 
voltál ott, láttam egy másik férfival.” Házasságszer-

zés: A szülők igyekeznek összehozni gyermeküket az 
általuk megfelelőnek tartott partnerrel, például a ki-
szemelt fiatalt meghívják vacsorára, amikor a gyerek 
„véletlenül” ott van. Bűntudatkeltés: „Ha hozzámész, 
apád belehal.” Jutalmazás és büntetés: „Ha hozzá-
mész, nektek adjuk ezt a házat.” „Látni akarom, kivel 
házasodsz össze, csak utána írom meg a végrendelete-
met.” Megelőzés: A szülők nem engedik a gyerekei-
ket olyan helyekre, ahol szerintük rossz partnereket 
ismerhetnének meg, például éjszakai szórakozóhe-
lyekre. Ha mégis, akkor az idősebb testvérnek el kell 
kísérnie a gyereket. Összehasonlítás: „A te korodban 
én már férjes asszony voltam és volt két gyerekem.” 
Barátok és rokonok mozgósítása: A szülők megkérik 
gyermekük barátait vagy testvéreit, hogy beszéljék rá 
a gyereket a szakításra vagy arra, hogy házasodjon 
össze valakivel. Aranyigazságok: A szülők megpró-
bálnak tanácsokat adni a gyerekeiknek a megfelelő 
párkapcsolatot kialakításával kapcsolaban. „Ne 
hagyd, hogy a kapcsolatotok rutinná váljon!” Hallga-
tás: A szülők úgy gyakorolnak nyomást a gyerekükre, 
hogy nem szólnak hozzá, amíg a szerintük nemkívá-
natos kapcsolat tart.

Lehet, hogy Apostolou kutatása nem hozott felszínre 
óriási újdonságokat, mégis meghökkentő látni, hogy 
egy olyan kapcsolatban, amely elvileg a kölcsönös meg-
értésen és tiszteleten alapul, mekkora lélektani fegy-
verarzenál van mindennapos használatban…

MANNHARDT ANDRÁS

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Szakítópróba (SZ^CS ÉDUA RAJZA)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Mégsincs metán 
a Mars légkörében?

A NASA Curiosity marsjáró laborató-
riumának vizsgálatai szerint nincs, 

illetve a korábbi, földi távcsövek és Mars-
missziók megfigyelései alapján becsült-
nél csak jóval kevesebb metán lehet a 
Mars légkörében. Az eredményről a be-
számoló a Science Express-ben jelent meg. 

Metánt a Mars légkörében elsőként az 
ESA Mars Express szondája mutatott ki 
még 2004-ben, majd ezt utóbb több föl-

egy mindössze 80 fényév 
sugarú gömbben össz-
pontosul. Ez azt jelenti, 
hogy a csi l lagok sűrűsége 
ott 15 ezerszerese a Tejút-
rendszer peremvidékéének. 
„Ennek megfelelően ott a csilla-
gok közti távolságok is arányosan 
lerövidülnek, s egy csillagközi 
utazás is messze kevesebb időt 
igényelne” – mondta  Strader. 

Az M60-UCD1-hoz hason-
ló ultrakompakt galaxisokat 
csak az utóbbi évtizedben 
kezdtek felfedezni, korábban 
ugyanis a csillagászati meg-
figyelőeszközök felbontóké-
pessége nem tette lehetővé, 
hogy a hozzájuk hasonlónak 
tűnő objektumokról kiderít-
sék, egyedülálló csillagok-e 
avagy távoli galaxisok. 

Rendkívüli sűrűsége mellett az 
M60-UCD1 galaxis másik izgal-
mas tulajdonsága, hogy közép-
pontjában egy fényes röntgen-
forrást fedeztek fel. Ennek egyik 
lehetséges magyarázata, hogy ott 

Az eddig ismert 
legserebb galaxis

Napunk a Tejútrendszer szélén, ga-
laxisunk egyik spirálkarjában he-

lyezkedik el, ahol a csillagok átlagos 
távolsága több fényév: a hozzánk leg-
közelebb eső csillag, az Alpha Centauri 
tőlünk mintegy 4 fényévre van. Eh-
hez képest elképzelhetetlenül sűrű a 
csillagászok által most felfedezett, 
eddig ismert legsűrűbb ultrakompakt 
törpe ga laxis, amelynek belsejében 
egy ekkora tértartományba 10 ezer-
nyi csillag van bezsúfolva.

