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Szerinem...
tartósan lekötni a legújabb kutatási eredmények révén?

Nos, sikerült. Pálinkás József ehhez a megismerés vágyá-
ról beszélt a fiataloknak, arról a folytonos kíváncsiságról, 
amely talán éppen a gyerekkor és felnőtté válás határán a 
legerősebb az emberben. Csépe Valéria pedig a kérdezni 
tudás képességét emelte ki: a kutatóvá váláshoz elsősorban 
a jó kérdések felvetése szükséges, a válaszok megtalálása 
ezek után már – ha nem is egyszerű –  ebből az első lépés-
ből következik.

A diákokhoz szóló (még mindig) fiatal (de immár)kuta-
tók kezdetben keresték a közös hangot: vajon mi az az is-
meretszint, amit már adottnak vehetnek a náluk csak hat-
nyolc évvel később született közönségüktől, hogyan be-
széljenek úgy, hogy se érthetetlenek ne legyenek, se pedig 
az evidenciák zsákutcájába ne tévedjenek. Végül azok az 
előadások sikerültek legjobban, amelyek egyszerre szóltak 
a saját kutatási részeredményeikről  és a pályaválasztásuk 
motivációiról. Amikor egy már laboratóriumban vagy 
egyetemen dolgozó doktorandusz arról vallott, kellő belső 
tűzzel, hogy ő személyesen milyen indíttatásból lett kuta-
tóvá, akkor egészen biztosan tartósan magára vonta hall-
gatói figyelmét. E személyes példák minden bizonnyal va-
lóban segítenek majd jó néhány mai gimnazista tudomá-
nyos pályaválasztásában!

GÓZON ÁKOS

… érdemes egyszer megszemlélni azt a látványt, amit a Tu-
dományünnep  InnoDiákok Fóruma elnevezésű rendezvé-
nyén tapasztalhattam a Magyar Tudományos Akadémia 
székházában. A díszterem máskor öltönyös-kosztümös kö-
zönséggel teli nézőterén ezúttal farmeros-pulóveres fiatalok 
foglaltak helyet. Az aranyozott stukkók alatt kedves kont-
rasztot képzett fesztelen zsibongásuk. Ismeretterjesztő újság-
író számára mindig tanulságokkal szolgáló alkalom az ilyen: 
a tudomány közvetlenül találkozik a nagyközönséggel – fő-
ként, amikor a jövő „tudományfogyasztóival” és adófizetői-
vel van közös program. 

A jól szervezett rendezvény, a szokatlan színhelyű diákfó-
rum azonban önmagában még csak keret volna – ahhoz, 
hogy a valódi párbeszéd létrejöjjön a kutatók és a tizenéves 
korban különösen fogékony fiatalok között, meg kell találni a 
megfelelő hangnemet. S ez  bizony nem is könnyű feladat! 
Talán ezért tapasztalhattam, hogy a rendezvény két védnöke, 
két, akadémiai legfelső vezetőként rutinos előadója, Pálinkás 
József és Csépe Valéria is mintha izgult volna egy kicsit: vajon 
megtalálják-e a közös hangot az MTA elnökeként és főtitkár-
helyetteseként a diákokkal, sikerül-e több száz ifjú figyelmét 
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A három feladatból kettQ megoldása 100 feletti IQ-ra utal, ami átlag feletti teljesítménynek számít.
A feladatok megfejtését a következQ héten adjuk meg.

GONDOLKODÁST SERKENTQ IQ-TORNA

INDÍTÁS: N (FEGYVER)

Az ábrán a színek nevét 
beírva, a bekeretezett 
részen a KARD szó jelenik 
meg.

ERPSÍTÉS: 

POR  KAPOR ÉS 
PORTA

HAJRÁ: Y

A figura nyolc 
„tortaszeletböl” áll össze. 
A két szín (zöld és piros) 
meglelhetQ  – két elem 
három helyen – mind 
a nyolc lehetséges 
variációban. KívülrQl 
számolva, az „óra 
tizenkettesén” kezdve: 
ZPZ, PZZ, PPP, ZPP, 
ZZZ, PZP, ZZP, PPZ.
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Hogy folytatódik a sorozat?

Ez egy speciális céltábla.
A feladat: úgy lQni a táblába, hogy 
az összeg pontosan 100 legyen.
Hány nyílvesszQ kell és hova?

