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Kedves Olvasónk!
A pályamunkák zsűrizése ezen a héten kezdődik. Pá-

lyázóink közül azokat, akiket a szakmai bírálók díjazás-
ra javasolnak, a Tudományünnep-rendezvénysorozat 
részeként eredményhirdetésre hívjuk majd családtagja-
ikkal együtt november 27-ére az OTKA Irodába. A 
díjazásban nem részesülő, de közlésre alkalmas cikkeket 
– szerkesztett formában – Olvasóink 2014-ben ismer-
hetik meg lapunk hasábjain. A pályázókkal szerkesztő-
ink a megjelenésről előzetesen egyeztetni fognak.

Ezúton köszönjük valamennyi pályázónk munkáját, 
hogy kutatásaikat népszerűsítő írásaikkal megtisztel-
ték hetilapunkat! GÓZON ÁKOS

Október közepén lezárult az Élet és Tudomány és az Or-
szágos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) 
2013. évi közös kutatásismertető cikkpályázata. 

A felhívásunkra több, mint félszáz pályamű érkezett 
olyan kutatóktól, akiknek a munkáját az OTKA támo-
gatta vagy jelenleg is finanszírozza, s akik fontosnak tart-
ják, hogy eredményeikről, elméleteikről a széles közönség 
tájékoztatást kapjon.



Z S I G M O N D  G Y U L A  R OVATA

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:  29

ERPSÍTÉS: 

TÁR    BATÁR és 
TÁRKONY

HAJRÁ: V

A virágok három részbQl 
állnak: szirmok, bibe és 
porzók.

A szirmok kifordulnak és 
számuk eggyel növekszik.
A színek átalakulása: 
az eredeti sziromszínt 
(mályva, illetve piros) 
a bibe veszi fel,
az eredeti bibeszínt 
(narancs, illetve sárga)
a porzók, az eredeti 
porzószínt (fehér, illetve 
világoskék)
a szirmok.
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Milyen szám illik a kérdQjel helyére?

Melyik illik legkevésbé a többihez?

Melyik csokoládé hiányzik?
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 56-os emlékek Kecelen

A több mint 3 hektáron elhe-
lyezkedő szabadtéri harci és 
szállító eszközök kiállítása a 
Keceli Haditechnikai Park ta-
lán legnagyobb értéke. Közel 
700 nagyméretű katonai eszköz 
látható a kiállításon.

Mindjárt a bejáratnál meg-
ragadja a látogató figyelmét a ha-
talmas szovjet AN típusú szállító 
repülőgép. Tőle néhány méterre so-
rakoznak a helikopterek, majd 
a harci repülőgépek. Legtöbb-
jük szovjet gyártmány: MiG-
15, MiG-17, MiG-19, MiG-21, 
MiG-23 és a SZU-22.

A repülőgépek mögött sora-
koznak a lövegek, mögöttük 
pedig a harci szállító jármű-
vek és harckocsik. Számos, az 
1956-os harci eseményekben 
használt eszközt találhatunk 
a páncélozott járművek kö-
zött. A legismertebb közü-
lük a T-54 harckocsi, amit a 
Szovjetunióban fejlesztettek 
ki. 1946-ban rendszeresítették 
a szovjet hadseregben. Soro-
zatgyártása 1947-től 1962-ig 
folyt. A Szovjetunióval szö-
vetséges országokba – köztük 
hazánkba is – nagy számban 
exportálták. 

A T-54 harckocsit egy 100 
mm-es, huzagolt csövű, cső-
szájfékes löveggel szerelték 
fel, amelyhez repeszgránátot 
és kumulatív páncéltörő lö-
vedéket rendszeresítettek. A 
torony félgömb alakú, ami jó 
ballisztikai védelmet nyújt, de 
belül meglehetősen szűk. 

Harci körülmények között 
1956-ban Magyarországon 
vetették be először, ahol példá-
ul kiderült, hogy a Molotov-
koktélos támadással szemben 
védtelenebb, mint a T-34.

Megtalálható itt a T-34 is, 
melynek fő előnye a viszony-
lag egyszerű gyárthatósága és 
kezelhetősége volt. A T-34-be 
diesel-motort építettek, ez-
zel sikerült növelni a harcko-
csi hatótávolságát, valamint 
csökkenteni a tűzveszélyt. 
A T-34-ek esetében sikerült 
megteremteni a harckocsikat 
jellemző három alapvető tu-
lajdonság – mozgékonyság, 
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tűzerő, páncélvédettség 
– összhangját.

Itt találhatók az 1956-
ban ugyancsak aktívan 
részt vevő Csepel D-344 
tehergépkocsik is, ame-
lyek egyaránt használ-
hatók voltak: rádiós, 
műhely-, vízszállító, 
ü zemanyag- szá l l ító , 
hűtő, kenyérszállító, 
mentesítő gépkocsiként 
és törzsbuszként is.

Ez a tehergépkocsi 
volt a Csepel Autógyár 
legnagyobb mennyi-
ségben előállított és 
legismertebb típusa. Az 
összkerékhajtású Csepel 
D-344 tehergépkocsit az 
egyszerűsége és a meg-
bízhatósága miatt még 
napjainkban is legenda-
ként emlegetik.

Ezekben a sorokban 
találjuk még a GAZ 
69-es terepjárókat, ezen 
belül is parancsnoki, il-
letve rádiós gépjármű-
veket, melyek szintén 
ott voltak 1956 utcáin.

A kiállítóterületen ma-
gasra emelkedik a hatal-
mas távolfelderítő loká-
tor antennája, amelyet 
még a hivatásosok közül 
is csak kevesen láthat-
tak alkalmazás közben. 
Meg lehet csodálni a 
VEGA elnevezésű lég-
védelmi rakétarendszer 
irányító állomását, vagy 

T_zérségi lövegek

T-54 harckocsi

Páncélelhárító kocsi

Csepel 344-D teherautó
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van szükség. Az így letisztított vo-
nalakat egymással keresztezve kap-
juk meg az árutermelő növényeket.
– Nem lehet felgyorsítani a folya-

matot, mondjuk üvegházi termesz-
téssel?
– Ez jó ötletnek tűnhet, de így nem 
ellenőrizhető, hogy az adott növény 
miként fog viselkedni azon a ter-
mesztési területen, ahova szánták, 
hiszen az üvegházi környezethez fog 
alkalmazkodni.
– Mennyiben jobbak a feltételek 
a nemesítés központjának tartott 
Egyesült Államokban, mint ha-
zánkban?
– Természetesen sokkal több anyagi 
forrással rendelkeznek, és rendkí-
vül intenzív szelekciót folytatnak. 
Rengeteg vonalat futtatnak, és ezek 
generációnkénti eredményei alapján 
választják ki a megfelelő egyedeket. 
Mi ezt nem engedhetjük meg ma-
gunknak, viszont szinte „személye-
sen” ismerjük az egyedeket, és látjuk 
bennük, honnan származnak és mi 
várható tőlük, tehát pontosabban tu-
dunk szelektálni. Ma már nekünk is 
lehetőségünk van arra, hogy a déli 
féltekén is termesszünk, ezzel meg-
spórolhatunk egy-egy évet.
– Nem lenne sokkal haté-
konyabb genetikai módosí-
tásokkal gyorsítani a folya-
matot?
– Fontos tudni, hogy a ge-
netikai módosítást egy má-
sik faj génjének beültetésével 
végzik egy bizonyos tulaj-
donság kialakítása érdeké-
ben, míg a klasszikus ne-
mesítés során, a fajon belüli 
egyedek természetes módon 
megváltozott genomjait 
szelektáljuk. A fajtanemesítés alap-
folyamat; míg a genetikai módosí-
tással egy tulajdonságot ültethetünk 
rá a szelektált fajtákra.
– Ha a génmódosítás ilyen egyszerű 
és könnyen kezelhető eljárás, akkor 
miért vannak sokan ellene?
– Ami egyértelműen ellene szól, 
hogy nem tudjuk, milyen mellék-
hatásokkal jár. Pontosan nem lehet 
egy gént kivágni, mindig tapadnak 
hozzá más gének vagy génszaka-
szok, ezeknek a hatását nem könnyű 
felderíteni, hosszú idő kellene hozzá. 
– Gyakori érvként hangzik el a 
GMO-t támogatók részéről, hogy e 
kultúrák termesztése során kevesebb 
vegyszert kell felhasználni. Igaz ez?

az Öbölháborúban is alkalmazott 
SCAD-rakétát, melyet atomtöltet-
tel is felszerelhettek. A VOLKOV 
légvédelmi rakétarendszert olyan 
titkosan kezelték az elmúlt években, 
hogy a hivatásos tisztek is csak külön 
engedéllyel láthatták. 

Kuriózumként említhetőek az első 
világháborús tüzérségi eszközei, ak-
navetői. Külön meg kell említeni 
egy magyar találmányt, a sűrített 
levegővel működő – Róka Kálmán 
hadnagy és Halász Pál mérnökhad-
nagy találmányaként ismertté vált 
– aknavetőt, melynek két változata 
is látható a kiállított darabok között. 

KELEMEN CSILLA

 Kukoricanemesítés 
génmódosítás nélkül

A növénynemesítés nem a kis-
vállalkozások kenyere, hiszen 
olyan nevekkel kell megküz-
deni, mint a Monsanto vagy 
a Syngenta. Azonban vannak 
kivételek! Egy sikeres csalá-
di vállalkozás. Hagyományos 

nemesítés vagy génmódosítás, eset-
leg mindkettő? Ezekről kérdeztük 
Nigicser Tamást, a magyarországi 
csemegekukorica-nemesítés egyik 
legsikeresebb szakemberét. 
– Hogyan válik valaki csemegeku-
korica-nemesítővé?
– Nagyon egyszerűen. Egyetemista 
koromban csemegekukoricát ter-
meltem, amit a balatoni strandokon 
adtam el. De mire az én termésem 
beérett, akkor már több mint egy 
hete főzték a kukoricát a strando-
kon. Éreztem, hogy ezen a területen 
van mit keresni. 
– Melyek a fajtanemesítés fő lé pé-
sei?
– Először is ki kell tűzni egy neme-
sítési célt, én a szuperédes cseme-
gekukoricák koraiságára fektettem 
hangsúlyt. Ezen felül szükség van 
egy változatos genetikai állomány-
nyal rendelkező szaporítóanyag-bá-
zisra. A hibrid vonalak nemesítése 
során az egyedeket saját virágpo-
rukkal termékenyítem, kiválasztom 
a célnak legjobban megfelelőket 
és ezeket szaporítom tovább, hogy 
egyre tisztább, homogénebb gene-
tikai állományú növényeket kaphas-
sak. Természetesen több szempont 
szerint is szelektálunk. Tíz generáció 
után tekinthető homogénnek egy 
vonal, de van, hogy ennél több időre 
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– Csak bizonyos megkötésekkel, 
mivel egy adott kártevővel szemben 
ugyan védett lesz a növény, de ott 
lehet egy másik, ami ellen védekezni 
kell, ugyanakkor hamar megjelen-
nek rezisztens károsítók is. 
– Mindent figyelembe véve, miként 
ítéli meg a magyarországi hivatalos 
álláspontot a genetikai módosítással 
kapcsolatban?
– A fajtanemesítéssel jellegénél fog-
va megbízhatóbb minőségű, egész-
ségesebb élelmiszert lehet előállítani, 
míg a genetikai módosítások hatá-
sait nem látjuk még, ezért minden-
képpen szigorúan kell szabályozni 
ezt a területet. De ugyanakkor na-
gyon kockázatossá teszi a nemesí-
tők munkáját a GMO-val szembe-
ni zérótolerancia, mert genetikai 
módosulás nem csak szándékosan 
idézhető elő,– ahogy ezt a szakzsar-
gonban mondják – „a nyomokban 
előforduló véletlen szennyeződés ki-
védhetetlen”, és ha emiatt egy egész 
tétel vetőmagot meg kell semmisí-
teni, az tönkreteheti a nemesítőt és 
egy nagy értékű genetikai potenciál 
is elvész. Ennek ellenére Magyar-
országnak gazdasági érdeke, hogy 

GMO-mentes legyen, máskülön-
ben a külföldi piacok bizalmatlanná 
válnak, ami jelentős export kiesést 
eredményezne.
– Ha formáját tekintve nem is, 
lényegében családi vállalkozás-állalkozás-
ban végzik munkájukat – milyen 
eredménnyel?
– A friss piaci csemegekukorica-
termesztésnek, ami mintegy 2000 
hektárnyi területen folyik, több 
mint háromnegyedét mi látjuk el az 
általunk nemesített vetőmaggal. Az 
ipari feldolgozású csemegekukori-
ca-vetőmagnak közel egyötödét mi 
forgalmazzuk, de ebben nem csak a 
saját fajtáink szerepelnek. 

SOMOGYI TAMÁS
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A z okostelefonok széles kör-
ben elterjedtek, és szinte 
minden olyan funkcióval – 

telefon, fényképezőgép, rádió, szá-
mológép, zene-, videólejátszó, inter-
net-böngésző stb. – rendelkeznek, 
amire a hétköznapok során többsé-
günknek szüksége lehet. Egyet nem 
tudunk a telefonnal megtenni: ké-
nyelmesen a kezünkön hordani. 
Ezért az okosórákat a gyártók nem 
is önálló eszköznek képzelik el, sze-
rintük okostelefonokhoz kapcsolva 
lehet őket igazán kihasználni. Egy 
okosóra tehát végeredményben nem 
más, mint egy második képernyő a 
telefonhoz, ami azonban gyorsab-
ban és kényelmesebben elérhető, 
mint a zsebünkben levő, jóval na-
gyobb készülék. 

Takarékos kapcsolat
Az okosórák Bluetooth-tech no ló-
giával tartanak kapcsolatot a tele-
fonnal. Ez a vezeték nélküli kapcso-
lódási lehetőség az elektronikai ké-
szülékek körében széles körben elter-
jedt, vezeték   nélküli billentyűzetek, 
egerek, telefonok és autós kihango-
sító-rendszerek is használják. Min-

Ú J ,  V I S E L H E T V  I N F O R M AT I K A I  E S Z KÖ Z Ö K

den egyes okostelefonban is elérhető 
ez a kapcsolódási lehetőség, aminek 
azonban van egy hibája: a használata 
relatíve nagyon sok energiát igé-
nyel, így a kapcsolat fenntartása 
gyorsan lemeríti mind a telefon, 
mind az óra akkumulátorát. A mai 
okos tele fonoknak egyébként is az 
egyik legnagyobb hibája, hogy az 
akkumulátoruk túl gyorsan leme-
rül, így ha az órával is folyamatosan 
kapcsolatot kell tartaniuk, az csak 
ront a helyzeten. Sőt, esténként im-
már az órát is bedughatjuk majd 
melléjük a konnektorba.

Pontosan erre a problémára kínál 
megoldást a 2006-ban kifejlesztett, 
2010-ben a Bluetooth 4.0-ás specifi-
káció részévé vált Bluetooth Low 
Energy-technológia. Ezt általában 
Bluetooth Smart-néven reklámoz-
zák, és a használata a klasszikus 
Bluetooth-kapcsolat áramfogyasz-
tásának alig 1-5%-a! Igaz, csak fele-
akkora távolságokat lehet áthidalni 
vele (maximum kb. 50 métert 100 
helyett) és az átvihető adatok meny-
nyisége is sokkal kisebb (1-2 Mbit 
helyett 0,27 Mbit), de egy karóra és 
egy telefon összekapcsolásához 

mindez bőven elegendő, a minden-
napi használat során az alacsonyabb 
áramfogyasztás a fontosabb szem-
pont.

Az első Bluetooth Smart-techno-
lógiával ellátott mobiltelefon 2010-
ben jelent meg, általánosan azonban 
máig sem terjedt el, csak néhány fel-
sőkategóriás készülékben érhető el 
(ha okosórát is vásárolnánk az 
okostelefon mellé, érdemes utána-
nézni a technikai részletek között).

Természetes elvárás lenne, hogy az 
okosórák is támogassák ezt a szab-
ványt, de még ez sem általános. 
Egyébként minden további nélkül 
használható együtt olyan óra és 
olyan telefon, amelyek csak a külön-
böző Bluetooth-verziókat támogat-
ják, az üzemidő szempontjából 
azon ban értelemszerűen olyan ké-
szülék-párost érdemes választani, 
ahol mindkettő ismeri és kihasználja 
az alacsonyabb áramfogyasztással já-
ró, modernebb verziót.

Amit nézünk
Az okosóráknak, ha már a telefo-
nok második képernyőjeként értel-
mezzük őket, kritikus pontja a kép-

Az informatikai cégek régóta 

kutatják, mi lehet a következW eszköz, ami 
a táblagépekhez hasonló érdeklWdést kelt, és aminek 

a kifejlesztése ahhoz hasonló hasznot hoz a gyártónak. Az 

egyik ilyen ígéretes terület a „viselhetW” eszközöké, azok közül 
is elsWsorban a szemüveg és az óra tenik befutónak. A Google 

okosszemüvege már ismert, de még csak fejlesztési fázisban 

van, okosórák viszont már elérhetWk, megvásárolhatók. Egyáltalán 
nem biztos azonban, hogy olyan kelendWek is lesznek, mint a táblagépek.

OKOSÓRÁK
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meglevők is egyre szebbek és ké-
nyelmesebbek lehessenek.

A funkcionalitás korlátait a készü-
lékek fizikai összetevői határozzák 
meg, például a képernyő mérete 

vagy az akkumulátor kapacitása. 
Ugyanakkor egyre több fizikai rész-
egység van az órákban is: a gyorsu-
lásmérő és a rezgőmotor mindegyik-
ben megtalálható, de némelyikben 
már mikrofon, hangszóró és fényké-
pező is, egyre bővül tehát az a kör, 
amire az órát használni lehet. Néz-
zünk ezekre is néhány példát!