Mint arról a Jay Strader, a Michi-
gani Állami Egyetem (MSU) fizi-
kus-csillagász professzora által ve-
zetett kutatócsoport az Astrophysical 
Journal Letters-ben megjelent cik-
kében beszámolt, a rendkívül sűrű, 
kompakt törpegalaxist, amely az 
M60-UCD1 jelet kapta, a Tejútrend-
szertől 54 millió fényévre, a Virgo 
galaxishalmazban fedezték fel. 

Már az első alaposabb mérésekből 
kiderült, hogy a galaxis rendkívül 
sűrű: teljes tömegének mintegy a fele 

di távcsöves megfigyelés 
is megerősítette. Eredete 
kezdettől fogva izgal-
mas rejtély volt a szak-
emberek számára, mivel 
a metán a bolygó légkö-
rében a napfény hatásá-
ra viszonylag gyorsan 
– néhány száz év alatt – 
elbomlik. Ezért azt fel-
tételezték, valamilyen 
mechanizmusnak kell 
még ma is működnie, 
amely évente néhány 
száz tonna metánt juttat a légkörbe. 
A lehetséges magyarázatok között 

– földi analógiák alapján – geológiai 
és biológiai folyamatok egyaránt felve-
tődtek. A kutatók éppen a Curiosity 
helyszíni elemzéseitől remélték, hogy 
választ kapnak erre a kérdésre, mivel 
a biológiai, illetve a geológiai folya-
matokból eredő metánnak más az 
izotópösszetétele (az élő szervezetek 
által termelt metánban a hidrogén 
és a szén könnyebb izotópjainak na-
gyobb a gyakorisága). 

A Curiosity hangolható lézeres 

spektrométere: elemzése nem mutatott ki 

metánt a Mars légkörében

A marsi mintaelemzQ berendezést 
(SAM-et) behelyezik a Curiosity marsjáróba

KÉPEK: NASA 

Az M60-UCD1 a Chandra felvételén (a nagy 
képen jobbra lent, kis négyzetes keretben). 

A kinagyított betétkép  a Hubble-_rtávcsQ 
felvétele a törpegalaxisról

KÉP:  RÖNTGEN: NASA/CXC/MSU/J.STRADEL; 

OPTIKAI: NASA/STSCI
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egy mintegy 10 millió naptömeg-
nyi szupermasszív fekete lyuk búj-
hat meg. 

A csillagászok ma még nem tudják, 
vajon az M60-UCD1 és a hozzá ha-
sonló ultrakompakt törpegalaxisok 
vajon eleve ilyen túlzsúfoltan kelet-
keztek-e, vagy kezdetben nagyobb, 
átlagos galaxisok sűrűbb központi 
magjából maradtak vissza, miután 
más galaxisokkal való ütközések 
csillagnépességük egy jelentős há-
nyadát magával ragadta. Amennyi-
ben a galaxis középpontjában lévő 
fényes röntgenforrás valóban egy 
szupernagy tömegű fekete lyukat je-
lez, továbbá csillagaiban a nehéz ele-
mek gyakorisága a Napéhoz hasonló, 
az két nyomós érv lenne az utóbbi 
feltételezés mellett. Ehhez további 
vizsgálatok szükségesek.

Az M60-UCD1 törpegalaxist a 
Hubble-űrtávcsővel fedezték fel, ezt 
a Chandra röntgen-űrobszervatóri-
um és a hawaii 10 méteres Keck táv-
cső további vizsgálatai egészítették 
ki, illetőleg erősítették meg. 

(ScienceDaily)

Tengerjáró-manWverek  
az Azimuth-tal

Egy svájci mérnöki újítás, az úgy-
nevezett Azimuth vezérlőkar 

olyan precíz manőverezést tesz le-
hetővé, amellyel a hatalmas tengeri 
hajók – mint például a világ legna-
gyobbjának tartott 360 méter hosz-
szú és 200 000 bruttó regiszterton-
na súlyú „Allure of the Seas” óce-
ánjáró – teljes, 360 fokos kört tud-
nak leírni saját tengelyük körül. A 
technológia fontos szerepet kap 
majd a jövő tengeri járműveinek 
kormányberendezésében, és egyike 
az ABB új, Intelligens Manőverezé-
si Interfész rendszerének. A hajtó-
csavar forgássebessége a ve-
zérlőkar vízszintes tengely 
mentén történő elmozdításá-
val szabályozható, míg a 
kormányzási szög a vezérlő-
kar függőleges tengely men-
tén történő elforgatásával ál-
lítható be.