Melyik illik az üres helyre?
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 Fotonvadász 
leopárd

Akik szépnek találják a 
sarki fényt vagy a szi-
várványt, azoknak min-

den bizonnyal a Cserenkov-
sugárzás is tetszene. Ez a ké-
kes ragyogás akkor keletke-
zik, amikor töltött részecskék 
a közegbeli fénysebességnél 
gyorsabban haladnak, mér-
nökhallgatók praktikusan a 
Műszaki Egyetem tanreaktorá-
ban találkozhatnak a jelenség-
gel. Az Európai Nukleáris 
Kutatási Szervezet (CERN) 
magyar detektor-fejlesztő cso-
portja (REGARD) – Varga 
Dezső vezetésével – olyan 
részecskemegfigyelő beren-
dezést fejleszt, amelynek mű-
ködése szintén a Cserenkov-
effektuson alapul. A tova-
terjedő sugárzás hullám-
frontjának elhajlási szögéből 
a hullámban jelen lévő ré-
szecskék sebességét mérhetik 
meg, amellyel impulzusuk 
ismeretében a tömegük már 
kiszámítható. A tömeg pe-
dig olyan a fizikus számára, 
mint a DNS a rendőrségnek, ebből 
már biztosan tudni lehet, milyen 
részecskék alkották a hullámot.

A Cserenkov-detektorok egye-
di fotonok kimutatására szol-
gálnak, amire már egy egyszerű 
fotoelektron-sokszorozó is alkal-
mas. Amikor azonban nagy felü-
leten kell nagyon pontosan megha-
tározni a beérkező fotonok helyét, 
illetve a berendezésnek például 
erős mágneses térben kell üzemel 
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nie (mint a CERN-ben zajló mé-
réseknél), praktikusabb gáztöltésű 
detektorokat használni. Ilyen a ma-
gyar csoport által készített mikro-
struktúrás elrendezéssel kombinált 
TCPD-detektor is, melynek lelke 
egy 300 mikronos lyukakkal sű-
rűn teletűzdelt nyomtatott áram-
köri lap (TGEM). Erre feszültséget 
kapcsolva, a lyukakban olyan nagy 
lesz a térerősség, hogy a beérkező 
fotonok által kiütött elektronok, 

a lyukakon áthaladva, újabb 
elektronokat szakítanak le 
az egész belső teret kitöltő 
gázrészecskékről. A „lavina-
hatás” révén a lyukak túlol-
dalán több száz elektron lép 
ki, amelyeket egy sokszálas 
kamra (MWPC) segítségével 
gyűjtenek össze. Az elekt-
ronok a pozitív töltésű szál 
felé haladnak, miközben üt-
köznek a gázmolekulákkal, 
az ütközések között pedig az 
anód szál elektromos teréből 
energiát vesznek fel, így ala-
kul ki az elektronsokszorozó 
hatás. A sokszálas kamrában 
több párhuzamosan futó szál 

helyezkedik el két sík katódlemez 
között. Ezt szegmensekre osztva, 
meghatározható az eredeti elektron 
vagy foton helye. 

A mikrostruktúrás elrendezés és a 
sokszálas kamra hibridizációjával ki-
alakított új berendezésből az észlelt 
fotonszámot és a keletkező elektron-
lavina nagyságát mutató adatokat 
nyerhetünk, amelyeket ha számító-
géppel feldolgozunk, a megjelenő 
kép a leopárd közismerten foltos 
bundájára emlékeztet. A sötét terü-
letek a nyomtatott áramköri panel 
lyukainak felelnek meg, a különbö-
ző lyukak azonban egymástól eltérő 
erősítéseket mutatnak. Mint azt Ha-
mar Gergő, a fejlesztéssel foglalkozó 
kutatócsoport egyik tagja elmondta, 
a berendezést a nagy energiát igény-
lő kutatásokon túl például távolsági 
tűzjelző készülékben lehetne hasz-
nosítani. A jelenleg piacon lévő ilyen 
eszközök módszereinél sokkalta jobb, 
érzékenyebb és pontosabb az UV-su-
gárzáson alapuló mérés. Így koráb-
ban, kevesebb eszközzel és nagyobb 
távolságról is észlelni lehet a veszélyt.