IdWjelzéstWl a fényképezésig
Viszonylag sokféle órát ismerünk: 
van számokat mutató, némelyik 
csak az óra-perc értékeket mutatja, 

mások a másodperceket is, esetleg 
együtt más időzónákkal és a napi dá-
tummal. Az okosóra előnye, hogy a 
vásárlás után is változtatni tudunk, 
ezek közül melyiket részesítjük 

előnyben. Az „óra” ugyanis 
csak egy alkalmazás a sok 
közül, ami számtalan módon 
testre szabható, és módosítható 
az is, hogy az időn kívül mit 
kívánunk még a képernyőn 
látni. Annak sincs akadálya, 
hogy elegáns környezetben 
csak két mutató látsszon, futás 
közben viszont a pulzusunk is, 
kerékpározás közben az ak-
tuális sebességünk, a metrón 
pedig az újonnan beérkezett 
üzenetek.

Mindenki ismeri az ér-
zést, amikor egy rossz pil-
lanatban érkező hívás vagy 

üzenet megzavarja, mert kelle-
metlen, esetleg fizikai nehézsé-
gekbe ütközik elővenni a telefo-
nunkat. Tárgyalás közben vagy 
egy tömött buszon sokkal diszk-
rétebb, ha az üzenet egyszerűen 
csak megjelenik az órán, ahonnan 
leolvashatjuk, mintha csak az időt 
néztük volna meg. Ez a működés 
bármilyen jellegű üzenethez beál-
lítható: bejövő telefonhívás, sms, 
e-mail, Facebook-értesítés, nap-
tári esemény – a telefonnal ellen-
tétben az óra mindig kéznél van!

ernyője. A kijelzőnek egyszerre kell 
jól láthatónak lennie és kevés áramot 
fogyasztani, ez pedig két tökélete-
sen ellentmondó követelmény. A je-
lenleg kapható órák kijelzői általá-
ban a monitorokról ismert 
LCD, vagy a mobiltelefo-
nokról ismert AMOLED- 
típusú kijelzőkkel rendel-
keznek. Ezek mindegyike 
jól használható, az egyes 
termékek között azonban 
lényeges eltérések vannak. 
A Pebble okosóra LCD-ki-
jelzője például csak fekete-
fehér és nem érintésérzékeny, 
a készüléket tehát csak gom-
bokkal lehet vezérelni. Cse-
rébe a kijelző nagyon keve-
set fogyaszt, és az óra 4-5 
napig használható feltöltés 
nélkül. Más készülékek 
AMOLED-kijelzője színes és érin-
tésérzékeny, viszont naponta tölteni 
kell.

Ahogy minden számítógépet és 
mobiltelefont, az okosórákat is vala-
milyen operációs rendszer működte-
ti és teszi kezelhetővé. A gyártótól 
függ, hogy saját rendszert fejleszt az 
órához (Sony, Pebble) vagy meglevő 
operációs rendszert specializál, ahogy 
a Samsung a mobiltelefonok világá-
ból ismert Androidot. Az operációs 
rendszer segítségével az óra önállóan 
(mobiltelefonhoz való kapcsolódás 
nélkül) is használható, de ami ennél 
is fontosabb: speciális alkalmazáso-
kat lehet írni hozzá. Manapság 
ugyanis bármilyen új informatikai 
készülék piaci bevezetéséhez alapve-
tő elvárás, hogy új alkalmazásokkal 
bővíthető legyen a használhatósága. 
A gyártók maguk is készítenek al-
kalmazásokat a készülékeikhez, a 
felhasználói igények mindegyikét 
azonban képtelenek kielégíteni, így 
lehetőséget adnak a programozók-
nak új szoftverek készítésére. Na-
ponta jelennek meg például új óra-
alkalmazások a Pebble-höz, ame-
lyek az időt elegáns, vicces vagy ér-
dekes formában mutatják meg 
ugyanazon képernyőn. Ez persze 
csak a legnyilvánvalóbb ötlet, de 
minden más funkciónál is fontos, 
hogy egyre jobban ki lehessen hasz-
nálni, egyre jobb ötleteket lehessen 
megvalósítani, illetve hogy tovább-
fejlesztett szoftver-verziókkal a 
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és mások hasonló adataival. Megoszt-
hatjuk az eredményt a Facebookon, 
táblázatokat, diagramokat készíthe-
tünk belőle, és mindehhez az adato-
kat se megjegyeznünk, se külön leír-
nunk nem kell, az óra önállóan elvég-
zi ezeket helyettünk. 

Az okostelefonok a legkülönbö-
zőbb kiegészítőkkel vannak felsze-
relve, az egyik ilyen „extra” a táv-

irányító. Az órával a telefont, a tele-
fonnal pedig a tévét lehet kapcsol-
gatni – ha a mindennapokban 
kényelmesnek bizonyul ez a megol-
dás, semmi akadálya sincs az elter-
jedésének. Az pedig már ma is na-
gyon hasznos lehet, ha a telefono-
kat, mint mp3-lejátszókat tudjuk az 
óránkról vezérelni. Sokan hallgat-
nak már ma is okostelefonon zenét, 
és ha bármilyen átkapcsolásra van 
szükségük, elő kell venniük a készü-

Amint korábban láttuk, a mobilte-
lefon egyik legnagyobb előnye, hogy 
számtalan más eszközt tud egyszerre 
helyettesíteni. Az okosórákkal szem-
beni fenntartások egyik oka, hogy 
túlságosan sok eszköz már nem ma-
radt, amit helyettesíteni kellene – 
ami mégis maradt, az általában főleg 
a sportolással kapcsolatos. Minden 
okosóra rendelkezik például három 
irányban működő gyorsu-
lásmérővel, ami kitűnően 
használható lépésszámlálás-
ra. Ha valakinek orvosi ta-
nácsra napi kilencezer lé-
pést kell megtennie az 
egészsége érdekében, nem 
kell külön lépésszámlálót 
vennie, egy okosóra is meg-
teszi helyette.

Bár logikus lenne és a vo-
natkozó fejlesztés is megin-
dult már, a ma kapható 
okosórákban külön GPS-
egység még nincsen. Vagy-
is ha kilométer-számlálást 
vagy sebességmérést szeretnénk 
igénybe venni, akkor a csatlakozó 
mobiltelefonnak is elöl, a GPS-mű-
holdakat látó helyen kell lennie.

Az viszont tényleg az óra mellett 
szól, hogy ha stopperként használ-
tuk, az eredményeket nem kell kü-
lön leírni és feldolgozni. Az óra au-
tomatikusan fel tudja tölteni azokat 
a telefonunkra, az pedig igény sze-
rint az internetre, ahol összehason-
líthatjuk a korábbi eredményeinkkel 

léket a zsebükből, majd a művelet 
után ismét eltenni. Az órával ez a 
mozdulat megspórolható, a zenele-
játszó programok távvezérlése a ma 
kapható okosórák egyik leginkább 
előtérbe helyezett (reklámozott) 
funkciója. 

A legolcsóbb telefonkészülék is 
rendelkezik kamerával, természetes 
az igény, hogy az órákba is beépít-
sék őket. Persze ahogy a telefonok-
tól, úgy az óráktól sem lehet tökéle-
tes minőséget elvárni, inkább csak a 
pillanat gyors rögzítésére, megraga-
dására alkalmasak. Az alábbi képek 
például már órával készültek – a 
Samsung fejlesztési igazgatója ké-
szítette a Galaxy Gear okosórával. 
Ez egyébként 1,9 megapixeles, auto-
fókuszos és BSI-szenzoros – utóbbi 
eddig csak a drágább okos te le fo-
nokban volt elérhető, és a jellemzője, 
hogy a fényérzékeny felület maxima-
lizálásával rossz fényviszonyok mel-
lett is jobb képminőséget biztosít.

Igaz, a konkrét készülék egyik 
legtöbbet bírált tulajdonsága, hogy 
az optikát a szíjban helyezték el, ami 
a jelenlegi órák esetében is a leg-
gyorsabban elhasználódó, legna-
gyobb igénybevételnek kitett rész. 
Kétséges tehát, hogy az óra meddig 

lesz egyáltalán használ-
ható fényképezőgépként 
is, de a technológia alap-
vetően adott, és idővel 
természetesen egyre fej-
lettebb, egyre jobb mi-
nőségű optikák megjele-
nése várható a karórák-
ban is.

Olvasóink közül biz-
tosan sokan emlékeznek 
még a nyolcvanas évek-
beli Knigth Rider című 
tévésorozatra, amelyben 
Michael, a főhős az órá-
ján keresztül tartotta a 

kapcsolatot KITT-tel, az önállóan 
közlekedő, vicces személyiségű 
autójával. Az óra segítségével be-
szélgettek, sőt Michael az órát 
használta nyomrögzítésre is. Ön-
állóan közlekedő autók vannak – 
nincs még engedélyezve a haszná-
latuk, de már léteznek –, most 
már óra is kapható ahhoz, hogy az 
autónkat azon keresztül szólítsuk 
magunkhoz…

SZATMÁRI PÉTER
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kat (hiteltörlesztés, helyi adók, nyugdíj-
előtakarékossági befizetés stb.). A prog-
ram helyes kitöltésének végén meg-
kapjuk az egyenleget, azaz, hogy 
egyáltalán maradt-e pénzünk és 
mennyi. Ha jól gazdálkodtunk, a 
program még meg is dicsér bennün-
ket! 

Mivel kicsi gyermekeink és a fiata-
lok szinte a billentyűk bűvöletében 
élik mindennapjaikat, helyesen te-
szik a szülők, ha bevonják e számo-
lásba, a program kitöltésébe őket. A 
gyermekek kialakuló pénzügyi kul-
túrájával kapcsolatos legfrissebb ha-
zai kutatások eredménye ezt mutat-
ja, hogy a 6-7 éves, tehát éppen az 
elemi iskolát elkezdő gyermekek 
már jó alanyai a háztartás pénzügyi 
gazdálkodás alapjai és a pénzzel bá-
nás megtanításának. Adjuk kezükbe 
a táblázat kitöltését, vezessük be 
őket a bevételek és kiadások szerke-
zetébe! A módszertan még arra is jó, 
hogy egy kicsit elkalandozzunk a 
pénzügyi tervezésben: a kiadások 
rangsorolásával, a költési tételek vál-
toztatásával láthatjuk, hogy egy-egy 
nagyobb költekezés (lakásfelújítás, 
nagyobb beruházás stb.) mennyire ve-
szi igénybe a bevételeket, marad-e 
pénz megtakarításra. 

Szünidei munka
Az iskolába kerülés idején akaratlanul 
is felmerül a kérdés minden család-
ban, legyen-e és mennyi a gyermek 
zsebpénze. Ez az időszak és ez az élet-
kor meghatározó egy gyermek életé-

P É N Z Ü G Y I  T U DATO S S Á G U N K

GAZDÁLKODJ OKOSAN!
A „Gazdálkodj okosan!” mondatot ismeri szülW és gyermek egy-
aránt, mert egy társasjáték neve. Ma talán kevesen tudják, 
hogy e játék elWfutára a bW 70 évvel ezelWtt külföldrWl szár-
mazó Monopoly, illetve a Capitaly volt, de ezt a második 
világháború utáni hazai politika nem szerette, így aztán 
megalkották a magyar játékot, a Gazdálkodj okosan!-t. 

Mi is volt a baj az amerikai já-
tékkal? Elsősorban az, hogy 
a nyerő játékos mások hát-

rányára szerez előnyt, vagyonát úgy 
gyűjti össze és győz, hogy játékostár-
sait kiszorítja, tönkreteszi. A sokkal 
humánusabb Gazdálkodj okosan! já-
tékban a győztes játéka nincs hatás-
sal társaira, győzelme inkább a sze-
rencsén és saját ötletein alapul. Vala-
hogy így vagyunk akkor is, amikor 
saját pénzünkkel akarunk okosan 
gazdálkodni: mi szeretnénk a leg-
jobb pénzügyi döntést hozni, hogy 
anyagiakban előbbre jussunk, meg-
alapozzuk jövőnket, segítsük csalá-
dunk helyzetét, elindítsuk gyerme-
keink életpályáját. Mindeközben 
nem törődünk másokkal, nem oko-
zunk kárt idegenek pénzügyeiben, 
legfeljebb mások jó tapasztalatait át-
vesszük és tanulunk azok esetleges 
hibáiból.

Egyensúlyozzunk 
pénzügyeinkkel is!

Hogyan is gazdálkodjunk okosan 
pénzünkkel? Talán a legalapvetőbb 
az, hogy lássuk pénzügyi egyensú-
lyunkat, mennyi a bevételünk és 
mennyit költünk hónapról-hónapra. 
Lehet ezt az összevetést egy számtan-
füzetben is kiszámolni, de talán a leg-
jobb, ha igénybe veszünk ehhez egy 
tényleg hasznos számítástechnikai 
eszközt: a Pénzügyi Felügyeletek Ál-
lami Felügyelete segédletét. A fel-
ügyelet honlapjáról könnyen elérhető 
a háztartás költségvetés-számoló program 
(http://www.pszaf.hu/fo gyasz-
toknak/alkalmazasok/hksz). Min-

denki számára érthetően 
veszi számba a módszer-
tan a bevételeket, az alap-
vető szükségletek (lakás, 
élelem, gyógyszer stb.) pénz-
igényét, az általános ki-
adásokat (telefon, közleke-
dési bérlet, sport stb.), az 
extra költéseket (alkohol, 
dohányzás, szerencsejáték, 
tartós fogyasztási cikkek 
stb.) és az egyéb kiadáso-

Monopoly 

(speciális Alan 

Turing-kiadás)
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háztartástan-gazdaságtan oktatása. 
Több jó példa is akad, egyes tanin-
tézmények komolyan gondolják ezt, 
sőt ehhez kapnak szakmai támoga-
tást is, többek között a Magyar 
Nemzeti Banktól (Pénziránytű, Láto-
gatóközpont). A lakossági ügyfeleket 
előtérbe helyező kereskedelmi ban-
kok fiataloknak szóló kiadványokat, 
hirdetményeket tesznek közzé (pél-
dául Pénzügyi kisokos), legnagyobb 
kereskedelmi bankunk, az OTP pe-
dig alapítványt hozott létre a pénz-
ügyi kultúra fejlesztésére (Fáy And-
rás Alapítvány). 

A látható fejlődés ellenére egy leg-
utóbbi pénzügyi kultúrát célpontba 

re, nevelésére és a lassacskán kialaku-
ló gazdálkodási szemléletére egy-
aránt. Odafigyelő neveléssel a gyer-
mek okosan tudja beosztani 
zsebpénzét, megérti a dolgok, tár-
gyak értékét, értékrendjét, összeha-
sonlításokat tud tenni hasznosság, ér-
ték és ár tekintetében egyaránt. Sokat 
segíthet ebben a szülő, ha a napi vagy 
nagyobb bevásárlásokat a gyermek-
kel együtt teszik meg, és megosztja 
véleményét a kosárba teendő és meg-
vásárolni szándékolt árukról. De te-
gyük ezt akkor is, amikor a postán 
kapott közüzemi számlákat gyerme-
künkkel bontatjuk ki és együtt érté-
keljük ki az áram, a víz, a fűtés, a sze-
métszállítás költségét. 

A már önállósuló kamaszok, fiata-
lok, főiskolások, sőt a már kereső fi-
atalok közbeszédében sajnos a pénz-
ügyek terén gyakorta tapasztalható 
egyoldalúság is: az önállóságra tö-
rekvésben nem számolnak azokkal a 
kiadásokkal, amelyet az együttla-
kásból eredően még a szülők állnak 
(rezsiköltségek, étkezési költségek stb.). 
Így gyakran abba a csapdába esnek, 
hogy keresményüket e költségek fi-
gyelmen kívül hagyásával osztják be 
és költik el. A későbbiekben a szü-
lőktől történő tényleges külön költö-
zés és a külön kassza hozza meg a 
valós bevétel-kiadás egyensúlyának 
megértését a fiatal számára.

Sajnálatosan a középiskolások, főis-
kolások számára még nem általános 
a módszeres pénzügyi ismeretek, 

állító kutatás szerint azonban a fel-
sőoktatásban tanuló fiatalok valós 
és vélt pénzügyi tudása között na-
gyon nagy különbség van. E kor-
osztály saját pénzügyi tudását 30%-
kal értékeli magasabbra a valóság-
hoz képest, és 11%-uk alulértékeli e 
tudást.          

A pénzügyi kultúrát kutatók el-
gondolkodtató következtetése az is, 
hogy a fiatalok többsége, amíg nem 
alapítanak családot, pénzügyekben 
nem lát előbbre két hónapnál. Van-
nak olyan javaslatok is, amely szerint 
a fiatalokat arra kellene ösztönözni, 
vállaljanak nyári, szünidei munkát, 
hogy megtapasztalják, mennyit kell 
dolgozni egy sportcipőért vagy egy 
hétvégi buli fedezetéért. 

A fiatalok pénzügyi tudatosságá-
nak javítása mellett meg kell jegyez-
ni, hogy a hazai felnőtteknek is van 
pótolnivalójuk: egy német és ma-
gyar e tárgyban végzett összehason-
lítás azt mutatja, hogy egy német ál-
lampolgár, amikor beosztja pénzét, 
kiadásai élére legelőször megtakarí-
tását teszi, ez élvez elsőbbséget, csak 
utána jön a többi kiadási tétel. Nem 
ártana példát vennünk róluk!    