Az újfejlesztésű Azimuth 
vezérlőkar, amely 2013-ban 
terméktervezés kategóriában 
elnyerte a tekintélyes „red 
dot” díjat, egyik jellemzője 
az állítható szögütközők – 
más szóval „érzékelési” pon-
tok – beépítése a vezérlőkar-
ba. Alakjának köszönhetően 
az Azimuth vezérlőkar jól 
illeszkedik a tenyérbe, beál-
lítása alapján pedig könnyen 
meghatározható a vezérlőkar 
pozíciója, ami kézzelfogható 
visszajelzést jelent az irányító 
személyzet számára. A díj-
nyertes berendezés olyan fok-
beosztásos világítással ren-
delkezik, melynek fényereje 
maximális fokozatra állítható 
éjszakai vagy erős napfény-
ben történő használat esetén.

„Az új vezérlőkar tervezésekor töre-
kedtünk a használhatóság, és az ergonó-
miai tulajdonságok fejlesztésére, amely 
egyben növeli az eszköz használatának 
biztonságát is,” nyilatkozta Veli-Matti 
Reinikkala, az ABB Folyamatauto-
matizálási részlegének igazgatója. „A 
„red dot” díj elnyerése nagyon fontos szá-
munkra, és azt igazolja vissza, hogy va-
lóban sikerült egy egyedülállóan könnyen 
és egyszerűen működő, ember-gép közötti 
navigációs interfészt létrehozni, amellyel 
a különböző hajótípusok pontosan és ki-
számíthatóan irányíthatók.” 

A díj odaítélésében egy 37 szak-
értőből álló, nemzetközi csoport 
vett részt, hogy elbírálja és ér-
tékelje 54 ország több mint 1800 
gyártója, tervezője és építésze által 
benyújtott pályamunkák inno-
vációs, funkcionális, minőségi, 
ergonómiai, teherbírási jellemző-
it és ökológiai megfelelőségét. A 
red dot terméktervezési verseny 
története 1955-re nyúlik vissza. A 
díj elnyerése egyben nemzetközi-
leg elismert minőségi garanciát 
jelent.
Forrás: www.sea-jobs.net

A Curiosity 2012 októbere és 
2013 júniusa között 6 alkalommal 
elemzett a légkörből vett mintá-
kat, de metánnak nyomát sem ta-
lálta. Az elemzések során használt 
berendezés, a marsi mintaelemző 
(Sample Analysis at Mars: SAM) 
egyik műszere, a hangolható léze-
res spektrométer (TLS) érzékeny-
ségét figyelembe véve, ebből ki-
számítható, hogy ma a metán kon-
centrációja a Mars légkörében nem 
lehet több, mint 1,3 milliárdod rész 
(1,3 ppb). Ez mindössze egyhatoda 
a korábban becsült értéknek. 

A kutatók szerint az eredmény ala-
posan lecsökkenti a Marson éven-
te termelődő, s a légkörbe kerülő 
mennyiségének felső határát is: 
az mindössze évente 10–20 tonna 
lehet, ami csupán 50 milliomod 
része a Földön felszabaduló meny-
nyiségnek.

Ez természetesen nem zárja ki 
véglegesen azt a feltételezést, hogy 
a Mars talajában, mélyen a felszín 
alatt esetleg valamilyen mikroor-
ganizmusok még ma is létezzenek, 
hiszen a Földön is számtalan olyan 
talajbaktérium-faj ismert, amelyek 
metánt nem termelnek. 

(NASA JPL)



1276   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2013/40

 

 Az uniós csatlakozás ide-
jén kötelezővé vált a baleset-
veszélyes játszóterek felújítá-

sa. Az akkori becslések szerint mintegy 15–20 ezer ját-
szótér volt Magyarországon, amelyek felújítása összesen 
20–25 milliárdos költséggel járt volna... A játszótereken 
bekövetkező fizikai sérüléseknél azonban nagyobb koc-
kázatot jelenthet a kémiai koc-
kázat, amely alig kap figyelmet, 
holott számos nemzetközi ku-
tatás hívta már fel a figyelmet 
e gyermeki színterek környe-
zet-egészségügyi kockázataira. 
A nehézfémek és más toxikus 
anyagok között daganatkeltő, 
allergén és mutagén anyagokat 
is találunk.