A készüléket eredetileg a Nagy 
Hadron Ütköztető ALICE nevű 
kísérletének továbbfejlesztéséhez 
tervezték a CERN-ben, ahol majd 
a nagyon gyorsan haladó, tehát 
nagy impulzusú részecskék érzé-
kelésével kutatott kvark–gluon 
plazma tulajdonságainak ponto-
sabb megismerését tenné lehető-
vé. A magyar kutatócsoport több 
külföldi csoporttal együttműköd-
ve jelentős részt vállalt ebben a 
nemzetközi kollaborációban, ám a 
beépítésről nem most, hanem vár-
hatóan a következő nagy karban-
tartás idején döntenek.

Varga Dezső kiemelte, hogy méré-
seik során a berendezés olyan mér-
tékű pontosságára és érzékenységé-
re derült fény, amely lehetővé teszi, 
hogy a „leopárdot” más detektorok 
fejlesztésénél is bevessék. Így példá-
ul alkalmas a TGEM-panel lyukai-
nak, egyedi tulajdonságainak vagy 
éppen a hibáinak felderítésére. Je-
lenleg egyebek között a detektort 
kitöltő gáz összetételét és a TGEM-
lyukak elrendezésének különféle 
változatait tesztelik, de azon is gon-
dolkodnak, hogy az említetteken 
kívül milyen egyéb, az ipar számára 
is hasznos irányba lehetne tovább-
fejleszteni a mérőeszközt.

Kővágó AngélA

TGEM erQsítés-térképe

 TGEM fotonhozam-térképe.
Lent: a fotonhozam-térképen a 

sötét foltok felelnek meg a lyukaknak,
ahol a detektor nem észlel.
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 Erdélyi vasútvonalak 

Különleges fotók láthatók a 
vasútépítés aranykorából az Er-
délyi vasutak 1867–1914 című 
vándorkiállításon. A kiállítás 
Erdély több városát érinti, el-
sőként Nagyszalontán nyílik 
meg. 

Az erdélyi vasútépítés törté-
netét a kiegyezéstől az első vi-
lágháború kitöréséig nyomon 
követő kiállítás a Közlekedési 
Múzeum gazdag archívumá-
nak eredeti fotógyűjteményére 

támaszkodik. A kor híres fotográfu-
sai, többek között Erdélyi Mór,  Klösz 
György felvételei őrizték meg ezt az 
izgalmas időszakot az utókor számá-
ra. A képek alkotói nemcsak a vas-
útvonalak építését dokumentálták, 
hanem az átformálódó tájat és benne 
a környezetét építő embert is, így 
adva történelmi, szociológiai, tech-
nikatörténeti szempontból is érdekes 
összefoglalót a korszakról.

A kiállítás arra is vállalkozik, 
hogy képet adjon a korabeli Erdély 
gazdasági fejlődéséről: hogyan ju-
tott el a kiegyezéskor vasútvonallal 
egyáltalán nem rendelkező országrész a 
47 évvel későbbi, 2384 kilométer hosz-
szú vasúthálózat kiépítéséig. A kiál-
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lított dokumentumok 
a fővonalak mellett a 
vicinális vonalakról, a 
beruházások finanszí-
rozásáról, valamint a 
nehéz terepviszonyokra 
adott technikai vála-
szokról, a műszaki bra-
vúrokról is megeleve-
nedő képet festenek.

A kiállítás most a 
nagyszalontai Arany Já-
nos Emlékmúzeumban 
lesz látható november 
5-től január közepéig. 
A tervek szerint ezután 
január végétől áprilisig 
Gyergyószentmiklóson, 
áprilistól pedig Nagyvá-
radon tekinthetik majd 
meg az érdeklődők a 
Közlekedési Múzeum 
vándorkiállítását.
(Forrás: Közlekedési Múzeum)

A petki patak szabályozása

Töltés két szelvény között (fent),
a ladoki völgyhíd (lent)
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A viszonylag kis területen 
szoros közelségben élő né-
pek közötti évezredes gaz-

dasági és kulturális kapcsolatok 
hatására a nyelvhasználatban is 
egyértelmű kon ver gen cia je len sé-
ge ket figyelhetünk meg. A 
nyelvösszehasonlítás mindig is lé-
nyeges területe volt a nyelvtudo-
mánynak, de az európai integráci-
ós folyamatokkal ez az érdeklődés 
felerősödött és körvonalazódni 
látszik az összehasonlító nyelvé-
szet egy új ága, az eurolingvisztika. 
Kiemelt jelentőségük van azoknak 
a nyelveknek, így a magyarnak, 
amelyek nem indoeurópai szárma-
zásuk miatt a többi nyelvtől igen 
eltérő szerkezeti tulajdonságúak. 
Ha ezekben a nyelvekben is ki le-
het mutatni ilyen kon ver gen cia je-
len ségeket, az egyértelmű bizo-

N Y E LV I  E G YS É G E S Ü L É S  E U R Ó P Á B A N ?