Ha okosan szeretnénk gazdálkod-
ni, akkor költési lehetőségünkhöz 
igazítjuk értékrendünket és megha-
tározzuk kiadásaink fontossági 
rendjét, rangsorát is. Igényeinket 
nemcsak mi irányítjuk, változtatjuk, 
nagy hatással van erre környezetünk 
és a reklámok is. Nem könnyű ebben 
egy számunkra elfogadható rang-

A PSZÁF háztartási költségvetést 

számoló programja

A Fáy 

Alapítvány 

Sulibank-

weboldala
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sort összeállítani és megtartani. Pe-
dig, ha alaposan belegondolunk, 
utólag sokszor arra jutunk: ezt vagy 
azt a dolgot feleslegesen vettük meg, 
jobban tettük volna, ha azt a pénzt 
másra, hasznosabbra, fontosabbra 
fordítottuk volna!  

Ne költsünk feleslegesen!
Ebben az évben a pénzügyek terén 
sok szabályozó változás történt, költ-
ségvetési okokból olyan adók léptek 
életbe, amelyek korábban nem vol-
tak, sőt menet közben ezen adók 
mértéke még nőtt is. Ugyan a ban-
kok versenyeznek egymással, mégis 
szép lassan ezen adókat (tranzakciós 
illetékeket), mint egyfajta költsége-
ket, az ügyfelek fizetik meg, ezt lát-
juk, ha összehasonlítjuk a mostaná-
ban terhelt banki jutalékokat az egy 
évvel korábbiakkal. Mit csináljunk?

A számlavezetés, a készpénzfelvé-
tel, az átutalás és más banki szolgál-
tatások árát a bankok számlánkra 
terhelik, célszerű tehát utánajárni, 
hogy melyik banknál előnyösebb e 
szolgáltatások igénybevétele. Ha lé-
nyegesen olcsóbbat találunk, időt 
kell szánnunk a bankváltásra. Eh-
hez a pénzügyi felügyelet honlapján 
(Fogyasztói oldalak) eligazítást talá-
lunk, illetve a bankfiókok alkalma-
zottai is segítséget adnak. Kicsit 
ugyan munkaigényes és odafigye-
lést is igényel, de ha ésszerűsíteni és 
takarékoskodni akarunk, akkor 
lépnünk kell. Ugyan a kormányzat 
és a bankok is készpénzkímélő fize-
tésre ösztönzik a lakosságot, de 
szinte elkerülhetetlen a készpénzes 
vásárlás. A készpénzfelvételnek vi-
szont nagyon megnőtt a banki költ-
sége. És egyáltalán nem mindegy, 
hogy 50 000 vagy 5000 forint fel-
vétele után fizetünk készpénzfelvé-
teli jutalékot. Egyes bankok külön-
böző összegű felvett készpénznél 
azonos jutalékot számolnak fel, 
másoknál a felvett összeg arányá-
ban nő a jutalék! Az sem mindegy, 
hogy saját bankunk készpénz-auto-
matáját vagy idegen bankét hasz-
náljuk-e, az idegen használat lénye-
gesen többe kerül. Célszerű tehát 
felmérni a valóban szükséges heti, 
havi készpénzigényt és azt is, hol 
vesszük fel. Arra is figyelnünk kell, 
hogy a személytelen banki szolgál-
tatások (azaz az elektronikusak) jóval 

olcsóbbak, mintha azt bankfiókban 
az alkalmazottak segítségével vé-
geznénk (készpénzfelvétel, átutalás 
fiókban). 

A fizetési késedelmek is sok költség-
gel járnak: ha a különféle rezsiszám-
lákat (áram, víz, szemétszállítás stb.) 
vagy más, határidőre történő pénz-
ügyi kötelezettségeket (hiteltörlesztés, 
hitelkártya előírt egyenlegének visszaállí-
tása, személyi jövedelemadó és más adók) 
nem tudjuk tartani vagy elfeledke-
zünk ezek időbeni megfizetéséről, 
igen magas késedelmi kamattal szá-
molhatunk. „On-line” világunkban 
számtalan számítástechnikai eszköz 
áll rendelkezésre pénzügyi kiadása-
ink ütemezésére, sőt e határidők fi-
gyelmeztetésére is. És ha már „on-li-
ne”, akkor élhetünk egy nagyon 
hasznos eszközzel: kérésre bankunk-
tól folyamatosan villanyposta-üzene-
tet kaphatunk bankszámlánkat érin-
tő bármilyen változásról (jóváírások, 
terhelések), így is nyomon követhetjük 
pénzügyeinket és költési lehetősége-
inket. Ez biztonsági okokból is na-
gyon fontos szolgáltatás. 

Szinte minden család vagy egyén 
olykor szembenéz azzal, hogy a ko-
rábbi stabil, kiegyensúlyozott pénz-
ügyi egyensúlya felborul vagy a be-
vételek okán vagy valamilyen nem 
várt költség, esetleg egy régen elter-
vezett és szükséges nagyobb beruhá-
zás miatt. Komoly mérlegelést igé-
nyel, vállaljuk-e a másoktól jövő 
pénzügyi segítséget, a hitelt (család-
tól, baráti körtől, banktól), mert a visz-
szafizetés esetleg hosszabb távra is 
megterheli pénztárcánkat vagy a ké-
sőbbiekben a hitelfelvétel idején nem 
ismert további kockázatoknak tesz-
szük ki magunkat. A pénzügyi vál-
ság 4 évvel ezelőtti kirobbanása kijó-
zanító hatással járt: ma már talán 
jobban átgondoljuk az idegen pénz 
használatát, annak terheit, kockáza-
tait, értjük a devizaárfolyam válto-
zásait, a banki költségeket. Ha még-
is csak ez a megoldás, célszerű alapo-
san körüljárni a hitellel járó összes 
kötelmet, terhet, ezek közül csak a 
legfontosabbak: a törlesztő részlet 
számítását, tartalmát, az előtörlesz-
tés lehetőségét és azt is, hogy milyen 
következményei vannak, ha még-
sem tudnánk határidőre visszafizet-
ni a kölcsönpénzt. 

PALLA GÁBOR

Folyamatos szárnyalás –
 200 napon át

A rájuk erősített adatgyűjtő sem aka-
dályozta meg a havasi sarlósfecskéket 
abban, hogy több mint fél évet a leve-
gőben töltsenek. Nem kizárt, hogy ez 
idő alatt néhányszor leszálltak, de az 
biztos, hogy nagyon 
ritkán és soha nem né-
hány percnél hosszabb 
időre. Ez azt jelenti, 
hogy közel hét hóna-
pon át a levegőben et-
tek, és ami még meg-
lepőbb, aludtak.

A svájci Ornitológiai 
Intézet munkatársai 
gyorsulás- és fény-
mérővel látták el a 
madarakat. A készü-
lék négy percenként kapcsolt be 3 má-
sodpercre. Szabadon bocsátásuk után 
a madarak elrepültek Délnyugat-Af-
rikába telelni. Következő tavasszal há-
rom madár készülékét sikerült vissza-
gyűjteni.

Az adatok azt mutatták, hogy költő-
helyükön, Svájcban, illetve vándorlás 
közben a madarak jellemzően nappal 
repültek, éjszaka fákon vagy sziklá-
kon pihentek. De amint elérték afri-
kai telelőhelyüket, megváltozott a vi-
selkedésük. A nappali és az éjszakai vi-
selkedésmintázat teljesen egyforma 
lett, a pihenő szakasz megszűnt. 

A havasi fecskék nem kicsik, a 
szárnyfesztávuk akár az 57 centimé-
tert is elérheti. Hogyan képesek folya-
matosan olyasmire, mint a nagy ener-
giafelhasználású repülés? Hogyan al-
szanak? Miért nem szállnak le? Egy-
előre csak találgathatunk. Talán a 
delfinekhez hasonlóan képesek válto-
gatni, melyik agyféltekéjük aludjon. 
Lehet, hogy így elkerülhetik a raga-
dozókat vagy nem érik el őket a ma-
láriaszúnyogok. Ami viszont bizo-
nyos, az az, hogy mostantól a havasi 
sarlósfecske tartja a megszakítás nél-
küli szárnyalás rekordját. Még a híre-
sen hosszútávrepülő sarki csér is leszáll 
a vízre pihenni. 

Kubinyi EniKő

ÉT-ETOLÓGIA
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– Nem olyan, mint a kínai nagy fal: 
van, ami áthatolhat rajta, de ez sza-
bályozott módon történik, miként, 
amit nem enged át, azt is szabályo-
zottan teszi. Ahhoz azonban, hogy a 
tápanyagokat bejuttassa az agyba, 
szállítófehérjékre van szükség, e nél-
kül éhen halnának az idegsejtek. 
Ezek a szállítófehérjék azonban csak 
a megfelelő tápanyagot juttatják át, 
amely úgy illeszkedik hozzájuk, 

mint a zárba illő kulcs. A szorosan 
zárt rendszerben nincs más szabad 
út: ez biztosítja a védelmi funkciót.
– Úgy képzeljük el, hogy vannak 
ajtónálló őrök, „akik” más egyéb 
anyagok, az ellenség bejutását meg-
akadályozzák?
– Igen. A rákos sejteken korábban 
már azonosítottak olyan fehérjéket, 
amelyek a gyógyszerek elleni kémiai 
védelmet biztosítják. Később derült 
ki érdekes felismerésként, hogy ezek 
a szállítófehérjék, az ajtónálló őrök a 
vér-agy gáton is megtalálhatók.
– Hogy jöttek rá erre?
– Az egyik ilyen fehérjének – 
transzporternek – holland kutatók 
előállították a génkiütött egérmodell-
jét. Meglepetésükre ezek az állatok 
parazitaölő szerre elpusztultak, míg az 
eredeti egereknek semmi bajuk nem 
lett. A vizsgálatok során azt találtuk, 
hogy bedúsult ez a szer az idegrend-
szerben, ez okozta a modell-állatok 
pusztulását. Így jöttek rá, hogy ez a fe-
hérjecsalád a vér-agy gáton jelen van, 
és védelmi szerepet játszik.
– A védelmi szerepen túl ezek a vér-
agy gáton található védőfehérjék mi-
ért fontosak számunkra?

– A régi szerelem: az ideggyógy-
ászat, a gyógyszertudomány hogyan 
kapcsolódik fő kutatói, oktatói mun-
kájához? 
– Orvosi ismereteimet napi szinten 
hasznosítom: az egyetemen több ka-
ron oktatok, gyógyszerészeket, PhD-
seket készítek föl. A vér-agy gát mo-

dellezéséről és az 
orvosi kutatások-
ban való alkalma-
zásáról szóló nagy-
doktori disszertá-
ciómat tavaly véd-
tem meg. 

– Mielőtt a téma mélyére ásnánk, 
kérhetek egy rövid definíciót? Mi a 
vér-agy gát?
– Az agyi hajszálerek összessége. Fe-
ladata, hogy megfelelő környezetet biz-
tosítson az idegrendszer működéséhez.
– A gát szó arra enged következtet-
ni, hogy védi az agyat holmi illeték-
telen behatolóktól…
– …azaz elállja az ártalmas anyagok 
útját. Az agyi hajszálerek nagyon 
különböznek a többitől: faluk igen 
vékony, de nehezen átjárható.
– Kivételezett „vendéget” azért be-
enged falai mögé?

I N T E R J Ú  D E L I  M Á R I Á VA L
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A VÉR-AGY GÁT 
NEM KÍNAI NAGY FAL

Magyar alapkutatókat bemutató sorozatunk következW interjú-
alanya, Deli Mária az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpontjának 
Biofizikai Intézetében a molekuláris neurobiológiai csoport 
tudományos tanácsadója. A 49 esztendWs kutatónW az általános 
orvosi diploma megszerzése után ideggyógyász szeretett volna 
lenni, de vonzotta a kutatás, az immunológia is. Némi vargabete 
után került az SZBK-ba, ott kapcsolódott be a Joó Ferenc vezet-
te vér-agy gát témába, amelynek révén azóta számos külföldi 
intézethez fezi  szakmai együttmeködés. A gyógyszertudomá-

nyokból habilitált kutatónW tavaly lett az MTA doktora.

37834 Tumor a patkányagyban
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tudják: az orvosság áthalad-e a vér-
agy gáton. A hatóanyagok bejutását 
fokozni lehetne úgy is, hogy a sej-
tek közötti szoros kapcsolatokat 
visszaállítható módon, rövid ideig 
megnyitnánk. A gyakorlati alkal-
mazás másik lehetséges útja, hogy 
nanorészecskékbe becsomagolják a 
gyógyszert, célzóeszköznek pedig 
azokat a tápanyagokat használjuk, 
amelyeknek van szállítófehérjéjük a 
vér-agy gáton. Tervezzük azt is, 
hogy nem egy, hanem több anyag 
kombinációját alkalmazzuk, s ha ez 
sikerül, meghatározott helyre lehet-
ne gyógyszereket bejuttatni az 
idegrendszerbe. Ha csak egy cél zó-
anyagot alkalmazunk, a gyógyszer 
más szervbe is bejuthat, míg ha 
csak a vér-agy gátra jellemző kom-
binációt használunk, a na no ré-
szecskék, mint zsák a foltját, meg-
találják a nekik megfelelő sejtek 
mintázatát, s csak odautaznak, s 
csak az agyban fejtik ki hatásukat.
– Milyen további lépések kelthetnek 
reményt, hogy kutatásaik révén kö-
zelebb kerülünk a ma még gyógyít-
hatatlan betegségek sikeres kezelé-
séhez?
– Azt tudjuk, hogy az Alzheimeres 
azért beteg, mert az idegsejtjei el-
pusztulnak, ezt kellene gyógyíta-
nunk. Azt azonban jelenleg nem 
vesszük figyelembe, hogy az ideg-
sejtek pusztulásához a vér-agy gát 
rossz működése és károsodása is hoz-
zájárul.  Az orvoslásban új szemléle-
tet jelent a vér-agy gát védelmének 
fontossága, az hogy a gyógyításnak 
az agyi hajszálerek is célpontjai le-
hetnek. Olyan vegyületeket kere-
sünk, amelyek megvédhetik a vér-
agy gátat az Alzheimer-kórban.
– Találtak már ilyet?
– A halolaj egyik összetevőjéről, 
egy telítetlen zsírsav védőhatásáról 
már jelentettünk meg közleményt. 
A koffeinről is igazolták, hogy az 
Alzheimer-kór megelőzésében je-
lentős szerepet játszik, főként a női 
szervezetben. A szegedi egyetem 
Alzheimer-kórral foglalkozó kuta-
tócsoportjaival kialakított szoros 
szakmai kapcsolatunk alapján bí-
zunk abban, hogy eredményeink a 
jövőben hasznosulnak a gyógyítás-
ban is.

CHIKÁN ÁGNES

követően japán partnerekkel együtt 
szabadalmaztattuk ezt az eljárást.
– Mi lehet ennek a haszna, milyen 
eredmény várható tőle a gyógyítás-
ban?
– Ezt a modellt sok mindenre lehet 
alkalmazni. Vizsgálni tudjuk példá-
ul a vér-agy gát szerepét egyes 
idegrendszeri betegségekben, mint 
például az Alzheimer-kórban, agy-

vérzések esetén. Választ kaphatunk 
arra, hogyan jutnak be az idegrend-
szerbe fertőző kórokozók, egyes 
baktériumok, vírusok vagy olyan 
paraziták, mint a toxoplazma. 
Ugyanez a modell alkalmas arra, 
hogy a gyógyszerfejlesztők meg-

– Az a baj, hogy azok a szállítófehér-
jék, amelyek megakadályozzák, 
hogy a mérgek bejussanak az agyba, 
a hasznos hatóanyagokat, adott eset-
ben az orvosságot sem engedik át.
– Gondolom, kutatóként mindent 
megtesznek, hogy túljárjanak ezek-
nek a szállítófehérjéknek az „eszén”.
– Ezen dolgozunk, hiszen emiatt 
nehéz az idegrendszeri betegségek, 

mint a Parkinson-, az Alzheimer-
kór, az epilepszia, főképpen az agy-
daganat gyógyítása. A vér-agy gát 
laboratóriumi vizsgálatára alkalmas 
új modellt fejlesztettünk ki három 
sejttípus együtt tenyésztésével. Két 
és féléves japán tanulmányutamat 

idegsejt

idegsejt

alaphártya

asztrocita

mikroglia

pericita

monocita

limfocita

vörösvértest

simaizomsejt

endotélsejt

vér

MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpontja (VÁRADI ZSOLT FELVÉTELE)

Vér-agy gát
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gyarországról induló kezdeményezés. 
A mozgalom lényege, hogy diákok és 
az élet legkülönfélébb területein dol-
gozó fiatalabb és idősebb önkéntesek, 
egy-egy délutánjukat a beteg gyer-
mekek meglátogatásának szentelik, 
és ki mit tud: meséléssel, bábozással, 
vagy éppen bűvészkedéssel lepi meg a 
benn fekvő gyermekeket. A legkitar-
tóbb önkénteseket pedig jelképes mó-
don, anyagilag is igyekszik honorálni 
a Mosolygó Kórház Alapítvány.

Az Alapítvány elnöke, Dr. Albert 
Royaards, holland ügyvéd, bankár, 
korábban a Magyarországi Piros 
Orr Bohócdoktorok elnöke, né-
hány éve Csáky-Bornemisza Éva 
grófnővel életre hívtak egy új kez-
deményezést, a Mosolygó Kórhá-
zat, hogy a mosolyok még több 
gyermekhez eljuthassanak.

Azt azonban kevesen tudják, hogy 
a kórházi látogatások nemcsak a 
gyermekek lelkére, hanem immun-

rendszerére is hatással lehet-
nek: amerikai és japán méré-
sek szerint a nevetés egészsé-
ges felnőttekben is serkenti az 
immunrendszert.