A szennyezés forrása leggyak-
rabban a közlekedés. Nem rit-
ka, különösen nagyvárosokban, 
hogy a játszótér forgalmas utak 
mellett fekvő parkokban talál-
ható. A közlekedési eredetű lég-
szennyezés a közeli játszóterek talaját is elszennyezheti. 
A fő kockázatot az jelenti, hogy a gyermekek a földön 
játszva a szennyezett talaj egy részét lenyelik. Egy mon-
tenegrói kutatás Podgorica játszótereit vizsgálta meg. 
A kutatás a megvizsgált játszóterek 97 százalékánál az 
elfogadható szint feletti nikkelkoncentrációt talált, és 
13 százalékuk bizonyult kadmiummal szennyezettnek.

Ipari anyagok is lehetnek a szennyezés forrásai. Egy 
ausztráliai öntöde közelében a játszótereket vizsgálva 
a kutatók azt állapították meg, hogy az ólom szintje a 

játszóterek levegőjében is elfogadhatatlanul magas. A 
gyermekek vérében igen magas ólomszintet mutattak 
ki, minden harmadik gyerek vérének ólomszintje a ha-
tárérték felett volt.

Idehaza a Szegedi Egyetemen foglalkoznak kiemelten 
a hazai játszóterek toxikus nehézfém-szennyezettségé-
vel. A kutatások egyik érdekessége, hogy a forgalmas 

utaktól távol (50 méternél 
messzebb) eső játszóterek 
esetében is kimutatható volt 
a szennyezettség. A tanul-
mány megállapításai szerint 
a gyermekjátszóterek homo-
kozói tisztának tekinthetők, 
míg a játszóterek talajaiban 
minden fém esetében (kad-
mium, króm, ólom, cink, 
nikkel, kobalt) történt határ-
érték-túllépés. 

A játszóterek maguk is hor-
dozói lehetnek a szennyezé-
seknek. A fajátékokat sok 
esetben gombaölő szerekkel 

kezelik le, amelyek rezet, arzént tartalmazhatnak. A fes-
tékanyagok szintén tartalmazhatnak toxikus szennye-
zőanyagokat. Egyre gyakoribb, hogy a természetes fü-
vesítés helyett újrahasznosított gumival vagy más szin-
tetikus anyaggal fedik a talajt, a gumi összetevői között 
azonban több nehézfém is akad, mi több, policiklikus 
szerves szennyezők is fellelhetők. Bár a gumi újrahasz-
nosítása pozitív dolog, a gyermekjátszótereken történő 
felhasználása nem biztos, hogy a legjobb megoldás.

 (www.greenfo.hu)
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MÉRGEZV JÁTSZÓTEREK

TízbWl kilenc magyar 
D-vitamin-hiányos

A szakértőket is meglepte az ered-
mény, amelyet szombaton, a D-vi-

tamin-konszenzus címet viselő szak-
mai konferencián hoztak nyilvános-
ságra: a D-vitamin-hiány hazánkban 
gyakorlatilag népbetegség a tél végén. 
Hogy ezt megelőzzük, a pótlást most 
kell kezdeni.

A Semmelweis Egyetem I. számú 
Belgyógyászati Klinikájának kutató-
csoportja Takács István vezetésével vi-
lágszinten egyedülálló kutatást végzett 
áprilisban a felnőtt magyar lakosság 
körében. D-vitamin-szintre vonatko-
zó tél végi országos, nem, életkor és la-
kóhely szerinti reprezentatív felmérést 
ugyanis korábban sem hazánkban, sem 
külföldön nem készítettek. Ez a vizs-
gálat egyik érdekessége, a másik pe-
dig az, hogy az eredmény magukat az 
orvosszakértőket is meglepte: kiderült 
ugyanis, hogy a tél végére a magyar 

lakosság mintegy 95 százaléka szenved 
D-vitamin-hiányban! Ezt az értéket 
korábban „csak” körülbelül 60 száza-
lékra becsülték.

Hiányállapot az év bármely szaká-
ban előfordulhat, ősztől azonban már 
mindenki számára javasolt étrend-ki-
egészítők szedése, mert a nyáron ter-
mészetes úton képzett tartalékokat 
nagyjából hat hét alatt felhasználjuk. 
Takács István docens elmondta, hogy az 
elmúlt egy-két év felvilágosító munká-
jának köszönhetően többszörösére nőtt 
azok számra, akik legalább az őszi-téli 
hónapokban D-vitamint szednek. Kora 
tavasszal a magyar felnőtt lakosság átla-
gos D-vitamin-szintje mégis körülbelül 
fele a normális értéknek, 16 ng/ml.