EUROLINGVISZTIKA

Gyakorlott nyelvtanulók állítják, hogy az elsW idegen nyelv a legne-
hezebb. A második sokkal könnyebb, a harmadik pedig már szinte 
magától megy. Persze nálunk általában európai nyelveket szokás 
tanulni. Akik a kínait vagy a japánt akarják elsajátítani, azok tud-
ják, hogy ezek második, harmadik nyelvként is nehezek. Az euró-
pai nyelvek ugyanis minden felszíni különbségük ellenére is hason-
lítanak egymásra. Azok is, amelyek nem rokonok, és azok is, ame-

lyeknél ez nem látszik elsW pillantásra. 

nyítéka annak, hogy a közös kul-
turális háttér akár felül is írhatja 
az eltérő eredetből származó kü-
lönbségeket. Az ilyen kutatások 
értékes adalékkal szolgálhatnak a 
közös „európai gondolkodásmód” 
feltérképezéséhez.

Kutatásaink során alapvető mon-
datfajtákat, elsősorban a kérdő 
mondatokat vizsgáltuk kilenc eu-
rópai nyelvben. Legrészletesebben 
a német és a magyar 
mondatfajta-rendszert 
hasonlítottuk össze, de 
a lehetőségekhez mér-
ten figyelembe vettük 
a latin, az angol, az 
orosz, az olasz, a finn, 
a török és az albán nyelvet is. Ezek 
többé-kevésbé az európai nyelvek 
reprezentatív mintájául szolgál-
nak.

A mondatfajtákat azért válasz-
tottuk, mivel ezek a szerkezetek a 
nyelv legalapvetőbb kommunika-
tív funkcióihoz (kijelentés, kérde-
zés, felszólítás) kötődnek, ezért 
már a nyelvfejlődés korai szaka-
szában kialakulnak, és csak nehe-
zen, tartós és erős hatásra változ-
nak. Ha tehát ezen a területen si-
kerül hasonlóságokat kimutatni, 
az a nyelvi konvergencia ékes bi-
zonyítéka.

Egy korábbi nagy nemzetközi 
projekt, amelyben kiválasztott 

nyelvi szerkezeteket vizsgáltak a 
világ több száz nyelvében, már ki-
mutatott egy-két érdekes „euró-
pai” sajátosságot a kérdő monda-
tokban. Az angolból vagy a né-
metből jól ismert fordított kérdő 
szórend (You can help me. u Can 
you help me?; Sie können mir helfen. 
u Können Sie mir helfen?) például 
a világ nyelvei között mindössze 
tizenkettőben kötelező, ebből pe-
dig 9 európai! A kiegészítendő 
kérdő mondatok esetében pedig 
az európai nyelvek döntő többsé-
gében a kérdőszó általában a mon-
dat elején áll, ami a világ többi 
nyelvére nem jellemző.

A modern nyelvtudomány nem 
elégszik meg absztrakt szabályok 
összehasonlításával, hanem a nyelv 
valódi belső életét, a nyelv használa-
tát vizsgálja. Ehhez nagy segítséget 
nyújt a számítástechnika. Szinte 
minden európai nyelvre elérhetők 
már hatalmas, több milliárd szöveg-
szót tartalmazó digitalizált szöveg-
gyűjtemények, úgynevezett korpu-
szok. (A magyar nyelvre vonatkozó-
an ilyen az MTA Nyelvtudományi 

Intézetében fejlesztett 
Magyar Nemzeti Szö-
vegtár, amely bárki szá-
mára elérhető és kutat-
ható a http://corpus.
nytud.hu/mnsz címen.) 
Ezekben intelligens prog-

ramok segítségével lehet keresni és 
statisztikákat készíteni. A német és a 
magyar nyelv összehasonlításához 
pedig mi magunk is összeállítot-