Bár a nevetés, a jókedv a 
köztudat szerint is erősíti az 
immunrendszert, és ezt szá-
mos megfigyelés alátámasztja 
– hétköznapi tapasztalat, 
hogy jóval nehezebben ka-
punk el betegségeket, amikor 
nem szorongunk és nem le-
hangoltak, hanem jókedvűek 
vagyunk –, valójában a hiva-
talos, bizonyítékokon alapuló 
orvosi irodalomban igencsak 
kevés tanulmány támasztja 
alá ezt a népszerű elképzelést.

2001-ben Berk és munkatár-
sai 10-10 egészséges felnőtt 
férfinek 60 perces humoros 
videót vetítettek le, és azt ta-
lálták, hogy a film után a fér-
fiak vérében az immunglo-

MOSOLLYAL 
AZ EGÉSZSÉGÉRT

1.
rész

A fenti jelenet lassan bárme-
lyik kórházban megtörtén-
het Magyarországon; a Mo-

solygó Kórház hivatásos művészei és 
önkéntesei sorra egyre több gyer-
mekosztályt látogatnak a fővárosban 
és vidéken egyaránt. A mozgalom 
lassan túllépi az ország határait is: 
Szingapúrban, Japánban, Indiában, 
Kínában, Indonéziában, Szlovákiá-
ban, Horvátországban és a világ egy-
re több országában felüti fejét a Ma-

Szürke hétköznap kora estéje egy neonfénnyel világított kórházi kórteremben. Nagymama és kisgye-

rek üresen bámulják a plafont. Egyszer csak belép egy szikrázó tekintete fiatalember. Mozgásával, te-
kintetével csakhamar magára vonzza a gyermek tekintetét. Elkezdi mondani az egyik Grimm-mesét. 

És megtörténik a csoda: a gyermek szeme csillogni kezd… Az orvostudomány azonban még csak 

most kezdi felismerni, hogy ennek a hétköznapi csodának nemcsak lelki, hanem testi hozadéka is 
lehet. Egy nemrég megjelent magyar tanulmány elsWként jelezte, hogy a kórházi látogatások a gyer-

mekek immunrendszerét is megváltoztathatják.
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bulin-szint (IgM, IgA és IgG), az 
aktivált T-sejtek száma, és egy, a 
daganatok elleni küzdelemben fon-
tos jelző molekula, az IFN-szintje 
egyaránt emelkedett. Hat férfinél a 
vírusok és daganatsejt elleni véde-
lemben meghatározó NK-sejtek 

aktivitásának emelkedését is kimu-
tatták. Ugyanebben az évben 
Takahashi és munkatársai 21 egész-
séges felnőtt férfi vérében szintén 
emelkedést mértek az NK-sejtek 
aktivitásában egy 75 perces humo-
ros videó vetítése után.

2003-ban Bennett továbbárnyalta 
a vizsgálatokat, mert mérései során 
azt is figyelembe vette, hogy az 
érintett felnőtteknek mennyire tet-
szett a vetített videó. A 16 egészsé-
ges nőnél, akinek humoros videót 
mutatott, szubjektív becslőskálán 
vizsgálta a jókedv mértékét. Kez-
detben az NK-sejt aktivitás válto-
zásában nem talált jelentős eltérése-
ket, csak akkor, ha számításaiban a 
jókedv mértékét is figyelembe vet-
te, tehát csak azoknál a nőknél fi-
gyelte meg a jelenséget, akiknek 
tetszett a videó.

A legmegdöbbentőbb felfedezést 
2007-ben Hayashi és Tsujii tették, 
akik 2-es típusú cukorbetegség-
ben szenvedő hat férfinak és négy 
nőnek mutattak 60 perces humo-
ros videót, és nemcsak a vércu-
korszintben találtak változást, ha-
nem a biológiai választ egészen a 

génszintig sikerült nyomon kö-
vetniük. A humoros videót köve-
tően a kutatók számos gén – köz-
tük az NK-sejtek aktivitását sza-
bályozó gének – expressziójában 
növekedést találtak.  

A fenti tanulmányokból feltűnik, 
hogy a méréseket egészséges felnőt-
tekkel mesterséges, laboratóriumi kö-
rülmények között és kifejezetten ala-
csony esetszámmal végezték.

Mindezek alapján adja magát a kér-
dés: ha egészséges felnőtteknél a ne-
vetés serkenti az immunrendszert, 
vajon ugyanezt tapasztaljuk-e kór-
házban fekvő, beteg gyermekeknél is, 
ha az ott kapott orvosi kezelés mellett 

sikerül mosolyt csalni az arcukra? 
Más szóval: az eddigi eredmények-
nek van-e jelentőségük a klinikumban 
is? Vajon a jókedv beteg gyermekek-
nél is segíti a gyógyulást?

Cikksorozatunk következő részé-
ben részletesen bemutatjuk azt a ma-
gyar tanulmányt, amelyik kórház-
ban ápolt beteg gyermekeknél jelzett 
változásokat az immunrendszerben, 
amikor meglátogatták őket a Mo-
solygó Kórház Alapítvány művészei.

BÉRES ANDRÁS

A Mosolygó Kórház önkéntes és tagsági 
rendszere a www.mosolygokorhaz.hu 
oldalon ismerhető meg.

INTERJÚ ALBERT ROYAARDS-SZAL

– Miért hozta létre a Mosolygó Kórházat? 

– Két élmény miatt apai hivatásom korai idQszakából. Az elsQ, amikor a fiam egyéves volt, 
cukorbeteg lett, hónapokon át élet és halál között lebegett. Ebben az idQszakban tanultam 
meg, hogy milyen fontos volt a fiamnak, a szüleinek és még a kórházi személyzetnek is, hogy 
ezekben a nehéz idQkben találjanak olyan okot, ami miatt felüdül a lelkük. És a mosoly a tük-

rözQdése annak, hogy boldogság van valakinek a lelkében.
A második pedig, hogy hat gyermek apjaként, a mosoly hasznosságát nem 
volt nehéz megtanulom, különösen, amikor valamelyikük beteg volt. A kilá-
balás egy betegségbQl gyorsabb lehet, ha a gyermek lelke idQnként kap egy 
„boldogság-erQsítést”. Nos, a m_vészet abban áll, hogy mikor és hogyan 
adjuk ezt az erQsítést. 
– Mi a különbség egy Mosolygó Kórházas m_vész és egy bohócdoktor 
között?

– Egy bohócdoktor nagyon hasznos lehet számos gyermeknek a kórházban 
(hacsak a gyermek nem ijed meg egy hangos vagy túlfestett arctól; vagy 
amikor a tinédzser úgy érzi, hogy Q már „túl nagy” hozzá; vagy amikor a szü-
lQk és/vagy a kórházi személyzet számtalan különbözQ ok miatt nem érté-
kelik egy bohóc idétlen vicceit). Egy ilyen kifestett arccal és piros orral nem 
lehet komolynak lenni.
Egy m_vész vagy önkéntes a Mosolygó Kórház Alapítványból komolyabban 
próbál alkalmazkodni a gyermek, a szülQ és a kórházi személyzet helyzeté-
hez. A zene, a b_vészet és a m_vészet más formái sosem zavarnak egy 
gyermeket akárhány éves is, sem a szülQt vagy a kórházi személyzet vala-
melyik tagját. A legtöbbször a középpontban a szórakoztatás áll, de – ha a 
helyzet azt kívánja – az önkéntes m_vész arra is nyitott és képes rá, hogy 
beszélgessen a betegség komolyabb oldaláról.

– Hol találkozhatunk a Mosolygó Kórház m_vészeivel? Honnan ismerhetjük fel Qket?
– Negyven m_vésszel és 400 önkéntessel dolgozunk 23 kórházban szerte Magyarországon. 
A rendszeres látogatások gyakoriságát heti alkalmakról napi alkalmakra emeljük számos kór-
házban. A m_vészek és az önkéntesek egy speciális jelmezben vannak (sárga és narancs-
sárga szín_). De a legtöbbjüket szintén fel lehet ismerni azonnal a természetes mosolyukról, 
mert szeretik a munkájukat annak ellenére, hogy csekély honoráriumot kapnak érte (a m_vé-
szek esetében) vagy semmit sem (az önkénteseknél).
– Mik a céljai a jövQt illetQen?
– Magyarországon létrehozni egy tagsági rendszert, hogy biztosítsuk a szervezetünk anyagi 
kiadásait, nemzetközileg: meghódítani az egész világot. Jelenleg még hét másik országban 
vagyunk jelen. A bázisunk Budapest, de egyetlen magyar forintot sem költünk el külföldön. Az 
egyes országokban a helyi szervezeteink helyi m_vészekkel/önkéntesekkel dolgoznak, helyi 
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A polifenolok táplálkozásunk 
értékes részei, azonban a nö-
vények alapvetően saját vé-

delmük érdekében termelik ezeket a 
vegyületeket. Manapság az ember 
környezetromboló tevékenységét 
szokás kiemelten hangsúlyozni, 
azonban egy 2,5 milliárd éve kezdő-
dött biogén kör nyezetszennyezés a 
mai napig nagy hatással van a földi 
életre. Ez az esemény az oxigénter-
melő fotoszintézis megjelenéséhez 
köthető. Az állati élet kialakulását az 
tette lehetővé, hogy a földi légkörben 
megjelent az oxigén. A belőle kelet-
kező reaktív oxigénszármazékokkal 
– rövidítve a ROS-kal – szembeni 
védelem minden aerob körülmények 

között élő sejt szá-
mára elengedhe-
tetlen, jelentős ka-
pacitásokat igény-
lő összetett folya-
mat. Az autotróf 
növények önálló-

an képesek megküzdeni a mindenna-
pi oxidatív stresszel. Ugyanakkor az 
állatok és különösen az ember ebben 
is a növények segítségére szorul.

Színes védelem
A növények színanyagai, a pigmen-
tek változatos funkciókat töltenek be. 
Jelentős részük a fényenergia begyűj-
tésében, fotoszintézisbeli hasznosítá-
sában és a fel nem használt energia 
biztonságos elvezetésében vesz részt. 
Ilyen színanyagok például a levelek és 
más zöld szövetek klorofill-molekulái 
és a sárgás-narancssárgás színt adó 
karotinoidok. Más, részben látható szí-

M I T V L  F Ü G G  A  S Z V L V  P O L I F E N O L - TA R TA L M A ?

nű festékanyagok, mint például a 
polifenolok vegyületcsaládjába tarto-
zó flavonoidok vagy antociánok, csök-
kenthetik a felszíni szövetek fényel-
nyelő, -megkötő képességét. Előbbi-
ek a napfény ultraibolya sugárzásá-
nak szövetekbe hatolását csökkentik, 
utóbbiak általában a szövetek vöröses 
színét adják. 

Napernyőként érvényesülő fizikai 
hatásuk mellett a polifenolok kémiai 
úton is hatással vannak a növények 

élettani folyamataira, mind a fejlődés, 
mind a stresszválaszok tekintetében. 
Többféle fenoloidról kimutatták, hogy 
antioxidáns hatású, vagyis képes semle-
gesíteni a kedvezőtlen környezeti hatá-
sok következtében keletkező ROS-at 
és más, rendellenes oxidációs folyama-
tok útján károsító vegyületeket (példá-
ul szénalapú szabad gyököket). 

Más antioxidáns molekulákhoz ha-
sonlóan egyes polifenolok is lehetnek 
antioxidáns enzimek ko fak to rai, azaz 
olyan szerves molekulák vagy fémio-
nok, amelyek nélkülözhetetlenek ah-
hoz, hogy egy enzim kifejtse hatását. 
Ismertek például flavonoid-per oxi dá-
zok, amelyek a hidrogén-peroxid vízzé 
semlegesítése közben flavonoidokat 
használnak fel. A fla vonoidok mind 
enzim-kofaktorként, mind pedig a 
ROS-al közvetlenül reagálva oxidá-
lódnak gyökös vegyületekké. Ezek ke-
vésbé károsak, mint a ROS, de jelenlé-
tük nemkívánatos a szervezetben, így 
más antioxidánsok, például az asz kor-

Az egészséges táplálékokkal kapcsolatban szokás hangsúlyozni azok antioxidáns hatását, de vajon 

mi határozza meg, hogy egy adott növény mennyi antioxidánst tartalmaz? Ismerjük-e eléggé azokat 
a genetikai és környezeti tényezWket, illetve ezeknek a tényezWknek a kölcsönhatását, amelyek a 
növények – és így táplálékunk – antioxidáns vegyületeinek minWségét és mennyiségét meghatároz-
zák? Az OTKA által támogatott pályázatunk keretében végzett kutatás szWlWnövények vizsgálatával 

keresi a választ ezekre a kérdésekre.

K 101430

A flavonoidok bioszintézise

KISLEXIKON
fenoloidok: a másodlagos anyagcsereter-
mékek egyik legnagyobb csoportját a ~ és 
származékaik képviselik. A csoport általános 
jellemzQje, hogy fenolcsoportot és az aromás 
gy_r_n funkcionális hidroxil-csoportot tartal-
maznak. A fenoloidok kémiailag igen hetero-
gén vegyületek, például metilezQdhetnek, 
sokféle glikozidjuk létezik és polimerizációjuk 
útján jönnek létre a cserzQanyagként ismert 
fehérjekicsapó polifenolok.

A SZÍNVÁLTÓ GOHÉR 
VALLATÁSA
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nem antocián polifenoljai pedig a 
ka te chin, epikatechin, kempferol, kver-
ce tin és miricetin, illetve mindezek 
glikozidjai.

Az egyes szőlőfajták genetikai poten-
ciálja határozza meg azt, hogy milyen 
fenolos vegyületek bioszintézisére ké-
pes a növény. E vegyületek termelése 
ugyanakkor erőforrásokat von el más 
élettani folyamatoktól, ezért szintézisük 
szigorú szabályozás alatt áll és mindig 
válaszol a különböző környezeti hatá-
sokra. Ma már a modern genetikai, 
biokémiai és molekuláris biológiai 
módszerek segítségével azt is kiderít-
hetjük, hogy a különböző stresszhatások 
miként változtatják meg a szőlő 
polifenoltartalmát. A növényi sejtek-
nek különböző szignálmolekulák, nö-
vényi hormonok közvetítik a külső ha-
tásokat, és ezek a szignálok fordítód-
nak le azután génexpressziós változá-
sokká. A génaktivitások változásai 
kialakítják a szőlő, és azon keresztül a 
bor polifenol-mintázatát, ami így visz-
szatükrözi nemcsak az adott szőlőfajtát, 
hanem a termesztés évének ökológiai 
viszonyait is.

Mutánsok kerestetnek
A tárgyalt folyamatok feltárására ked-
vező lehetőséget nyújtanak azok a sző-
lőfajták, amelyek közös őstől származ-
nak rügymutáció, majd az azt követő 
emberi szelekció révén. Ezek a 
concultáknak nevezett modellek külö-
nösen alkalmasak a környezeti hatások 
vizsgálatára, mivel nagyfokú genetikai 
hasonlóság jellemzi őket. Miért hasznos 

ez a megközelítés? A genetikai kutatá-
sok alapja, hogy egy tulajdonság kiala-
kulásáért felelős genetikai hátteret úgy 
lehet megtalálni, ha az e tulajdonságot 
nem mutató különleges növényeket, 
mutánsokat keresünk, mivel ezekből 
minden valószínűség szerint éppen a 
keresett gének hiányoznak vagy „ron-
tódtak el” a fejlődés során.

A növénygenetika egyik legnépsze-
rűbb modellnövénye, a lúdfű (Ara bi-
dop sis thaliana) éppen azért alkalmas 
ilyen jellegű kísérletekre, mert szá-
mos mutánsáról van tudomásunk, 
amelyek sokféle általános növényélet-
tani folyamat szabályozásának megis-
merését tették lehetővé. Ám a speciá-
lis, csak egy-egy fajra vagy nemzet-
ségre jellemző folyamatokat ugyan-
akkor nem tudjuk modellnövények 
segítségével megismerni. Ekkor az 
adott faj mutánsaival kell dolgoz-
nunk, de fás szárú növények esetében 
ez meglehetősen időigényes folyamat.

A szőlő ebből a szempontból is egy 
különleges növény. Mivel a különböző 
fajtákat vegetatív úton tartjuk fenn, 
ezért a ma ismert szőlőfajtákat tekint-
hetjük úgy is, mint egy természetes 
mutánsgyűjteményt. A kedvezőnek 
ítélt különböző tulajdonságokat mutató 
mutánsokat a termesztők saját ízlésük-
nek megfelelően tartották meg. Mi-
ként alkalmasak ezek a polifenolok 
vizsgálatára?

Nézzünk egy egyszerűen megfigyel-
hető tulajdonságot, a bogyó színét! 
Mindenki számára ismert, hogy van-
nak különböző bogyószínű szőlőfajták, 

bát alakítják ezeket vissza „akcióképes” 
– vagyis antioxidánsként –, a sejtek 
más, szerkezetileg vagy funkcionálisan 
értékes vegyületei helyett oxidálódó 
molekulákká.

A flavonoidok többsége színtelen ve-
gyület. Ám az egyik, szintén fenil ala-
ninból kalkon és flavonon közvetítésé-
vel szintetizálódó vegyületcsoportjuk, a 
már említett antociánok jelenléte élénk 
– vörös, kék vagy lila – színük alapján 
könnyen észrevehető a növényi szöve-
tekben. A flavonolokhoz és a fla vo-
nokhoz hasonlóan az antociánok is 
működnek antioxidánsként, jelentősé-
gük azonban fényelnyelő pigmentként 
ismertebb. Fontos funkciójuk van a vi-
rágok, termések színének kialakításá-
ban és – más po li fe no lokkal együtt – 
befolyásolják a növényi szövetek 
ízanyagait. A növényekben az an to ciá-
nok glikozidok alakjában fordulnak 
elő, ezért 1913-ban Richard Willstätter 
bevezette az antocianin elnevezést, 
míg a cukorrész nélküli aglikont an to-
cia nidinnek nevezzük. 