A helyzetet súlyosbítja, hogy kevés 
D-vitaminban gazdag táplálékot, pél-
dául olajos halakat, tejtermékeket vagy 
tojást fogyasztunk. Ősszel és télen 
megfelelő táplálkozás esetén is csupán 
80 egységnyi D-vitamin juthat be a 
szervezetünkbe, szemben a jelenlegi, 

2000 NE (50 µg) ajánlással. A szük-
séges D-vitamin-mennyiséget ezért 
étrend-kiegészítő tabletta formájában 
ajánlott bevinni a szervezetbe, aho-
gyan ezt a konszenzusban részt vevő 
15 orvosszakmai szervezet ajánlása is 
tartalmazza. 

Az egészséges sejtfejlődésben fontos 
szerepet játszó D-vitamin hiánya szá-
mos egészségügyi kockázattal járhat: 
az immunrendszer meggyengülését, 
allergiás tüneteket vagy téli fertőzéses 
megbetegedéseket, depressziót, csont-
ritkulást, szív- és érrendszeri betegsé-
geket, sőt cukorbetegséget okozhat, a 
vérképző szervi vagy bizonyos tumo-
ros betegségek kockázatát fokozhatja.

BERDÓ ATTILA
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A Typotex Kiadó jelentette meg Bengt Jangfeldt tollából a Feljegyzések 
Joseph Brodskyról cím_ könyvet. EbbQl kérjük az elsQ fejezet címét és a 
költQ sírkövén lévQ latin idézetet Sextus Propertiustól. A megfejtést bekül-
dQk között a kötet öt példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést kívánunk!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét 
keddje, 2013. október 15-e. Beküldési cím: Élet és Tudomány, 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 szüle-
tett magyar vegyész, gyógyszerész nevét adják ki. A név beküldQi között 
az Élet és Tudomány negyedéves elQfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. Az elsR fejezet címe. 11. Olasz karmester, nálunk is 
vendégszerepelt (Alberto, 1909–2001). 12. Tavaszi mezQgazdasági 
munka. 13. Lent, kendert törQ. 14. ... László; a fasori evangélikus gim-
názium legendás tanára, leghíresebb tanítványai Neumann János és 
Wigner JenQ. 15. Idegen elQtag, az anyaméhvel való kapcsolatot jelöl. 
16. Helység Kapuvártól nem messze. 17. Madame, röv. 18. Encs köze-
lében él. 21. Halk zörej. 23. Balázs ...; néhai színm_vész. 25. ... tarda; 
túzok. 26. Az Air Atlanta Europe (brit légitársaság) IACO-kódja. 28. 
Ugyancsak. 29. Egy kutya története Déry Tibor tollából. 30. Egységes 
irányítású monopólium. 32. Következmény kiváltója. 33. Felülnézet. 35. 
Kalitkába szórt magvak. 38. Bet_t, jelet vés.

FÜGGQLEGES: 1. A latin nyelv` idézet a költR sírkövén. 2. Szám-
tani. 3. Gödörbe pottyan. 4. Sándor Pál filmhQsnQje (Emília). 5. Fáról 
csen. 6. Evangélikus, röv. 7. Költeményeket tartalmazó könyv. 8. Olasz-
ország. 9. Kisfaludy Károly szülQhelyérQl való. 10. Zenei félhang. 16. 

Arany, franciául. 19. Ügyetlenül darabos mozgású. 20. Friss szQlQlé. 
22. Hosszú nyakú afrikai állat. 24. Olimpiai és világbajnok öttusázó 
(Attila). 27. A szamojéd nyelveket is magában foglaló nyelvcsalád. 31. 
Éles level_ növény. 34. Áron, becézve. 36. Igen, több szláv nyelven. 37. 
Majdnem gól!

A 37. Élet és Tudományban megjelent rejtvény megfejtése: A tanár úr 
nem hazudik; A bankárkölyök. A megoldást beküldQk közül Bóc István: 
A kriminális hetedik bé cím_ könyvét nyerte: BenkR Katalin (Veszprém), 
Horváth Gergely (Rábapordány), Nagy Flórián (Galánta, Szlovákia), 
Pálvölgyi Zorka (Szigetmonostor-Horány) és Tóth Imréné (Monor). 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. november 23. 
Jelentkezési határidQ: október 21. 
Pótjelentkezési határidQ: november 11.