NN 79763 és TD 49738
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meglepő eredményre jutunk. A ki-
jelentő mondatok a magyar nyelv-
ben is jellemzően névszói elemmel, 
az eldöntendő kérdő mondatok pe-
dig igei elemmel kezdődnek. En-
nek felismeréséhez azonban egy 

kis „trükkre” van szükség. Nyel-
vünkben nagyon gyakori az 
olyan szerkezet, amikor az ige 
előtt egy, az igéhez szorosan kap-
csolódó névszói vagy határozó-
szói kifejezés ál l, például levelet 
ír, sört iszik, sátorban lakik, busszal 
megy, iskolába jár, gyorsan fut, ko-
molyan gondol. Ezek azonban nem 
önállóak, hanem az igével egy 
egységet alkotnak olyannyira, 
hogy sokszor egyetlen szóval ki-
fejezhetjük ugyanazt a tartalmat: 
levelezik, sörözik, sátorozik, buszo-
zik, iskolás. Amennyiben ezeket a 
mondat elején nem névszói kez-
detnek tekintjük, hanem egy 
komplex igei kifejezésnek, akkor 
a magyar eldöntendő kérdő mon-
datok mintegy 80 százaléka igei 
kifejezéssel kezdődik. 

A kijelentő mondatoknál fordí-
tott az arány, ott az igei kifejezés 
mintegy 80 százalékban a mon-
dat belsejében helyezkedik el. A 
következő példában is érezzük, 
hogy a gyakori, természetes sor-
rend a kijelentő és a kérdő mon-
datban különbözik: A bajnok 
gyorsan futott. u Gyorsan futott a 

tunk egy mintegy nyolc és fél mil-
lió szövegszót tartalmazó kor-
puszt, amely mindkét nyelvhez 
hasonló típusú és mennyiségű szö-
veget tartalmaz, ráadásul olyano-
kat, amelyek bár írott formában 
kereshetők, de mégis részben a be-
szélt nyelv sajátosságait tükrözik. 
Ilyenek például a parlamenti ülé-
sek jegyzőkönyvei, amelyekben 
nemcsak a felolvasott beszédek 
szövegét, hanem a spontán hozzá-
szólásokat, sőt a közbekiabáláso-
kat is feljegyzik. 

A korpuszelemzés segítségével 
elsősorban nem a nyelvek szabály-
rendszere vizsgálható, hanem a 
fejlődési tendenciák: több helyes 
nyelvtani szerkezet esetén melyek 
a preferáltak, és melyek szorulnak 
vissza; a nyelvi normától való elté-
rés esetében pedig milyen hibákat 
vétenek jellemzően a beszélők, 
amelyek esetleges normaváltozás-
ra engednek következtetni.

Azt gondolnánk, hogy éppen a 
magyar kérdő mondat szerke-

zete illeszkedik legkevésbé az euró-
pai kérdő szerkezetek sorába. A ma-
gyar szórend közismerten alapvető-
en szabad. Nincsen nyelvtanilag kö-
tött kérdő szórend, és a kérdőszó 
sem feltétlenül a mondat elején he-
lyezkedik el: Pista tegnap otthon volt? 
Pista tegnap hol volt? Ha azonban 
gyakorisági mutatókat vizsgálunk, 

Az eldöntendQ kérdQ mondat jelölQ eszközei a világ nyelveiben (forrás: WALS). 
A sárga ponttal jelölt nyelvekben elsQdleges a szórend szerepe. Jól látható, hogy 

ezek a nyelvek Európában koncentrálódnak.

Véletlenszer_ minta parlamenti jegyzQkönyvekbQl. A feketével aláhúzott kérdQ mondatok 
a tipikusak, vagyis igei kifejezéssel, illetve kérdQszóval kezdQdnek. A pirossal aláhúzottak 

az ettQl eltérQk.
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döntendő kérdő mondatot kérdő 
szócskával is lehet jelölni. Ezek-
ben a nyelvekben a fordított szó-
rend leginkább az i lyen jelölt kér-
dő mondatokban jelenik meg. A 
magyar nyelvben is az -e kérdő-
szócska azokban a mondatokban 
a leggyakoribb, amelyekben az 
ige a mondat abszolút első szava: 
Van-e erre megoldás? Megtették-e a 
meg felelő intézkedéseket? Fogyasz-
tott-e alkoholt vezetés előtt? 

Kutatásaink az alapkutatások 
körébe tartoznak, vagyis 

nem közvetlen gyakorlati haszno-
síthatóságra irányulnak. Sokan 
mostanában talán kicsit túlzó mó-
don várnak a tudománytól direkt 
gazdasági hasznot. 