A különböző növényfajok más-más 
antocianinokat termelnek, melyek szí-
nét a hőmérséklet, fény és pH-érték is 
befolyásolhatja. Az abiotikus és biotikus 
stresszhatásokkal szembeni védekezés-
ben is fontos szerepük van. A növények 
megpirosodnak szárazság, fagy vagy 
nagyon magas hőmérséklet hatására, 
amikor elárasztódnak vagy erős ultra-
ibolya sugárzás éri őket, de kórokozók, 
illetve kártevők támadása esetén is. Az 
utóbbi évek kutatásai bebizonyították, 
hogy ezek a hatások mind ROS-at és 
más, oxidációval járó szabad gyököket 
termelnek.

A szWlW hasznos színei
A szőlő fejlődése és abiotikus vagy 
biotikus hatásokra adott válaszai 
szempontjából valamennyi felsorolt 
po li fe nol csoport hordoz feltáratlan, 
kutatásra érdemes problémákat. A 
szőlő számos polifenolvegyület bio-
szintézisére képes, amelyeknek fon-
tos szerepe van a növényi szövetek 
antioxidáns-kapacitásában: a beteg-
ségek elleni védelemben, az erős 
napfény (látható és UV-sugárzás) el-
leni védelemben. Ezek a vegyületek 
adják a gyümölcs színét és meghatá-
rozó szerepük van a bor minőségi 
tulajdonságainak kialakításában is. 
A szőlő legfontosabb antociánjai a 
delphinidin, petunidin és malvidin, 

fehér változó piros
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borszőlő levelei ezt a reakciót nem 
mutatják. Hasonló eltérést figyelhe-
tünk meg a levelek természetes őszi 
öregedése során is.

A laboratóriumtól az asztalig
A növényélettani kutatásokból kite-
kintve érdemes megjegyezni, hogy a 
fontos táplálkozás-élettani értékű 
polifenolok az emberi szervezetbe csak 
növényi eredetű táplálékkal kerülnek. 
A szőlő értékét – mind csemegeszőlő-
ként, mind borként fogyasztva – az ad-
ja, hogy funkcionális természetes élel-
miszerként az antioxidáns hatású po li-
fe no lok széles skáláját tartalmazza. E 
vegyületek egy része bekerülve a bor-
ba, befolyásolja annak minőségi para-
métereit, és hatással van az azt fogyasz-

a fehértől a kékig. A gyümölcs színét – 
láthattuk – az antocianinek mennyisé-
ge határozza meg. A szőlő vad őse kék 
bogyójú, vagyis nagy mennyiségű 
antociánt termel az érő bogyók héjá-
ban. Úgy néz ki, hogy nemesítő őse-
inknek a fehér bogyójú szőlő is nagyon 
értékes volt, ezért – anélkül hogy a fo-
lyamatok genetikai hátterét ismerték 
volna – a termesztésbe egy olyan mu-
tánst vontak be, ahol a bogyóhéjban az 
antocianidinek glü ko zi dáci ó ját végző 
enzim génje nem kapcsol be, és így a 
termés fehér marad. A modern kor ku-
tatásai azóta feltárták, hogy számos 
esetben később olyan szőlőfajtákat 
kezdtek el termeszteni, amelyekben ez 
a gén visszanyerte működőképességét, 
és így újra kék bogyókat termett.

Egy ilyen színváltó conculta a Kár-
pát-medencében őshonos Gohér szőlő-
fajta. Ennek három változatát ismer-
jük: a Gohér fehér, a Gohér piros és a 
Gohér változó nevű fajtákat. A fehér 
fajta bogyói a megtermékenyüléstől az 
érett állapotig zöld, illetve fehér színű-
ek, míg a piros esetében az érő bogyók 
halványpiros színt kapnak. A legérde-
kesebb a változó fajta, mert ennek bo-
gyói zöld alapon piros sávozottságot 
mutatnak, ami éréskor eltűnik és a faj-
ta fehér szőlőt ad. 

Ezeknek a fenotípusos eltéréseknek 
a genetikai háttere azonban nem is-
mert, sőt az eddigi molekuláris elem-
zések nem találtak semmilyen geneti-
kai különbséget a három fajta között. 
Vagyis jó esélyünk van arra, hogy a 
három fajta csak a polifenol eltérő 
bioszintézisének genetikai hátterében 
különbözik egymástól, ezzel ideális 
modellként szolgálva a szőlő 
polifenoltartalmát meghatározó ge-
netikai és környezeti tényezők vizs-
gálatához.

A termesztés során a bogyó fejlődé-
sét nagyban befolyásolják a levelek-
ben lezajló folyamatok, így felmerül a 
kérdés, hogy a bogyószínben eltérő 
fajták vajon szintén jó modellek lesz-
nek-e a levelekben lezajló polifenolos 
folyamatok megértésére? Mi azt vár-
juk, hogy igen. Megfigyelhető 
ugyanis, hogy a bogyóhéjban éréskor 
antocianint termelő szőlőfajták – pél-
dául a fotókon bemutatott kék bor-
szőlő esetében – kórokozó támadása 
által okozott oxidatív stressz esetén a 
levelek an to cián tar tal ma megnő, szí-
nük kékeslilává változik, míg a fehér 

tó ember szervezetére is. Vagyis a bor 
minőségét a borász szakértelmétől füg-
getlen tényezők – úgymint a szőlőfajták, 
a termőhely és az évjárat – is nagyban 
befolyásolják. Ez utóbbi tényezők hatásá-
nak tudományos feltárása, amire a 
Gohér vizsgálata egyedi lehetőséget 
nyújt, megteremtheti annak alapjait, 
hogy beavatkozhassunk ezekbe a folya-
matokba. A tudatos fogyasztók egyre 
jobban odafigyelnek a növényi élelmi-
szerek vitamin- és antioxidánstartalmára, 
vagyis egészségmegőrző hatásaikra. A 
szőlő és a bor egészségvédő hatásáért 
felelős polifenolok mennyiségi és 
minőségi befolyásolása csak ilyen 
kutatások révén válik elérhetővé.

JAKAB GÁBOR

HIDEG ÉVA

Fitoplazma által fertQzött levelek elszínezQdése a felsQ sorban: fehér (balra), illetve kék (jobbra) 
borszQlQfajta esetében. Természetes Qszi levélszínezQdés az alsó sorban: kékbogyójú (elQl) és 

fehérbogyójú (hátul) szQlQfajtáknál.
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Ha a mai nyelvet szeretnénk leírni, rendelkezésünkre 
áll a nyomtatás, a hangrögzítés és az internet kínálta 
összes lehetőség, de akár meg is kérdezhetünk nyelv-

használókat, kitöltethetünk teszteket, és nem utolsósorban 
saját nyelvi kompetenciánkra is építhetünk. Ha viszont né-
hány évszázaddal korábbi jelenségeket kívánunk vizsgálni, 
csak az írásban fennmaradt munkákból gyűjthetünk ada-
tokat. Ezek elsősorban irodalmi, vallásos, tudományos – te-

hát nagyobb nyilvánosságnak szánt – 
művek. Aki a mindennapi nyelvhasz-
nálatra kíváncsi, azt kell felkutatnia, 
milyen magánéleti műfajokat rejte-
nek a korszakból fennmaradt kézira-
tok. A XVI–XVIII. századból kétféle 
műfajra is hagyatkozhatunk: a ma-

gánlevelezésre és a bírósági periratokra (az utóbbiakból el-
sősorban a tanúvallomások szövegeire). 

A munkálat, amelyet az alábbi cikk bemutat, arra vál-
lalkozott, hogy ezekből a kéziratos anyagokból készítsen 
olyan digitális változatot, amelyben a szövegek eredeti-
ben is megjeleníthetők, de a mai sztenderd köznyelvhez 
alkalmazott formájukban is olvashatók, valamint min-
den egyes szónak a szófaji minősítését és a morfológiai 
(azaz a szó elemeire vonatkozó) elemzését is tartalmaz-
zák. A projektum eredményeképpen létrejön az első ma-
gyar nyelvű történeti magánéleti adatbázis. A feldolgo-
zott anyag hossza ezúttal 4 millió karakter, de a későbbi-
ekben tovább bővíthető a terjedelem.

Digitális szöveggyejtemény
Az elektronikus adatbázisok korszaka előtt egy-egy 
nyelvtörténeti témához a kutató úgy gyűjtött adatokat, 
hogy – sokoldalú előtanulmányok után – kijelölte a vizs-
gálatba bevonni szándékozott szövegeket, és az adott 
tárgykörbe tartozó összes jelenséget egyenként kimásol-
ta belőlük. (Ez volt az úgynevezett cédulázás.) 

Az elektronikus adatbázisok megépültével összehason-
líthatatlanul egyszerűbben és gyorsabban juthatunk 
nagy mennyiségű, megbízható adathoz. A jelen cikk 
tárgyát képező projektum elsősorban a történeti morfo-
lógiai, lexikológiai, szociolingvisztikai kutatásokhoz kí-
nál anyagot, de segítségül szolgál a történeti mondattani 
és pragmatikai vizsgálatokhoz is, ahogyan mindezen te-
rületek oktatásához is használható. Az anyag összeállítá-

sa során jelentős figyelem jut a szociolingvisztikai szem-
pontoknak: a perek szövegei változatos időkört és terü-
leti megoszlást képviselnek, a leveleknél pedig további 
szempontok is figyelmet kapnak: az író társadalmi stá-
tusa, neme, a címzetthez fűződő kapcsolata és a levél 
létrejöttének módja (saját kezű-e vagy sem).

A nyelvtörténeti adatok publikálása terén már az is je-
lentős előrelépés volna, ha pusztán elektronikusan köz-
zétennénk a szövegeket. Meghatározott betűsorokat így 
is nagy mennyiségben lehetne kigyűjteni az anyagból. 
Teljes listákat is össze tudna állítani az, aki járatos a ke-
resőprogramok kínálta lehetőségekben, és otthonosan 
mozog a tudományterületen is, vagyis fel tudja mérni, 
milyen alakokra kell rákeresni, amikor egy adott szó 
összesféle előfordulását meg akarja kapni. Ehhez a vizs-
gálni kívánt jelenség előzetes tanulmányozására éppúgy 
szükség van, mint az adott szöveg hangjelölési, helyes-
írási sajátosságainak felmérésére. Egy ilyen korpuszban 
tehát elsősorban a magyar nyelvtörténet szakemberei 
tudnának megbízható gyűjtéseket végezni. S nekik is to-
vábbi – esetleg jelentős – kiegészítő munkát jelentene a 
homonim betűsorok kiszűrése a találati listából. 

NYELVTANI ELEMZÉSEKKEL ELLÁTOTT ON-LINE SZÖVEGGYdJTEMÉNY

NÁDASDY-LEVELEKTPL 
A BOSZORKÁNYPEREKIG

A kortárs nyelvvel foglalkozó kutatásoknak egyszere dolguk van az adatgyejtés szempontjából, 
hiszen a kutató bármilyen mennyisége vizsgálati anyaghoz könnyen hozzájut. Nehezebb a helyzete 
annak, aki korábbi korok nyelvével foglalkozik, mivel ebben az esetben az anyaggyejtés lehetWségei 

már jóval szekebbek; s annál inkább azok, minél régebbi múltba megyünk vissza.

81189

A végeredmény: egymás alatt az eredeti és a normalizált sorok, 

valamint a szófaji–morfológiai elemzés
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Morfológiailag elemzett adatsor
A projektum mindezek miatt lényegesen többre törekszik 
annál, minthogy csak egy elektronikus szöveggyűjteményt 
adjon közre. A morfológiailag elemzett adatsor felbecsül-
hetetlen jelentősége az, hogy a felhasználónak célirányos 
keresésre nyílik lehetősége, hiszen így már nemcsak adott 
betűsorokat kérdezhet le, hanem morfológiai kategóriákra 
is rá tud keresni. A keresés eredményeként kizárólag a 
megcélzott elem(csoport) listázódik ki, az viszont minden 
nyelvi, illetve helyesírási–hangjelölési változatában. A mor-
fológiai feldolgozás emellett arra is lehetőséget ad, hogy a 
gyűjteményt a kifejezetten magyar nyelvtörténeti képzett-
ségű felhasználókon kívül mások is – egyéb nyelvészeti 
részdiszciplínák kutatói, egyetemi hallgatók, külföldi nyel-
vészek stb. – megbízhatóan kezelhessék adatforrásként. 

Szemléltetésül nézzünk meg egyetlen szószerkezetet! Is-
tennek sekétsékét es kérem (= Istennek segítségét is kérem) 
– olvasható a XVI. századi Nádasdy-levelezésben. Ha a 
felhasználó – mai magyar nyelvi kompetenciájával – akár 
a segítségre, akár az isre mint betűsorra keresne rá egyszerű 
kereséssel, természetesen egyik fentebbi adatot sem kapná 
meg. Kellő körültekintéssel a segítség-szó várható megfele-
lőire például a következő változatokat és a változatok ösz-
szes lehetséges együttállását számításba kellene venni: s/Ǖ; 
i/í; e/é (a szó két helyén is); g/k (a szó két helyén is); ts/cs/cz; 

Az anyag szavakra, szóelemekre, szófaji és morfológiai kategóriákra is kereshetQ. (A képen: a „melléknév–számnév–fQnév” kapcsolat volt a 
keresQkérdés.)

Nádasdy Tamás levele feleségéhez
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tts/ccs/ccz – és akkor még mindig kimaradhatnak szóala-
kok, amelyeket a várakozásoktól eltérően (akár hibásan) 
írtak le. A morfológiailag elemzett adatbázisban viszont 
az összes lehetséges változat egyetlen kereséssel megkap-
ható anélkül, hogy a felhasználónak előre meg kellene ad-
nia a várható eltéréseket, mivel mindegyik szöveghelyen a 
sztenderd módon leírt szótő, a segítség van bekódolva. 

Az elemzőprogram – Novák Attila számítógépes nyel-
vész fejlesztése – tehát megadja és kereshetővé teszi a szó-
töveket, azok szófaját és a szótőn fellelhető grammatikai 
elemeket is, azaz, hogy a szónak milyen számú, szemé-
lyű, idejű, milyen névszóraggal ellátott stb. alakjával van 
dolgunk. Ezt az automatizált munkaszakaszt azonban – 
programozói oldalról éppúgy, ahogyan a korpuszt építő 
nyelvtörténész oldaláról – számos, aprólékosan elvégzett 
munkafolyamatnak kell megelőznie és követnie. Az 
alábbiakban ezekről a munkafázisokról lesz szó. 

Az építkezés folyamata
Az első lépés: a szövegeket elektronikusan olvashatóvá 
kell tenni. (Ennek részletezésétől hely hiányában tekint-
sünk el.) A munka lényegi szakasza, a feldolgozhatóvá 
tétel ezután kezdődik. Annak érdekében, hogy a mai 
magyar szövegek feldolgozására kifejlesztett elemző-
program nyelvtörténeti szövegeken is működtethető le-
gyen, először egy új szövegváltozatot kell létrehozni. 

Ez a munkaszakasz az úgynevezett normalizálás, 
amely a szöveget a mai sztenderd nyelvváltozathoz kö-
zelíti, és alkalmazkodik a mai hangjelölés és helyesírás 
szabályaihoz – így válva alkalmassá arra, hogy közvetítő 
szerepet töltsön be a történeti szöveg és az elemzőprog-
ram lehetőségei között. Megfelelő szabályok szerint át 
kell tehát alakítani az eredeti szövegek összes mondatát, 
majd begépelni, és – több körben – ellenőrizni, javítani, 
a vitás kérdéseket ezenközben tisztázni.

Ahhoz, hogy a morfológia szintjén ne legyen eltérés az 
eredeti és a normalizált szövegváltozat között, a legfonto-
sabb szabály az, amelyet házi használatra a „morféma-
megmaradás törvényé”-nek neveztünk el. A mai megfe-
lelővel nem rendelkező – vagy eltérő használatú – morfé-
máknak meg kell maradniuk eredetiben a sztenderdizált 
szóalakon is; ellenkező esetben elvesznének az elemzésből. 

Például a nekije-ből nem lehet neki, a dolgoztanak-ból dol-
goztak, a Pécsé mene-ből Pécsre ment. Ezekben az esetekben 
az elemzőprogrammal kapcsolatban adódik feladat: „meg 
kell tanítani” a számára új elemek, szokatlan elemkombi-
nációk felismerésére. A megtanítandó tövek között példá-
ul olyanok fordulnak elő – hogy az olvasók számára talán 
ismerősen csengő szavakat említsek –, mint kapuföle, 
lemonya, pázsitdisznó, tyúkmonysütte, csentereg. Számos eset-
ben történeti, etimológiai és tájszótárak, valamint törté-
neti grammatikák tanulmányozása előzi meg a döntést, 
hogy például helyes megoldás-e, ha a moh-ból moha, a 
másüvé-ből máhová, a májog-ból nyávog lesz. 

A háromféle adatsor – az eredeti szöveg, a normalizált 
változat és a szavakhoz rendelt morfológiai elemzés – 
együttesen is megjeleníthető. Hasonlóképpen kereséskor 
is lekérdezhető a három sor bármelyike külön-külön 
vagy együtt is. Keresőkérdésként megadható bármelyik 
sor eleme vagy elemkombinációja. Ezen együttállás lét-
rehozatala a korpuszépítő számára további – itt nem 
részletezendő – feladatokat jelöl ki. A napi szinten meg-
válaszolandó szakmai kérdések sorában a legelőkelőbb 
helyet a normalizálás menete közben felvetődő lehetősé-
gek mérlegelése foglalja el. Igyekszünk a lehető legna-
gyobb következetességgel eljárni; ennek érdekében a 
normalizálási szabályzat folyamatosan bővül, alakul. 