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 9. feladvány 
megfejtése

Charles Alexander Gilberg angol 
szerzQ ötlépésese 1890-ben jelent 
meg a Browson’s Chess Journal-
ban. Vicces feladvány, akadt már 
olyan fejtQ is, aki egy perc alatt 
rátalált a megoldásra. Az igazság 
az, hogy világosnak nincs jó lépé-
se. A vezér fontos mezQket fog, a 
huszárok lépéseire a sötét király világgá szalad, a világos királynak két sötét 
gyalogot is ütnie kellene, mielQtt elindulhatna. Csak a gyalogunk léphet, az 
meg minek? De hiszen sötétnek is csak egy gyalogja mozoghat! Létrejön az 
egyszer_ játék: 1. c4! e5 2. c5 e4 3. c6 e3 4. c7 e2 és most jöhet a sötét gyalog 
helyzárását kihasználó 5. Vc6 matt. A világos gyalog elkínlódta magát c7-ig, 
de nem az átváltozás kedvéért, hanem hogy utat nyisson a vezérnek. 

A 9. sakkfeladványunk megfejtQi közül az Élet és Tudomány negyedévi 
elQfizetését nyerte: Dániel Gyula (Nagymaros), Gács Endre (Budapest), 
Máté Kata (Szombathely) és Rásó József (Pásztó). Az elRfizeté-
sek 2014. január 1-étRl érvényesek. Akinek ez az idQpont nem felel meg 
(mert már elQfizette a lapot), kérem, jelezze azt.
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sze a természetben élő állatokat mutat be. A kiállítás 
anyaga kizárólag Magyarországon élő állatfajokat áb-
rázol.
A fotós célja: „azok számára is érdekesebbé és értékesebbé ten-
ni ennek a mikrovilágnak a képviselőit, akik legtöbbször csak 
egy szürke, apró, ártalmas élőlényt látnak bennük és soha nem 
hajolnak közelebb, hogy jobban megismerjék ezt az idegen, 
ám mégis szükséges és nagyon is földi világot”.

Az Összetett szemmel – Rahmé Nikola fotóki-
állítása november 4-ig látható a Magyar Természet-
tudományi Múzeumban.

Az Art Moments Vizuális Mű-
vészeti Fesztivál keretében a 
MODEM harmadik emeleti ki-
állítóterében A szent utak 
címmel rendezett tárlaton csak-
nem hetven fotó látható tizen-
három arab művésztől, az arab 
világ számos országából, többek 
között Jemenből, Libanonból, 
Palesztinából, Egyiptomból, 

Iránból, Irakból, Jordániából és Szíriából. E művészek 
leplezetlen őszinteséggel, szívfájdító érzékenységgel, ér-
zékletességgel tárják elénk világuk feszültségeit, ellent-
mondásait, fájdalmait és az öröm lopott pillanatait.

Amikor a nyugati ember a Közel-Keletre gondol, 
többnyire a véres polgárháborúk, forradalmak, öngyil-
kos merénylők jutnak eszébe. Nehéz ezektől a nem ép-
pen alaptalan gondolatoktól, sztereotípiáktól elvonat-
koztatni, és megengedni magunknak, hogy a felszín 
mögött megvizsgáljuk az ott élők valódi mindennapjait. 
Erre nyújt elmulaszthatatlan lehetőséget ez a kiállítás, 
mely november 3-ig ad betekintést e világba.

Havonta jelentkező film-
klubot szerveznek a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum 
szeptemberben nyílt Ro-
bert Capa: A Játékos című 
kiállításában felvetett 

problémák köré. Foglalkoznak a kivándorlással, a já-
tékszenvedéllyel, a hős és fotóriporter fogalmával. A 
vetítések után a szervezők közvetlen beszélgetésekre 
hívják a nézőket Stőhr Lóránt filmesztéta és Fisli Éva, a 
kiállítás kurátora részvételével. A sorozat célja, hogy a 
közös filmnézés egyedi élményén túl rámutassanak: 
ahogy a filmek is megfejthető jelekkel dolgoznak, a 
múzeumi kiállítások is többféleképpen elemezhetők, és 
együtt izgalmasan továbbgondolhatók. Legközelebb 
október 9-én kerül sor előadásra az Isten városa 
címmel, majd november 4-én Az ötödik pecsét, vé-
gül december 4-én a Fotográfia kerül bemutatásra. A 
vetítések 20 órakor kezdődnek.