Végső soron a Mars-expedíci-
óknak sem elsődleges céljuk, 
hogy az űrturizmust előkészít-
sék, de ha egy panorámaképet 
küldenek a Marsról, akkor arra 
mindenki kíváncsi. Szeretnénk 
tudni, hogy mi van az univer-
zumban, a tudósok pedig kutat-
ják, hogy a vi lág eddig ismert 
törvényei hogyan működnek a 
Földön kívül. Ha érdekelnek 
minket a vi lágmindenség titkai, 
miért nem lehetünk kíváncsiak 
saját magunkra: a kultúrát te-
remtő és a kultúrában élő, attól 
elválaszthatatlan emberre, az 
emberi gondolkodás rejtelmeire, 
amelyet évszázadok erőfeszítései 

bajnok? A kérdőszavas kérdő 
mondatokban ugyanilyen arányt 
figyelhetünk meg. Bár a kérdő-
szó elvi leg a mondat közben is 
ál lhat, az esetek mintegy 80 szá-
zalékában a mondat elején ál l.

További érdekesség, hogy a 
német nyelvben, ahol a kér-

dő mondati fordított szórend 
nyelvtani szabály, csak az igé-
nyes, normakövető nyelvhaszná-
latban figyelhető meg, hogy a 
szabályt majdnem 100 százalék-
ban betartják. Kötetlen beszélge-
tésekben a kérdő mondatok 
mintegy 15–20 százalékában ta-
lálhatunk névszói mondatkez-
dést, amely megegyezik a ma-
gyar nyelvben megfigyelhető 
gyakorisággal!

A szórendi szabályok az európai 
nyelvekben különböző mértékig 
szigorúak vagy éppen megenge-
dők. Az igei kifejezéssel kezdődő 
eldöntendő és a kérdőszóval kez-
dődő kiegészítendő kérdő mon-
dat viszont különböző mértékben 
ugyan, de valamennyi vizsgált 
nyelvre jel lemző. Továbbá minél 
szigorúbb szabály a kérdőszó 
mondatkezdő helye, annál gya-
koribb az eldöntendő kérdő mon-
dat fordított sorrendje. Hozzá 
kell tennünk, hogy az Európa ke-
leti felében beszélt nyelvekre, így 
a magyarra, a szláv nyelvekre és 
az albánra jel lemző, hogy az el-

után sem ismerünk még teljesen. 
A gondolkodás megismeréséhez 
pedig talán az egyik legkézen-
fekvőbb út a nyelv vizsgálatán 
keresztül vezet, hiszen a nyelv a 
gondolkodás elsődleges produk-
tuma és a kultúrateremtés leg-
főbb eszköze.

M indamellett egy sikeres pro-
jektben a gyakorlati szak-

emberek mindig találhatnak va-
lami hasznosíthatót. A nyelv-ösz-
szehasonlításból elsősorban a 
tankönyv- és nyelvtanírók pro-
fitálhatnak. Korábban a nyelvta-
nítás előterében az anyanyelvtől 
eltérő szerkezetek „sulykolása” 
ál lt az esetleges hibák elkerülése 
érdekében. Ma, amikor a kom-
munikációs készségek fejlesztése 
érdekében hajlandók vagyunk el-
nézőbben bánni a nyelvi hibák-
kal, egyre inkább rájövünk, hogy 
a hasonlóságok felismerése job-
ban segíti az idegen nyelven tör-
ténő megnyilatkozást. Ráadásul 
az európai nyelvpolitika célkitű-
zése a minél szélesebb körű több-
nyelvűség elérése, amelyben – és 
ehhez nyújtanak segítséget a több 
nyelvet vizsgáló projektek – 
nemcsak az anyanyelvet hívhat-
juk segítségül a nyelvtanításban, 
hanem a már tanult többi idegen 
nyelvet is. 

A projekt másik „gyakorlatias” 
eredménye a kétnyelvű összeha-
sonlító korpusz. A korpuszok sok-
oldalúan használható segédeszkö-
zök az oktatásban, a fordítási 
munkákban, valamint a számító-
gépes nyelvészetben. Összehason-
lító korpuszokból a mai napig na-
gyon kevés van. Projektünkben 
ezen kívül meglévő korpuszokat 
is használtunk adatkeresési és sta-
tisztikai céllal, ezáltal teszteltük is 
őket, amelyek eredményei érde-
kesek lehetnek az adott korpu-
szok fejlesztői számára.