De hasonlóképpen sok rákérdezést igényel az elemző-
program által elvégzett munka is.  Egyrészt a megoldá-
sait ellenőrizve folyamatosan pontosítani, javítani kell a 
programot. Tanácsos ehhez számos nyelvi kérdést újra-
gondolni, hiszen ebben a munkában minden esetben 
olyan válaszokra van szükség, amelyekben nem lehet át-
meneti kategóriákat, határeseteket megadni. Másrészt 
végig kell vinni egy mechanikusabb munkafolyamatot 
is. Homonim alakok esetében az elemző – nem tudván 
szelektálni – az összes lehetőséget felajánlja. Ezeken a he-
lyeken a munkatársaknak kézi eljárással kell kiválaszta-
niuk a kontextusba illő megoldást. (Például azt, hogy a 
várnak esetében az ige többes szám harmadik szemű 
alakjával vagy a főnév részes esetével van-e dolgunk.)

Használatba vétel
Az adatbázis elkészítése annál több energia-befektetést 

igényel, minél sokoldalúbban szeretné kiszolgálni maj-
dani felhasználóit. A fentebbiekben talán sikerült érzé-
keltetni, hányféle munkafolyamat és milyen mennyisé-
gű munka rejlik amögött, hogy a felhasználó pár kattin-
tással jelentékeny mennyiségű adathoz juthasson. 

Az elkészült adatbázis bárki számára – szakembereknek 
és érdeklődőknek – szabadon hozzáférhető lesz. Haszná-
latát egy bevezető útmutató segíti majd, amelyhez – az 
ezen a területen kevésbé otthonosan mozgó felhasználók-
ra gondolva – a grammatikai kategóriák nemzetközi rö-
vidítéseinek feloldása csatlakozik. 

A korpuszt sokoldalúan lehet alkalmazni: az érdeklődők 
használhatják puszta szövegolvasásra és –értelmezésre, az 
egyetemi oktatók és hallgatók számára munkaanyagként 
szolgálhat, a kutatóknak pedig – a munkálat fő célja szerint 
– adatforrást kínál, mégpedig a nyelvnek egy olyan rétegé-
ből, amelynek igen nagy a jelentősége a nyelvtörténeti vizs-
gálatok számára. DÖMÖTÖR ADRIENNE

A gépi elemzQ nem tud gondolkodni. Ahol többféle elemzés is 
lehetséges, a kutatónak kell kiválasztani a megfelelQt, például a képen 

a vár igét a vár fQnév ellenében.
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A hetedik osztályos feladatok megoldásai
2. 

          
A feladat azon alapszik, hogy a hármas (hetes, ki-
lences) szorzótábla minden eleme más és más szám-
jegyre végződik, így az ilyen feladatok „visszafejté-
se” egyértelmű. A feladatot írásbeli műveletként ér-
demes megoldani. A szorzást a szorzó egyeseivel 
kezdjük. A 2013-hoz keresünk egy olyan D számje-
gyet, amivel szorozva 4-esre fog végződni a rész-
letszorzat. Ez egyértelmű, mert csak D = 8 esetén 
teljesül.

 Most vizsgáljuk, a második részletszorzatot! Ennek 
1-esre kell végződnie, de a hármas szorzótábla elemei 
közül csak a 7-szer 3 végződik 1-esre.

 A harmadik részletszorzat nyílván 0.
 A részletszorzatok ezres helyi értékén keletkezett egy 

tízes átlépés, ezt figyelembe kell venni. A negyedik 
részletszorzatnak 5-re kell végződni. Ez az 5-tel való 
szorzásnál teljesül.

 Az eredményünk valóban jó, mert 2013 x 5078 = 10 
222 014. 

 Várható hiba, hogy a legkisebb többszöröst összeté-
vesztik a legkisebb közös többszörössel.

3. A 2000 osztói közül csak a következőkre lesz szük-
ségünk: 1, 2, 4, 5; 10, 20, 40, 50; 100, 200, 400, 
500; és az 1000, 2000. Minden természetes számot 
1-től 2013-ig bontsunk fel helyi értékesen! Ve-
gyük észre, hogy az egyjegyűek előállíthatók az 1, 
2, 4, 5 számokkal. Pl: 3 = 1 + 2, vagy 6 = 1 + 5, 7 
= 2 + 5, 8 = 1 + 2 + 5, 9 = 4 + 5. Hasonlóan belát-
ható, hogy a kerek tízesek előállíthatók 10, 20, 40, 
50 segítségével. Ugyanez elmondható a kerek szá-
zasokról, előállíthatók 100, 200, 400, 500 ügyes 
megválasztásával. Az ezresek előállítása pedig 
még egyszerűbb.

4. Ha a játék kezdetén 7 : 6 : 5 arányban osztották szét, 
akkor 7x-et kapott az első, 6x-et a második, 5x-et a 
harmadik tanuló. Tehát 7x + 6x + 5x = 18x golyó 
van. A játék befejezésekor ugyanezen adatok: 6y + 
+ 5y + 4y = 15y. 

 Vegyük észre, hogy a középső tanuló minden eset-
ben a golyók pontosan harmadát birtokolja. Tehát ő 
nem nyerhetett 12 golyót.

 A harmadik sem nyerhetett, hiszen ő a kiindulásnál a

 golyók 
5

18
 részét birtokolta, a befejezésnél pedig 

  
4

15
 részt és 

5 4

18 15
> , mert 

5 25 4 24

18 90 15 90
= > = .

 Tehát csak az első játékos nyerhetett 12 golyót. Ő a 

 kiindulásnál a golyók 
7 35

18 90
=  részét birtokolta, a 

 

  befejezésnél pedig 
6 36

15 90
=  részt. 

 
 Tehát „minden 90 golyó után nyer egy golyót”,  így  

12 · 90 = 1280 golyónak kellett lenni eredetileg. El-
lenőrzés után látható, hogy ez jó eredmény. A játék 
megkezdése előtt 420, 360 és 300 golyót kaptak a já-
tékosok. A befejezésnél 432, 360, 288 golyó volt a já-
tékosoknál.

A nyolcadik osztályos feladatok megoldásai
1. I. Megoldás: Nem következik.

 Mutatunk egy megfelelő konstrukciót. Írjunk egy körbe 
egy szabályos háromszöget! Legyen ez ACE-háromszög. 

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. A következWkben az elWzW lapszámokban olvasható feladatok megoldásai következnek.
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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

Vegyük fel a kör kerületén a B, D és F pontokat úgy, 
hogy az ABC-, CDE- és EFA-háromszögek egybevá-
gók legyenek! Az ábrán lévő B, D és F csúcsoknál lévő 
szögek legyenek 120 fokosak. (ABCE-, ACDE- és 
ACEF-négyszögek húrnégyszögek, de ennek tudását 
nem várjuk el). Így . Hasonló 
állítások írhatók fel a másik két egybevágó háromszög 
esetén. Innen egyszerű belátni, hogy 

. Ez azt jelenti, hogy 
sikerült egy olyan hatszöget készítenünk, amelynek 
minden szöge 120 fokos, és mégsem szabályos.  
 
II. Megoldás:

 Induljunk ki egy szabályos hatszögből. 

 Egy átmérő hosszú átlójával húzzunk párhuzamos 
húrt (kék szaggatott). Ennek a húrnak a végpontjai-
ban mérjünk fel a húr mindkét oldalán 60 fokokat, 
és a kapott félegyeneseket a körig hosszabbítsuk 
meg. Így két 60-60-120-120 fokos szögekkel bíró 
húrtrapézból összeáll a hatszög (piros), szögei 120 fo-
kosak és nyilván nem szabályos. 

2. Ötlet: ha szakaszok hosszáról akarunk valamit meg-
tudni, akkor gyakran áttérünk területek vizsgálatára!

 Húzzuk be az AD- és az AC-átlókat! Az ötszög terü-
letét kétféleképpen fogjuk felírni. Egyszer felírjuk kö-
zépponti háromszögek segítségével, majd az APC-, 
ABC-, illetve AED-háromszögek területösszegéből. 

 Tehát:  
  

Használjuk fel a feladat feltételeit!  
   

Végezzük el a kijelölt műveleteket, osztunk DC-vel, 
szorzunk 2-vel: 5 = AR + OA + 1 + AQ, tehát 

 4 = AR + OA + AQ.

3. A részeket jelöljük rendre a-val, b-vel, c-vel és d-vel. 
Ekkor felírhatjuk a következő egyenleteket: 

 A II.-ban szereplő mennyiségek közös értéke legyen 
x. Ennek segítségével ki tudjuk fejezni a többi isme-
retlent. Tehát

  . 

 Helyettesítsük be ezen értékeket az I-es egyenletbe!
 

  Rendezzük:
 

 Így a = 999, b = 1004, c = 143, d = 11011.
 Ellenőrzés: 
 Ezek összege 999+1004+143+11011=13157.
4. Egy ilyen versenyen mindenki pontosan 9 mérkőzést 

játszik. Ha tíz csapat volt ezen a körmérkőzéses ver-
senyen, akkor

 

 mérkőzésre került sor, vagyis
 
 a + b + c + d + e + f + + g + h + i + j = 45.

 

 Asztaliteniszben nincs döntetlen, tehát egy mérkő-
zést valaki megnyert, a másik pedig elvesztette.

 Ha valaki a mérkőzést nyert, akkor 9-a-t elvesztett. 
Ezek alapján:

 a2 + b2 + c2 + d2 + e2 + f2 + g2 + h2 + i2 + j2 =
 = (9-a)2 + (9-b)2 + (9-c)2 + (9-d)2 + (9-e)2 + (9-f)2 +  

+ (9-g)2 + (9-h)2 + (9-i)2 + (9-j)2

 Végezzük el a jobb oldalon  a kijelölt műveleteket: 
 

a2 + b2 + c2 + d2 + e2 + f2 + g2 + h2 + i2 + j2 =
= 81 · 10-18 · (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j) +  

+ a2 + b2 + c2 + d2 + e2 + f2 + g2 + h2 + i2 + j2

 De a + b + c + d + e + f + + g + h + i + j = 45, és  
18 · 45 = 810, s ezzel beláttuk állításunk helyességét.

Következő számunkban folytatjuk a döntő tavalyi
feladatainak közlését. Sok sikert kíván a felkészülés-
hez! – A szerkesztőség.  

11
732.

13157.

d
cbaII

dcbaI
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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

Bevezetés a politika világába

Csepeli György kutatásaiból már olvas-
hattunk a magyar társadalomban élő 
előítéletekről, a nemzeti érzés és tekin-
télyelvűség megjelenéséről, illetve leg-
újabban az információs társadalom által 
okozott változásokról. Mostani köny-
vében újabb területen 
mutatkozik be: a politi-
kai hatalom természet-
rajzát igyekszik vázolni 
az olvasó számára. 

A hatalom anatómiája 
sokat ígérő cím – és en-
nek megfelelően sok té-
makört vegyít. Megjele-
nik benne a filozófia, a 
politikatudomány, az 
antropológia, a pszicho-
lógia, a kommunikáció-
elmélet egy-egy szelete. 
Szükség is van a tudo-
mány különféle ágait 
összefogni, hiszen a könyv alaptétele 
szerint a hatalom közege és az ott álló 
ember minden más közegtől és szerep-
től eltérő jellemzőkkel bír. A politikai 
hatalom csúcsán álló ember számára át-
értékelődnek a fogalmak, átértékelődik 
a környezet és átértékelődnek a célok is. 
Magányos és külső szemlélő számára 
érthetetlen szerep a politikusé. Csepeli 
elsősorban ezt a semmi máshoz nem 
hasonlítható állapotot igyekszik leírni. 

Filozófiai eszmefuttatásait csak rit-
kán töri meg a megértést segítő példák 
bemutatásával – és olyankor is inkább 
ókori szerzők idézeteit mutatja be, 
mintsem a mai magyar politikai hely-
zetet. Holott Csepeli személyes tapasz-
talataival is biztosan alá tudná támasz-
tani egy-egy gondolatát. El kell ismer-
ni, hogy bátor és őszinte dolog egyko-
ri államtitkárként leírni, hogy „a 
személyiség a hatalom foglyává válik” 
vagy [a politikus számára] „nem lehet 
más a központ, mint saját maga, aki 
senkire sincs tekintettel”. Egészében a 
könyvből egy keserű, igazságtalan 
rendszer képe bontakozik ki, amely-
ben szó sem esik olyan idealisztikus el-
képzelésekről, hogy a hatalom csúcsán 
álló ember mások érdekében alkal-
mazná a hatalmat. 

Bár a könyv középpontjában a politi-
kus személyisége áll, egy-egy fejezet ki-
tér a társadalom szerkezetére, a politikai 

kommunikációra vagy a közigazgatási 
rendszer működésére. A gondolati sík 
azonban minden egyes fejezetben do-
mináns marad. Csepeli könyve így 
nem könnyű olvasmány; de egy gon-
dolatokban gazdag, átfogó műtől ez ta-
lán nem is várható el. Figyelmet kíván 
az olvasótól, hogy végig tudja kísérni a 

politikust a könyv egyes 
fejezetein, hogy megis-
merje belső indítékait, 
hogy megértse viszonyát 
környezetéhez. Meg kell 
érteni, hogy mennyire 
más a „hétköznapi” em-
ber viszonya a sikerhez, 
mint a politikusnak. 
Utóbbi számára a siker 
az egyetlen lehetséges út 
a továbbéléshez; arra, 
hogy ne szűnjön meg a 
hatalom csúcsán állni; 
hogy ne veszítse el ön-
maga értelmét. A politi-

kus ebből a szempontból leginkább az 
állatvilághoz hasonlít, ahol a siker 
egyetlen mércéje a túlélés. 

Ha végigkísérjük a könyvön a politi-
kust, akkor kibontakozik a hatalom 
sokrétű és idegen világa. Lehet, hogy 
nem leszünk tőle boldogabbak, mert a 
hatalom logikája kérlelhetetlen. Ám 
jobban megértjük majd azokat, akik 
bekerülnek ebbe az életidegen közegbe, 
és küzdenek a túlélésért. (Csepeli 
György: A hatalom anatómiája. 2013. Kos-
suth Kiadó, 207 oldal, 2990 forint)

LENCSÉS ÁKOS

A divatdiktátor titkai 

Egy ágyban az ellenséggel hangzatos 
felcímű könyvében tárta fel Hal 
Vaughan a híres divatdiktátor, Chanel 
kapcsolatát a náci Németországgal a 
második világháború alatt, amikor 
Coco nemcsak barátnője volt egy né-
met ügynöknek, de maga is kémkedett 
a náciknak. A hírességnek a háború 
után sikerült megúsznia a számonké-
rést, Svájcban vészelte át a háború utáni 
éveket, s ez idő alatt olyan barátok párt-
fogását és védelmét élvezte, mint Wins-
ton Churchill. Chanel ugyanis nem-
csak a nácikkal barátkozott. Korának 
felső, meghatározó tízezrét, amellett, 
hogy öltöztette, tagjainak bizalmas ba-
rátjává is vált, pedig szegényházban lát-

ta meg a napvilágot, apját nem ismerte, 
anyja korán meghalt. 

Chanel nem kedvelte a zsidókat, el-
lenben szerette a németeket, de ha 
kellett, bárkivel kapcsolatot teremtett 
és megszerettette magát. Okos volt, 
kreatív, tehetséges, és hűvös, nyilván 
számító is. Ugyanakkor barátaiért 
képes volt kockáztatni is, rá mindig 
számíthattak, akár veszélyeket is vál-
lalt értük. 

Chanel élettörténete azt példázza, az 
életben a legképtelenebb dolgok is meg-
történhetnek – igaz, csak nagyon ritkán. 
Chanel tudott valamicskét varrni, bár 
nem szeretett (!), és kellemes társaság volt. 
Nagyjában innen indult, amikor egy ká-
véházban, ahol énekelt, egy gazdag fran-
cia férfi felfigyelt rá. Chanel nem sokat 
adott a konvenciókra, hiszen azok kerete-
ibe nem illett bele, őt nem védték meg 
semmitől, így természetesen igent mon-
dott, amikor a férfi hívta, hogy lakjon 
nála kastélyában. Aztán egyik kastély 
után jött a másik, 
egyik társ után a 
másik. Ebben 
nincs sok újdon-
ság, sokak kezdik 
így az életet. Cha-
nel azonban min-
den lehetőséget a 
maga hasznára 
aknázott ki, meg-
tanult mindent, 
amit csak felkínált 
az élet: sportot, 
társalgást, vala-
melyes műveltsé-
get, nyelveket, s 
főként jó ízlést, jó modort. 

Egyre gyarapodó baráti köre pedig 
óhatatlanul is segítette – a lezser, köny-
nyed, sportos eleganciát gazdag, lump 
barátai ihletésére találta ki -, s üzleti vál-
lalkozásaiban is támogatták. Amikor a 
második világháború kitört, neve már 
fogalom volt, amennyit a németeknek 
kémkedett, az nem sokat ártott egyik 
félnek sem, neki viszont annál haszno-
sabb volt. 