A Magyar Asztronautikai 
Társaság (MANT) űrku-
tatási programsorozatot 
szervez a Hétköznapi tu-
domány-projekt kereté-
ben. Az első állomás Szé-

kesfehérváron lesz 2013. október 18-án, pénteken 
10 és 17 óra között. A rendezvénynek az Óbudai 
Egyetem Alba Regia Egyetemi Központja ad ott-
hont. A konferencia első felében az űrtevékenység 
magyar vonatkozásai mellett hallhatunk az orosz és a 
kínai aktualitásokról, a világűrjog problémáiról és 
nem maradhat ki a Mars felfedezése mellett a kozmi-
kus katasztrófák lehetőségeinek kérdése sem. Mind-
erről az adott terület legjobb hazai szakértői fognak 
beszélni. A délutáni szekcióban „ESA-csatlakozás és a 
magyar űripar jövője” címmel szakmai workshopot 
tartanak, melyre – csakúgy, mint a délelőtti előadá-
sokra – az érdeklődő nagyközönséget is várják.

A két programpont között nyitják meg A világűr 
emberközelben című vándorkiállítást, mely az űrku-
tatásnak nemcsak a tudományos, hanem gyakorlati al-
kalmazásait is bemutatja. (Az anyag a hétvégén átkerül 
a székesfehérvári Alba Plazába, ahol a hónap végéig te-
kinthető meg.) További információk és részletes prog-
ram a MANT honlapján, a www.mant.hu címen.

Témájában idekapcsolódik a helyi szervezésű roboti-
kai seregszemle, melyet másnap, azaz október 19-én 
rendeznek szintén az AREK falai között. Erről az in-
tézmény honlapján lehet részletesebb információkat ta-
lálni: www.arek.uni-obuda.hu.

Rahmé Nikola, amatőr rovarfotós 
a rovarokkal való ismerkedést már 
gyermekkorában kezdte. A 2000-
es évek elején kezdett fényképezni, 
célja kezdetben kifejezetten a bo-
garak megörökítése volt.

A digitális technika segítségével 
2005-től kompakt, majd tükör-
reflexes gépekkel készítette fel-

vételeit. A bogarak élőhelyükön való megörökítése után 
érdeklődése főleg a kétszárnyúakról, elsősorban a le-
gyekről készített képek felé fordult. Felvételei egy va-
rázslatos világot tárnak a látogató szeme elé.

Az általa jelenleg használt fókuszsorozatos eljárás lehe-
tővé teszi, hogy a tudományos felvételek során rendkí-
vüli részletességgel jelenjenek meg az egyes állatfajok. 
Ezt a technikát növények, gombák és ízeltlábúak ábrá-
zolásánál is használják.

A kiállításon látható képek egy része stúdióban, pre-
parált, azaz élettelen ízeltlábúakról, nagy részletességű, 
esetenként igen nagy nagyítású felvételeket, másik ré-

ÉT-IRÁNYTd Bánsághy Nóra rovata

^rkutatás napjai

Capa 100 ilmklub

Összetett szemmel

Világ/nézet
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A hátlapon
Sajtváros várkastélya

A Fribourg közelében található 
Gruyères városkát a turisták és az 
ínyencek nemzetközi világa is el-
sősorban Svájc sajtfővárosaként is-
meri. Pedig az ódon kis települé-
sen – a látványosságnak sem utol-
só, s a látogatók számára nyitott – 
sajtgyáron kívül még számtalan 
nevezetesség található. 

Gruyères történelmi városmagja 
voltaképpen egy tágas sajtpiac-tér, 
mesebeli fogadókkal, a pincéikben 
roppant éléskamrákkal. E főtérről 
egy kis kapun és sikátoron át jut-
hatunk a középkori arculatát hűen 
őrző várba. 

A várkastélyban a XI-XVI. száza-
di építészeti változtatások, átalakí-
tások harmonikus ívét figyelhetjük 
meg. Történelmi ismeretterjesztő 
szempontból figyelemre méltó a ka-
putoronyban berendezett multimé-
diás bemutató, ahol az erősség tör-
ténetének főbb fordulópontjait te-
szik látványossá – hol a mozivá-
szonra, hol a bástya belső falára 
vetítve a korabeli miniatúrákból 
vagy metszetekből élőképpé vará-
zsolt jeleneteket.

Gruyères-t a tudományos fantasz-
tikum iránt érdeklődők egyik „za-
rándokhelyének” is tartják. A vár-
múzeum jelenlegi vezetője képző-
művészeti ízlésének nyomán a föl-
dönkívüli idegen intelligenciát a 
művészet fantáziájával ábrázoló fes-
tészeti irányzat, az alienizmus alko-
tóitól láthatók a várkastély termei-
ben – meglehetősen bizarr – állan-
dó és időszaki kiállítások. 