Európában a kulturális és a nyel-
vi változatosság mellett az egysé-
ges gondolkodásmód is jelen van. 
Jól bizonyítják ezt a különböző 
szempontú nyelv-összehasonlítá-
sok. A sokszínűség és az egysége-
sülés, amelyek nem zárják ki egy-
mást, lehetőségeket rejtenek ma-
gukban. Használjuk ki őket! 

PÉTERI ATTILA

Minél több nyelvet tudunk, annál több barátunk lesz (gyermekrajz)
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A z első világháborút követően 
bomlásnak induló gyarmati 
rendszer helyét mandátumte-

rületek vették át. Egyiptom, Irak és 
Palesztina brit, Libanon és Szíria pedig 
francia ellenőrzés alá került a Közel-
Keleten. A mandátumjogokat gyakor-
ló londoni kormánynak azonban nem 
volt megfelelő elgondolása a Paleszti-
nába történő zsidó bevándorlásra. 1947-
ben London a terület jövőjéről való 
döntést az ENSZ-re ruházta, amely 
1947. november 29-én elfogadott hatá-
rozatában felosztotta a bibliai területet. 
A határozat a 28 ezer négyzetkilomé-
ternyi területet 8 részre tagolta (3-3 zsi-
dóra és arabra, Jaffára mint arab enklá-
véra, valamint a 10 évig ENSZ-véd-

nökség alatt álló Jeruzsálemre). A hatá-
rozat ellentmondásos voltát mutatja, 
hogy a zsidó államnak juttatták a man-
dátumterület 56 százalékát, de az ott 
élő 1 millió lakos mintegy 50%-át ara-
bok és beduinok tették ki.

Az arab államok 1947 decemberében 
hivatalos nyilatkozatban utasították el 
a döntést, a két fél között pedig már a 
határozat másnapján megkezdődtek a 
fegyveres összetűzések. 1948. május 
14-én Tel-Avivban kikiáltották Izrael 
állam megalakulását, válaszlépésként 
május 15-én egyiptomi, szíriai, transz-
jordániai, iraki és libanoni reguláris 
erők lépték át a volt mandátumterület 
határát, és ezzel kezdetét vette az első 
arab–izraeli háború. A harcok első sza-

kaszát júniusig arab fölény 
jellemezte, de a megszakítá-
sokkal 1949. januárig tartó 
második fázisban az izraeli-
ek délen behatoltak a Negev-
sivatagba és a Sínai-félsziget-
re, valamint elfoglalták a 
Gázai-övezet nagy részét is. 
Jeruzsálemben patthelyzet 
alakult ki, keleten pedig a 
jordánok szilárdan tartották 
magukat. Az ENSZ hiába 
állított fel egy békéltető bi-
zottságot és szorgalmazta Je-
ruzsálem nemzetközi ellen-
őrzését, illetve a menekült-
kérdés rendezését, végül a 

harctéri erőviszonyok döntöttek. 1949 
februárjában fegyverszünetet kötöttek 
a felek. A háború győztese Izrael volt, 
amely majdnem 21 ezer négyzetkilo-
méterre növelte területét.

A szuezi-válság
A háború egyik következményeként 
Egyiptomban egyre labilisabbá vált a 
belpolitikai helyzet. Végül a Gamal 
Abdel Nasszer vezette csoport 1952. 
július 23-án katonai államcsínyt hajtott 
végre. Programjukban szerepelt az ag-
rárreform, a demokratizálás, az 
antikolonizmus és a korrupció elleni 
harc. 1952 szeptemberében átfogó 
földreformot hirdettek, 1953 júniusá-
ban pedig proklamálták a köztársasá-
got. A manapság gyakran emlegetett 
Muzulmán Testvériség kivételével be-
tiltottak minden politikai szervezetet. 
Külpolitikailag Nasszer ekkor még 
Washington felé orientálódott, de a jó 
viszony hamar megromlott. Nasszer 
ugyanakkor kulcsszerepet játszott 1955 
áprilisában az afro-ázsiai államok 
bandungi (Indonézia) csúcskonferenci-
áján. „Pozitív semlegesség”-programja 
közben felkeltette a szovjetek érdeklő-
dését, az asszuáni gát megépítése pedig 
később konkrét segítségnyújtásra adott 
lehetőséget a Szovjetuniónak. 