Chanelnek számos hibája és számos 
erénye volt, kivételes abban a tekintet-
ben volt, hogy minden lehetőségben 
felismerte a maga hasznát és azt ki is 
aknázta.(Coco Chanel titkos háborúja. 
Európa Kiadó, 299 oldal, 3900 forint)

- J -



Halászat, haltenyésztés és -fogyasztás

Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezete 
(FAO) legfrissebb adatai szerint 2010-ben a halászati termékek 
(hal, rák, puhatestűek) globális mennyisége 148,5 millió tonna, 
értéke pedig 217,5 milliárd dollár volt. Ezek az adatok nemcsak 
a természetes vizekből kifogott állatokra, hanem a tenyésztés 
által, akvakultúrákban előállított élőlényekre is vonatkoznak. 
A mennyiség 60%-a halászat, 40%-a pedig akvakultúrás tevé-
kenység („vízművelés”) révén állt rendelkezésre. Az 
akvakultúrák szerepe az utóbbi évtizedekben jelentősen nőtt, 
2010. évi részesedésük több mint háromszorosa volt az 1990. 
évinek. A tengeri fogásmennyiség évek óta 80 millió tonna 
körül alakul. A mennyiség 1950-ben még csak 17 millió tonnát 
tett ki, azonban akkor a kereslet is lényegesen alacsonyabb volt, 
egyrészt azért, mert a Föld népessége a XX. század közepén 
2,5 milliárd fő volt, szemben a 2010. évi 6,9 milliárddal, más-
részt az egy főre jutó fogyasztás a napjainkra jellemzőnek a fe-
lét sem tette ki. 2010-ben a mennyiség közel héttizede ázsiai 
országokból, mintegy négyötöde pedig a fejlődő országokból 
származott. Az ázsiai országok részesedése a halászatból 55, az 
akvakulturális termelésből pedig 89% volt. Miután Ázsiához a 

fogásmennyiség nagyobb része kötődik, mint az összes többi 
földrészhez együttvéve, így az sem meglepő, hogy a tíz legje-
lentősebb halászó nemzet többsége is e kontinensről kerül ki. A 
világ magasan legnagyobb mennyiségben halászó országa Kí-
na. Európából egyedül Oroszország szerepel az első tíz ország 
között, de az európai vizeken megvalósult fogásaival ő sem ke-
rülne be az első tíz ország közé. 

Az Európai Unió nagy halásznemzetei által kifogott hal-
mennyiség jellemzően csökkent 2005 és 2011 között. A csök-
kenés az Európai Unió szakpolitikájával, a – halászat fenntart-
ható jellegét biztosítani kívánó – közös halászati politikával áll 
összefüggésben.  

Az akvakultúrák révén 2010-ben 59,9 millió tonna halászati 
terméket állítottak elő a világon, amelyek értéke 119,4 milliárd 
dollárt tett ki. Kína a tenyésztésben is világelső, részesedése a 
mennyiségi adatból 61, az értékadatból pedig 50%-os. A máso-
dik helyen India, a harmadikon Vietnam található.

A fejlődő országoknak évről évre jelentős és jellemzően 
növekvő összegű aktívuma keletkezik a halászati termékek 
nemzetközi cseréjében. 2010-ben a többlet 28,3 milliárd dollárt 
tett ki, lényegesen magasabb összeget annál, mint ami más 
mezőgazdasági termékek kereskedelmét jellemezte. A világon 

a legnagyobb exportőr Kína, a legjelentősebb im-
portőr pedig az Egyesült Államok, forgalmuk 
2010-ben 13,3 milliárd, illetve 15,5 milliárd dollárt 
tett ki. A legnagyobb értékben kereskedett áru 
évről évre a garnélarák.

Hazánkban a halfogyasztás alacsony mennyiségű, 
s ennek megfelelően a termelés sem számottevő. 
Történelmileg pedig van hagyománya a magyar 
halkultúrának, amire az első csapást a XIX. század 
második felében megvalósult folyószabályozások és 
lecsapolások jelentették, a XX. században pedig az 
Adriai-tenger elvesztése. A „halászat, hal gaz dál ko-
dás”-ágazat kibocsátása és bruttó hozzáadott értéke 
is mindössze 4 ezrelékes aránnyal részesedik a legki-
sebb termelési értékkel jellemezhető szektornak, a 
mezőgazdaságnak a teljesítményéből. 

A FAO élelmiszermérlege szerint halászati 
termékekből a világon az egy főre jutó fogyasztás 
18,4 kilogramm volt 2009-ben. Hazánkban az egy 
főre jutó fogyasztás mindössze 5,1 kilogrammot 
tett ki 2009-ben, amely a vizsgálatba bevont negy-
ven európai ország közül csupán a montenegróinál 
nagyobb. Pedig a halhús fogyasztása igen fontos 
lenne a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésé-
ben, amely betegségcsoport évről évre a halálozá-
sok felét okozza hazánkban.

HERZOG TAMÁS

ADATOK ÉS TÉNYEK
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Világ Európa

rang-
sor ország millió 

tonna

éves átlagos 
változás 
2005-höz 
képest, %

rang-
sor ország ezer 

tonna

éves átlagos 
változás 
2005-höz 
képest, %

1. Kína 15,8 +1,3 6.
Orosz-
ország

4 255 +4,9

2. Peru 8,2 –2,1 12. Norvégia 2 281 –0,8

3. Indonézia 5,7 +3,3 18. Izland 1 138 –6,1

4.
Egyesült 
Államok

5,2 +0,9 19.
Spanyol-
ország

993 +2,6

5. India 4,3 +2,6 25. Dánia 716 –3,9

6.
Orosz-
ország

4,3 +4,9 27.
Egyesült 
Királyság

605 –1,7

7. Japán 3,8 –2,3 29.
Török-
ország

515 +3,2

8. Myanmar 3,3 +11,5 38.
Francia-
ország

419 –5,1

9. Chile 3,1 –5,6 42. Hollandia 370 –6,5

10. Vietnam 2,5 +3,9 49.
Német-
ország

234 –3,0

Összesen 93,5 +0,2 Összesen 13 315 –0,7
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

A Fomalhaut hármas 
rendszer

A  már korábban is ismert vörös törpe, 
az LP 876-10, valójában nem egye-

dülálló csillag, hanem a Fomalhaut-
rendszer része. Az eredményről beszá-
moló cikk az Astronomical Journalben 
jelenik meg.

lagképződés folyt, 
amelynek üteme több 
mint százszorosa volt 
a mainak. Ehhez a 
szapora csillagkép-
zéshez azonban a 
gáztömegek folya-
matos utánpótlására 
volt szükség.

Az utóbbi évtized-
ben a galaxisok ki-
alakulásának és fej-
lődésének számítógé-
pes szimulációi olyan 
fejlettséget értek el, 
hogy már meg tud-
ják „jósolni”, hogyan 
képződnek és növe-
kednek a galaxisok: 
az újabb csillagok 
gyors ütemű képző-
déséhez folyamatosan hűvös, ritka 
gázáramlatok szállítják az után-
pótlást a környező intergalaktikus 
anyagból.

Ezeknek a jóslatoknak az ellenőr-
zése azonban a valóságban egyáltalán 
nem egyszerű: a galaxisok peremvi-

Vsi hidrogén-áramlat 
táplálja a csillagképzWdést 

Egy az Astrophysical Journal Lettersben 
megjelent tanulmányban a Max 

Planck Csillagászati Intézet és a Ka-
liforniai Egyetem csillagászai egy 
olyan távoli galaxis felfedezéséről 
számolnak be, amelyben a csilla-
gok képződéséhez szükséges gáz-
tömegeket a Világegyetem leg-
ősibb, a Nagy Bummból visszama-
radt hidrogénje szolgáltatja. A ga-
laxis felé irányuló hidrogénáramlat 
kimutatását és elemzését egy sze-
rencsés kozmikus véletlen, egy na-
gyon fényes háttérkvazár fényének 
az áramlaton való áthaladása tette 
lehetővé.

A galaxisok keletkezéséről ma elfo-
gadott modellek szerint a legősibb ga-
laxisok csillagképzéséhez szükséges 
gázanyagot az intergalaktikus teret 
betöltő hatalmas, a Nagy Bummban 
keletkezett ősi hidrogéngázkészletek 
szolgáltatták. Mintegy 10 milliárd 
évvel ezelőtt, a Világegyetem első 
protogalaxisaiban erőteljes csil-

dékein ugyanis ezek az áramlatok 
ritkaságuk (kis sűrűségük) miatt 
csak nagyon kevés fényt bocsátanak 
ki. Ezért a csillagászok inkább olyan 
ritka kozmikus együttállásokat ke-
resnek, ahol a látóvonalunkban a 
gázáramlat hátterében egy kvazár (a 

A tőlünk 25 fényévre levő 
Fomalhaut az északi égbolt 
tizennyolcadik legfényesebb 
csillaga a Déli Hal (Piscis 
Austrinus) csillagképben. Tö-
mege kétszerese a Napénak, 
de fényessége hússzoros. 

Annak ellenére, hogy rég-
óta ismert és alaposan vizs-

gált objektum, csupán 
a közelmúltban sikerült 
bizonyítani, hogy való-
jában egy kettős (bináris) 
rendszer, amelyben két 
csillag, a Fomalhaut A és 
B kering egymás körül 
– jóllehet ennek gyanúja 
már az 1890-es években 
felvetődött.

A mostani újabb fel-
fedezés még bonyolul-
tabb bizonyítási eljárást 
igényelt. „Már évekkel 
ezelőtt felfigyeltem erre a 
vörös törpére a Fomalhaut-rendszer 
szomszédságában, s pályaadatai 
alapján gyanítani kezdtem, hogy 
a rendszerhez tartozhat  – mond-

ta el Eric Mamajek, a Rochesteri 
Egyetem csillagásza, a cikk vezető 
szerzője. – Azonban a bizonyosság-
hoz sokkal több, különféle megfigye-

A Fomalhaut C a SMARTS 0,9 méteres távcsövének 

felvételén (KÉP: ERIC E. MAMAJEK ET AL.)

Fantáziakép a Fomalhaut A bolygó-

rendszerérQl (KÉP: DAVID HARDY)

A kép közepén a Q1442-MD50 galaxis, amelybe h_vös, 
azonosíthatóan Qsi hidrogénbQl álló gáztömegek áramlanak be. A 

fényes háttérkvazár a galaxistól balra lent látható.
(KÉP: MPIA/G. STINSON/A. V. MACCIÒ)
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Világegyetem legfényesebb objektu-
mai közé tartozó aktív galaxismag) 
húzódik meg. A kvazár fénye ekkor 
a galaxison, illetve a befelé folyó 
gázáramlaton keresztül jut el távcsö-
veinkbe, s a közbeeső anyagtömegek 
nagyon jellegzetes módon szűrnek 
ki belőle bizonyos összetevőket: az 
így adódó abszorpciós színkép jel-
lemzőinek (hullámhossz, intenzitás) 
mintázata egy olyan „kozmikus vo-
nalkód”, amelyből a csillagászok a 
fényt elnyelő közbeeső gáztömegek 
kémiai összetételére, sűrűségére és 
hőmérsékletére tudnak következtet-
ni. 

Neil Crighton (MPIA) és munka-
társai ezzel a módszerrel vizsgál-
ták a tőlünk mintegy 11 milliárd 
fényévre levő Q1442-MD50 jelű 
galaxist. A galaxisba áramló ősi 
hidrogéngáz forrása a galaxistól 
mindössze 190 ezer fényévre van, 
az áramlat sziluettje a háttérben 
lévő QSO J1444535+291905 jelű 
kvazár abszorpciós színképe alap-
ján rajzolódik ki. 

(Sci-News.com) 

Közvetlen bizonyíték 
egy hajdani 

üstökösbecsapódásra

Dél-afrikai kutatók vezette, geológu-
sokból, fizikusokból és csillagászok-

ból álló nemzetközi kutatócsoportnak 
most először sikerült azonosítania egy 
hajdan a Föld légkörébe belépő és ott 
felrobbant üstökös becsapódásá-
nak bizonyítékait a Szahara ma 
Egyiptom és Líbia határán fekvő 
régiójában. (Az eredményről be-
számoló szakcikk az Earth and 
Planetary Science Lettersben jelenik 
meg.)  

Az üstökös mintegy 28 mil-
lió évvel ezelőtt e sivatagi terület 
felett lépett be a földi légkörbe, 
ahol a súrlódástól felizzott, majd 
szétrobbant. Eddigi ismereteink 
szerint a Földnek ütköző égitestek 
felszínbe csapódó töredékeinek 
energiája java részben hővé ala-
kul, emellett pusztító erejű lökés-
hullámokat (szárazföldön szeiz-
mikus hullámokat, óceánokban 
szökőárt) kelt.

A Szahara fölött szétrobbant 
üstökös a sivatag homokját mint-
egy 2000 Celsius-fokra hevítette, 
ennek hatására nagy mennyiségű 
sárgás színű, kisebb-nagyobb szi-
likátüveg rög keletkezett és szóró-
dott szét a Szahara mintegy 6000 
négyzetkilométernyi területén. A 
líbiai sivatagi üveg néven ismert 
természetes üvegdarabok egyik 
pompás példányát ókori meste-
rek tökéletes szkarabeuszformába 
csiszolták, amely a Tutanhamon 
sírjában talált ékszerek között egy 
nyakláncot díszített.

A kutatócsoport érdeklődé-
sét egy egyiptomi geológus által 
évekkel korábban e területen talált 
titokzatos fekete kavics keltette fel. 
Erről most alapos kémiai elemzés 
nyomán, s minden egyéb eshe-
tőség kizárásával kiderült, hogy 
kétségtelenül egy üstökös magjából 
származik – így az eddig ismert leg-
nagyobb, kézzelfogható méretű minta 
egy üstökös anyagából. A kavicsban 
mikroszkopikus gyémántszemcséket 
is találtak: ezek minden bizonnyal a 
becsapódáskor létrejövő nagy nyomás 
hatására képződtek az üstökösmagban 
lévő apró, széntartalmú szemcsékből.

A fekete kavicsot a kutatók 
Hypatiának nevezték el, az ókori Ale-
xandriában élt első ismert női matema-

tikus, csillagász és filozófus, Alexandriai 
Hüpatia (Kr. u. 355 –415) tiszteletére.

Bizonyíthatóan üstökösökből szár-
mazó anyag a Földön csak elvétve ta-
lálható: mikroszkopikus porszemcsék 
formájában a felső légkörben (sztra-
toszférában), illetve gazdag széntar-
talmú porként az Antarktisz jegében 
sikerült eddig azonosítani. A NASA 

és az ESA űrügynökségek már ed-
dig dollármilliárdokat költöttek olyan 
üstökös-missziókra, amelyek néhány 
mikrogrammnyi üstökösanyagot hoz-
tak a Földre.

A kutatók szerint az üstökösök anya-
ga érintetlen formában őrzi a Naprend-
szer ősanyagát, ezért elemzésétől azt 
remélik, hogy általa közelebb juthat-
nak bolygórendszerünk keletkezésének 
megértéséhez. 

(ScienceDaily)

lőeszközökkel megerősített adatra volt 
szükség, ehhez gyűjtöttem magam köré 
egy csapatot.”

Az asztrometriai és spektroszkó-
piai mérések adatainak alapos 
elemzésével a csil lagászoknak si-
került meghatározni a vörös tör-
pe pályáját és sebességét, s ennek 
alapján igazolni azt, hogy az LP 
876-10 a Fomalhaut-rendszer 
harmadik tagja, amely így a 
Fomalhaut C jelet kapta.

Szemben a rendszer legnagyobb 
és –fényesebb tagjával, a Fomalhaut 
A-val, a Fomalhaut C egy jóval ki-
sebb és halványabb csillag, amelynek 
közeléből a Fomalhaut A az égbolt 
legfényesebb csillagának látszana: ki-
lencszer fényesebbnek, mint a Földről 
a Szíriusz, azaz nagyjából olyannak, 
mint az Esthajnalcsillag néven is em-
legetett Vénusz.

A trió életkora 440 millió év körüli 
– tehát alig tizede a Naprendszerének. 

„A Fomalhaut A – amely körül egy tör-
melékgyűrűt és egy bolygót is kimutattak 
– kétszeres Nap-tömege elegendően erős 
gravitációs mezővel bír ahhoz, hogy a tőle 
a Föld–Nap távolságnál 158 ezerszer tá-
volabb eső vörös törpét kötött pályán tart-
sa” – mondta Mamajek. 

(Sci-News.com) 

Fantáziakép az egyiptomi sivatag fölött szétrobbant 

üstökösrQl (KÉP: TERRY BAKKER)

A Tutanhamon nyakláncát díszítQ, sivatagi  
üvegbQl csiszolt szkarabeusz 
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Furcsa gépet talált fel az UNI-
CEF svéd kutatókkal közösen. 
A Verejték Masinának keresz-

telt szerkezet izzadt ruhákból ivóvizet állít elő. 
Évente 780 millió ember nem jut tiszta ivóvízhez, erre 

szerette volna felhívni a figyelmet az ENSZ gyermekvédelmi 
szervezete, az UNICEF a szokatlan akcióval. A Verejték 
Masina ötlete eredetileg a NASA-tól származik, amely már 
régóta foglalkozik azzal, hogy az 
űrben hogyan lehetne tiszta vizet 
biztosítani az űrhajósoknak. A 
Nemzetközi Űrállomáson már 
ma is működik egy olyan gép, 
amely nem csak az izzadtságot, 
hanem a vizeletet is képes ivó-
vízzé alakítani. Hasonló techno-
lógiát használtak az amerikaiak 
az Öböl-háborúban is.

Ezt a technológiát alkalmazták 
most svéd szakemberek. Maga a 
gépezet két részből áll. Az egyik 
egy hagyományos mosógépre hasonlít, amely a ruhák-
ból kipréseli a nedvességet, míg a másik része a kinyert 
folyadékot felhevíti, UV-fénynek teszi ki és egy mole-
kula méretű szűrön vezeti át. Az eredmény pedig kris-
tálytiszta víz. Egy adag ruhából a gép mintegy fél liter 
ivóvizet képes előállítani.