Kép és szöveg: 
GÓZON ÁKOS

A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTQ TÁRSULAT HETILAPJA 

FQszerkesztQ: Gózon Ákos • SzerkesztQség: 1088 Budapest, Bródy S. u. 16. • Titkársági telefon: 327-8950; 
Tel/Fax: 327-8969. • E-mail: eltud@eletestudomany.hu • Postacím: 1428 Budapest, Pf. 47 • Honlap: http://
www.eletestudomany.hu • Lapunk megtalálható a Facebookon is • Kiadja: Tudományos IsmeretterjesztQ 
Társulat • FelelQs kiadó: Piróth Eszter, a TIT Szövetségi Iroda igazgatója • Postacím: 1431 Budapest, Pf. 
176 • Nyomás: Ipress Center Hungary Kft. • FelelQs vezetQ: Lakatos Imre ügyvezetQ • Index: 25 245 • ISSN 

0013-6077 (nyomtatott) • ISSN 1418-1665 (online) • Magyar Örökség-díjas hetilap • Tudományos Tanácsadó Testület: 
Almár Iván, Antalóczy Zoltán, Bendzsel Miklós, Bod Péter Ákos, Botos Katalin, Csányi Vilmos, Falus András, Forgács 
Iván, Freund Tamás, Grétsy László, Hámori József, Herczeg János, Horváth Tibor, Juhász Árpád, Kerner István, 
Kovács Tibor, Kroó Norbert, Makara B. Gábor, Marosi ErnQ, Pléh Csaba, Roska Tamás, R. Várkonyi Ágnes, Sólyom 
László, Szabó Miklós, Szentgyörgyi Zsuzsanna, Szörényi László, Takács László, Tátrai Zsuzsanna, Vámos Tibor, 
Varga Benedek, Vásárhelyi Tamás, Vígh Károly • RovatvezetQk: Albert Valéria (földtudományok, mezQgazdaság), 
Juhari Zsuzsanna (történelem, néprajz, régészet), Pásztor Balázs (kémia, fizika, informatika) • OlvasószerkesztQ: 
Bánsághy Nóra • TervezQszerkesztQ: Zsigmondné Balázs Ildikó • Grafikus: Lévárt Tamás • SzerkesztQségi 
irodavezetQ: Lukács Annamária • Minden jog fenntartva! • A meg nem rendelt fényképekért  és kézira tok ért nem 
vállalunk felelQsséget. • ElQfizethetQ a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletágánál a 06-80-444-444-es zöldszámon, faxon: 
06-1-303-3440, e-mailben: hirlapelofizetes@posta.hu, va la mint levélben: MP Zrt. Hírlap Üzletág, Bu dapest 1008), 
továbbá személyesen a pos tahelyeken és a kézbesítQnél. • Megvásárolható a LAPKER árusítóhelyein. Lapunk 
korábbi számai megvásárol ha tók a szerkesztQségben is. Meg nem rendelt kéziratokat és fotókat nem Qrzünk meg. 

ÉLET ÉS TUDOMÁNY

KÖVETKEZV SZÁMUNKBÓL

Az Élet és Tudomány a Magyar M_vészeti Akadémia, Nemzeti Kulturális Alap, 
az OTKA és az OTP Bank Nyrt., a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala támogatásával jelenik meg.
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Dárius kincse nyomában
Ha ma valaki a perzsa művészet 
magyarországi emlékeiről olvas, az 
vagy izgalomba jön, vagy legyint és 
továbblapoz. Valószínűleg azért ez a 
kettősség, mert a téma elsősorban az 
államalapítás előtti kort juttatja 
eszünkbe, márpedig annak régésze-
ti anyagáról a régészek mellett lelkes 
amatőrök is szívesen kifejtik véle-
ményüket.

Szokatlan mozgások a Nap-
rendszerben
Az ember törekvése a körülötte lévő 
világ megismerésére, szinte egyidős 
magával az emberiséggel. A tudósok 
napjainkra sok mindent megtudtak 
a körülöttünk lévő világról, Nap-
rendszerünkről, közöttük van pár 
olyan érdekes tény, ami elsőre furcsá-
nak hangozhat, ám mögöttük egy-
szerű fizika rejlik.

A Villa d'Este és szökWkútjai
A végső pusztulástól mentette meg 
Gustav Hohenlohe bíboros az itáliai 
reneszánsz egyik legszebb, Liszt mű-
vében megörökített kertjét, amikor 
1850-ben megvásárolta a tivoli Villa 
d’Estét. A palota és a kert felújítási 
munkálatai már a következő évben 
elkezdődtek, s a Villa d’Este hamaro-
san eredeti fényében tündökölhetett. 
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