A víztisztító szerkezetet a világ legnagyobb foci-utánpót-
lás tornáján, a Gothia Kupán mutatták be először, ahol több 
mint ezer ember meg is kóstolta, milyen az izzadtságból 
előállított ivóvíz. „Bár a legtöbben nem panaszkodtak, volt, 
aki szerint kissé parfüm ízű a folyadék” – nyilatkozta Stefan 
Ronge, az ötletgazda.  Mivel a rendezvényen a hideg svéd 
éghajlat miatt nem gyűlt össze elegendő izzadt ruhadarab, a 
rendezők szobabicikliket állítottak fel, ahol bárki előállíthat-

ta a kellő mennyiségű izzadtságot. 
„Sajnos még így is többen szeret-
ték volna megkóstolni a vizet, 
mint amennyit a gép elő tudott 
állítani” – adta hírül a lefolyo.hu.

Az UNICEF adatai szerint vi-
lágszerte 400 millió gyermek nem 
jut hozzá a minimálisan szüksé-
ges 4-5 liter tiszta vízhez. Ez az a 
mennyiség, ami egy kisgyermek 
túléléséhez feltétlenül szükséges: 
inni, enni, fürödni, az alapvető 
higiéniai feltételeket biztosítani. 

Nem csak a vízhiány okoz azonban problémát. A fertőzött 
víz okozta hasmenéses megbetegedésekben évente mintegy 
1,8 millió ember hal meg, az áldozatok 90%-a pedig 5 év 
alatti gyermek. Az UNICEF célja, hogy a 2015-re felére 
csökkenjen a vízhiánnyal küszködők száma.

(www.greenfo.hu)
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IDD MEG AZ IZZADSÁGOD!

Jóval korábban fejlWdtek ki 
a virágos növények

Kutatók a mai Svájc területén fek-
vő kőzetekből vett fúrásminták-

ban az eddig ismert legrégebbi, a 
virágos növények közvetlen elődei-
től származó fosszíliákra bukkantak. 
A remek állapotban megőrződött 
240 millió évvel ezelőtti pollenszem-
csék azt bizonyítják, hogy a virágos 
növények mintegy 100 millió évvel 
korábban fejlődtek ki, mint eddig 
gondolták.

A virágos (vagy magvas) növények 
a tűlevelűekkel, páfrányfenyőkkel, 
cikászokkal és magvaspáfrányokkal 
rokon, mára már kihalt növényekből 
fejlődtek ki. Legrégebbi fosszíliáik a 
kis, tömör és nagy tömegben terme-
lődő pollenszemcsék, amelyek felso-
rolt tulajdonságaik miatt nagyobb 
valószínűséggel maradtak fenn, 
mint a levelek vagy virágok.

A megkövesedett pollenszemcse-
maradványok a korai kréta idő-
szaktól (mintegy 140 millió évvel 
ezelőttől) folyamatos sorozatot al-
kotnak az ősmaradványok sorában. 
Ennek alapján tették eddig az első 
virágos növények megjelenésének 

időpontját is 140 millió évvel 
ezelőttre. A mostani felfede-
zés azonban azt sugallja, hogy 
ez már legalább 100 millió év-
vel korábban, a korai triászban 
(252-247 millió évvel ezelőtt) 
vagy még korábban megtör-
ténhetett.

Peter Hochuli, a Zürichi Egye-
tem (UZH) paleontológus 
professzora és munkatársa, 
Susanne Feist-Burkhardt két 
észak-svájci területről vett fú-
rásmintát vizsgálva azokban 
fosszilizálódott pollenszem-
csékre hasonlító maradványo-
kat találtak, amelyeket pásztázó 
lézermikroszkóppal megvizs-
gálva hatféle, egymástól különböző 
pollenszemcsét sikerült azonosíta-
niuk, és róluk nagy felbontású, há-
romdimenziós képeket alkotniuk.

A két kutató már 2004-ben is talált 
valamivel későbbi, a középső triász-
ból származó pollenszerű szemcséket 
a Barents-tengerből (a Spizbergáktól 
délre) vett fúrásmintákban. A mos-
tani minták mintegy 3000 kilomé-
terrel délebbről származnak. „Úgy 
véljük, ez a legkétkedőbb szakembereket 
is meggyőzi arról, hogy az első virágos 

növények már jóval a kréta időszak 
előtt, a triászban megjelentek” - mond-
ta Hochuli.

Virág- vagy levéllenyomatok hí-
ján egyelőre nem tudni, milyen 
lehetett ezeknek a növényeknek a 
megjelenése. A pollenek szerkeze-
te alapján annyi valószínűsíthető, 
hogy a megtermékenyítést rova-
rok, valamiféle bogarak végezhet-
ték, mivel a méhek csak 100 millió 
évvel később jelentek meg. 

(ScienceDaily) 

Pollenszemcse a korai triászból (KÉP: UZH)
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A HÓNAP KÉPE

Szeverényi Ferenc (Kecskemét, vagonguru@gmail.com)  
Barátok cím` képe 42. számunkban jelent meg a 1335. oldalon.

Próbáljuk a légykapó-fi óka szemszögébRl nézni a világot. 
Barátjának az orra is nagyobb, mint R maga, mégis teljes a 
bizalom. A bátor kiállásban pedig önbizalom jut kifejezésre: 
„Hátulról biztosítva vagyok!”. Milyen szép, hogy a nagyobb 
megvédi a kisebbet. De vajon mi lesz a legyekkel?                                                                                    (H. J.)

OKTÓBER

A Typotex kiadó jelentette meg a Médiamasszázs cím_ könyvet, amely-
nek egyik fejezet címét kérjük. A megoldást beküldQk között a kötet 5 
példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést! 

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második 
hét keddje, 2013. november 5-e. Beküldési cím: Élet és Tudo-
mány, Keresztrejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@
eletestudomany.hu.

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

VÍZSZINTES: 1. A fejezetcím kezdete. 10. KezdettQl fogva ott élQ, 
tenyészQ. 11. Nemzetközi elektrotechnikai szabványjelzés. 12. Daliás 
emberek termetének jelzQje. 13. ... Vera; Gábor Pál filmje. 14. Középen 
kiad! 15. Bár. 17. Álljunk csak meg! 18. Shakespeare-hQs, király. 20. 
A végén kezd! 22. Autonóm terület, röv. 24. Szintén négybet_s ország 
fQvárosa! 26. Belgrádi rádió- és tévétársaság névbet_i. 28. E közelebbi. 
32. Cserépkályhát építQ. 33. E helyen lévQ. 34. Málta NOB-jele. 35. 
Prágában él. 36. Polc vége! 37. Fekete-tengeri bolgár üdülQhely. 39. ... 
lazuli; azúrkék ékkQ. 41. A fejezetcím befejezése.

FÜGGQLEGES: 1. Vitézi. 2. Gyümölcsöt szárít. 3. Vagy úgy! 4. Zólyom-
tól nem messze lakik. 5. A fejezetcím második része. 6. A Noé idegen 
alakja. 7. Fogas végei! 8. Orr-, idegen elQtagként. 9. Elveszti a lelki 
egyensúlyát. 16. A távolabbi. 19. Választófejedelem. 21. ErQs szálú, 
egyenes fejszQrzet. 23. Kocsonyásodik. 25. ... és Galatea; Händel 

m_ve. 27. Angol névelQ. 29. Svéd kikötQváros, Anita Ekberg szülQhelye. 
30. Reding ...; felirat a tök alsón. 31. Helység Kaposvár közelében. 35. 
Cassiopeia (mitológiai királynéról elnevezett csillagkép), röv. 38. Új-
Zéland autójele. 40. Püré fele!

A 40. Élet és Tudományban megjelent keresztrejtvény megfejtése: 
LA BOLCSE VITA; LETUM NON OMNIA FINIT. Bengt Jangfeldt: 
Feljegyzések Joseph Brodskyról cím_ könyvét (Typotex Kiadó) nyer-
te: Fehérvári Márton (Budapest), dr. Kelemen Barbara (Budapest), 
Kozmáné Seprényi Margit (Szolnok), Sztupák Márton (Budapest) 
és dr. Varga Mária (Hatvan). A nyerteseknek gratulálunk, a könyveket 
postán küldjük el.
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súlya 1200 kg), a „szarvas” dinoszaurusz. Csontváza 
szinte épen, természetes pozitúrában maradt fenn egy 
hematitgumóban, sőt igazi különlegesség, hogy az állat 
bőrének lenyomatát is megtalálták. 

Az óriás és egészen apró dinók 2014. július 31-ig te-
kinthetők meg.

Esterházy Marcell mun-
káit első alkalommal 
mutatja be egyéni kiál-
lításon a budapesti acb 
Galéria. A Képzőművé-
szeti Egyetem Inter-
média szakán végzett, 

majd később Lucien Hervé-tanítvány Esterházy elsősor-
ban a fotó médiumában alkot. Műveinek kiindulópont-
jául legtöbbször saját és mások személyes történeteit 
használja. Az utóbbi években figyelme egyre inkább 
családjának történetére irányul, amely apai és anyai ágon 
is összefonódott a magyar – és időnként az egyetemes – 
történelem fontos momentumaival. Forrásai archívu-
mok, elsősorban az Esterházyak grófi ágának mintegy 
600 darabból álló fotóarchívuma, amely 1916 és 1939 kö-
zött dokumentálja a család történetét, de műveiben fel-
használ korabeli újságfotókat, filmrészleteket és tárgya-
kat is. A kiválasztott archív alapanyagot aztán egy hozzá 
fűződő történet teszi fontossá és aktuálissá.
Vesd össze című kiállításán Esterházy Marcell a ko-

rábbi évekhez hasonlóan a családi archívumot használja 
fel és értelmezi újra különféle médiumokat használva. A 
vesd össze (vö.) kifejezés írott szövegekben használatos a 
téma szempontjából közvetlenül releváns hivatkozások 
előtt, jelen esetben az egyes munkákba sűrített különféle 
történetekre, asszociációkra, rétegekre és hivatkozások-
ra utal a művész. A tárlat november 15-ig látogatható.
A dizájn és az alkalmazott grafika témakörét újszerűen kö-
rüljáró friss időszakos tárlattal rukkol elő az óbudai Kassák 
Múzeum.

A Design tett – Társada-
lomformáló design Kassák 
Lajos munkásságában című 
kiállítás a különböző dizájnel-
méletek irányából közelítve ad 

átfogó válogatást a múzeum gyűjteményéből – az intéz-
ménynek a Kassák Lajos életművét folyóirat-szerkesztői te-
vékenysége és közéleti szerepvállalása felől bemutató állandó 
tárlatához szorosan kapcsolódva.

A 2014. február 9-ig nyitva tartó kiállítás történeti 
példákon keresztül keresi a választ arra a kérdésre, hogy 
az egyes grafikai és tipográfiai megoldások képesek-e 
különféle társadalmi változásokat elindítani, és ha igen, 
miként, azaz a kritikai dizájn valóságformáló lehetősé-
geit és eszközeit veszi górcső alá. 

A békéscsabai Munkácsy Mihály Múze-
um új időszaki kiállítása elsősorban a Szent 
István-évhez kapcsolódik. A Jövőnk a 
múltunkban című tárlat a Magyaror-
szág területére betelepített szlovákság em-
léke előtt szeretne tisztelegni. Hazánk be-
népesítésének és a különböző nemzetiségű 

népek együttélésének gondolata már Szent István király Im-
re hercegnek írt Intelmeiben is megjelenik.

A mai Magyarország területére a XVII. század közepétől 
folyamatosan érkeztek szlovák telepesek. A gazdasági, tár-
sadalmi és világnézeti tényezők következtében megindult 
migráció közel 200 esztendeig tartott. Szlovákok nagy 
számban telepedtek le a hegyvidéken (Zemplén, Bükk, 
Mátra, Cserhát, Pilis, Vértes, Gerecse és Bakony) és a síksá-
gon (Duna-Tisza köze, Tiszántúl). Megélhetésüket az er-
dőgazdálkodás, mezőgazdaság, állattartás, halászat, szén- 
és mészégetés biztosította, de hagyományos kézműves mes-
terséget is folytattak, például drótozást és üveggyártást.

Békéscsabán 1715 és 1723 között több mint kétszáz szlovák 
család telepedett le. Az ország öt régiójában letelepült szlo-
vákságnak egyrészt a nagy távolságok, másrészt az elszige-
teltségük miatt számos esetben sikerült megőriznie szokása-
ik egyedi jellegét.

A kiállítás a szlovákság évszázadok során formáló-
dott kulturális örökségét tárja az érdeklődők elé, így 
híva fel a figyelmet az egyetemes magyar kultúra ré-
szét képező, velünk élő nemzetiségek értékeire. A 
2014. január 5-ig látható tárlat egyúttal egy sorozat 
első része is, amelynek keretében a jövő évben egy 
újabb, hazánk területén letelepedett nemzetiséget is-
merhetnek majd meg közelebbről a látogatók.

Patagónia óriásai – „Sárká-
nyok” és „egérgyíkok”a Hold 
Völgyéből címmel nyílt kiállítás a 
Magyar Természettudományi Mú-
zeumban. A nemzetközi vándorki-
állításban 16 dinoszaurusz-csontváz 

látható, melyek mellett a tudományos magyarázatokat in-
teraktív elemek adják át a látogatóknak, így a kisebb kor-
osztály is megismerheti Patagónia ősi világát.

Az argentin Patagónia az „Ígéret földje” a paleontoló-
gusoknak, az őslénytankutatóknak, akik a bolygónkat 
180 millió éven át uraló lényeket kutatják. Az Argentíná-
ban talált dinómaradványok a világon talált fajok 10%-át 
teszik ki, ami világosan jelzi az ország jelentőségét az ős-
lénytani kutatásokban. Az itt fellelt hatalmas méretű di-
noszauruszok az eddig ismert legősibb fajok. Több külön-
leges tulajdonsággal rendelkeznek, mint ismertebb észak-
amerikai társaik.

Az argentin dinoszauruszokból létrehozott eddigi leg-
átfogóbb kiállítás óriásai között olyan híres dinoszauru-
szok szerepelnek, mint a Carnotaurus sastrei (hossza 8 m,  

ÉT-IRÁNYTd 

Szlovák örökség

Kritikai design

Óriáslábúak

vö.
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A halottkultusz városa
A halál is lehet szép. Legalábbis így 
éreztem Benáreszben, a Gangesz part-
ján, ahol tanúja lehettem számos indiai 
család gyászának és búcsúrítusainak, 
ahogy elköszöntek halottaiktól. India 
számos részéről érkeznek ide temetni, 
zarándokok vándorolnak erre a helyre 
és életük végét érző idős emberek utaz-
nak meghalni e misztikus városba.

Budapest földrengés-veszé-
lyeztetettsége
Nem kímélte hazánkat idén a termé-
szet, a tavaszi tél és az árvizek mellett 
földrengésekről is többször lehetett hal-
lani. De az ország és Budapest veszé-
lyeztetettség-vizsgálatának fontosságát 
e nélkül sem kell indokolni. Győri Er-
zsébettel, az MTA CSFK Geodéziai és 
Geofizikai Intézet munkatársával be-
szélgettünk a részletekről.

A gáz aranykora?
A földgáz felveszi majd a versenyt a 
szénfelhasználással, és az olajtól is vesz 
el részesedést a globális porondon – 
mondják egy friss nemzetközi tanul-
mány szerzői, Peter C. Evans és Mic-
hael F. Farina. Szerintük a gáz emel-
lett egyre nagyobb szerepet fog betöl-
teni a szélenergia és más megújuló 
energiaforrások kiegészítőjeként is, 
különösen az áramtermelés területén.
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Kevés növényfajról mondhatjuk el, hogy 
egy történelmi településről nevezték el. 
Nos, a kopasz őszirózsa, bármennyire is 
rejtve, de tudományos nevében a leghí-
resebb USA-beli város nevét hordozza. 
Latin neve: Aster novi-belgii. Nemzetsé-
gének neve (Aster) a görög csillag szóból 
jött, fajnevét pedig arról a New Belgi-
umnak nevezett, a Hudson-folyó torko-
latában a XVII. század elején alapított 
holland településről kapta, melyet az an-
golok megérkezése után New York-nak 
neveztek el. Valamikor a mai város terü-
letén is élhetett vadon a kopasz őszirózsa, 
hisz őshazája Észak-Amerika keleti, 
atlantikus részén van, nedves réteken, 
óceán közeli mocsarakban fordul elő. Az 
1700-as években került dísznövényként 
Európába, s ma már sokfelé kivadult, he-
lyenként veszélyes özöngyom.

A fészkesek (Asteraceae) családjába 
tartozó, közepes termetű (a vadfaj akár 
2 méter magas is lehet), felálló szárú, 
erőteljes növekedésű, bokrosodó évelő. 
Kopasz növény, legfeljebb csak szárá-
nak a felső része szőrözött. Levelei lán-
dzsásak, ritkásan fogazottak. A vadfaj 
„virágai” (vagyis a fészekvirágzatok) 
5centiméter átmérőjűek, a fészkekben 
a nyelves virágok ibolyás lilák, a csöves 
virágok sárga színűek. Sokfészkű bu-
gavirágzatban nyílik augusztustól egé-
szen októberig. Az angolok Szent Mi-
hály-százszorszépnek nevezik, mert 
virágzási ideje Mihály napra, szeptem-
ber 29-dikére esik. 

Az őszi évelőkertek, szegélyágyak leg-
pompásabb díszei között van. Kedvelt és 
olcsó vágott virág is. Termékeny, jó víz-
gazdálkodású talajt, és napos fekvést kí-
ván. A ma ismert több mint ezer, ter-
metben, virágzatban és színben (fehér-
től, halványkéktől a sötét bíborig) válto-
zatos, kertészeti hibridjéből és fajtájából 
közel 80 virít az MTA ÖK Nemzeti 
Botanikus Kertjében Vácrátóton.

FRÁTER ERZSÉBET
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