Az amerikaiak kezdetben támogat-
ták Nasszert, de egy sor feltételhez kö-
tötték például, hogy Egyiptom ne vá-

4 0  É V E  TÖ R T É N T 

AZ ARAB–IZRAELI HÁBORÚ 
A Közel-Kelet történetének megha-

tározó eseménye az arab–izraeli 

háborúk története, mely napjaink-

ban is folyamatos világpolitikai 

téma. Az 1973. októberi háború az 

elsW olyan összecsapás volt, 
amelyben Izrael nem aratott meg-

semmisítW gyWzelmet ellenfelei 
felett. A puskaporos térség törté-

nelme mára a 2008-as konfliktus-

sal együtt hét arab–izraeli háborút 

tudhat maga mögött.

Izraeli katonák pihenQn az egyiptomi 
Szuez város közelében 1973. október 29-én 

Izraeli tankok a Golán-fennsíkon a Hatnapos 

háborúban
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A katonai vereség ellenére Nasszer 
erkölcsi győztesként került ki a szu-
ezi-válságból, a gyakorlatban pedig 
fokozatosan utat engedett Moszkva 
katonai és gazdasági támogatásának. 
Az Eisenhower-doktrína közben 
amerikai részről az egész közel-keleti 
térséget létfontosságú övezetnek te-
kintette, mely az olaj és geostratégiai 
jelentősége miatt az egész nyugati vi-
lágban meghatározó.

Az ötvenes évek második felében 
erősödött a pánarab nacionalizmus is. 
1958-ban Egyiptom és Szíria egyesülé-
sével létrejött az Egyesült Arab Köztár-
saság (EAK). Az EAK kihívást jelen-
tett Iraknak és Jordániának, amelyek 
1958-ban szintén bejelentették egyesü-
lésüket Arab Föderáció néven. Erre 
azonban nem került sor, mert meg-
döntötték az iraki monarchiát Abdel 
Karim Kasszem vezetésével. Az ural-
kodót kivégezték, a monarchista ál-
lamformát köztársaságival váltották 
fel, az ország külpolitikájában pedig a 
bandungi elvekhez igazodtak. Kairó 

sároljon fegyvert a szovjet blokktól és 
ismerje el Izraelt. Végül az elnökvá-
lasztás évében felfüggesztették a tá-
mogatást, mire Nasszer 1956. július 
26-i beszédében bejelentette a Szuezi-
csatorna Társaság államosítását, hogy 
a hajóforgalom bevételéből fedezze a 
vízierőmű felépítését. A Szuezi-csator-
na fontosságát mutatja, hogy a Közel-
Keleten termelt kőolaj közel felét a csa-
tornán át szállították, és az 1955-ben 
áthaladó 15 ezer hajó háromnegyede 
valamely NATO-tagállam, egyhar-
mada pedig brit tulajdonban volt. 
London és Párizs nyitott volt a kérdés 
békés rendezésére, de az idő a háború-
nak dolgozott, mely Izraelnek nem 
volt ellenére. 

A Hatnapos háború
Tel-Aviv kívánságlistáján elsősorban 
Dél-Libanon, Ciszjordánia és az Aka-
bai-öböl szerepelt. 1956. október 29-
én izraeli erők hatoltak a Sínai-félszi-
getre, majd két nap múlva megindult 
az angol–francia légierő is az egyip-
tomi célpontok bombázására. A há-
rom ország beavatkozását az ENSZ 
elítélte, és az USA is a leállítását köve-
telte. Végül decemberben kivonták az 
európai erőket, Izrael viszont csak 
1957 márciusában hagyta el a Sínai-
félszigetet. A Tirán-szoros bejáratánál 
lévő, a nyolcvanas évek elejétől híres 
üdülőparadicsommá kiépülő Sarm-
es-Sejkbe, a Gázai-övezetbe és több 
más pontra ENSZ-erőket telepítet-
tek, Egyiptom pedig garantálta a ha-
józás szabadságát a Szuezi-csatornán.

közben hiába ajánlotta Jordániának, 
hogy lépjen be a Jemennel immár há-
romtagúra bővült EAK-ba, amely 
egyébként utóbbi csatlakozásával az 
Egyesült Arab Államok Államszövet-
sége nevet vette fel. Végül miután Da-
maszkuszban katonai államcsínyre ke-
rült sor 1961-ben, Szíria bejelentette az 
EAK-ból történő kilépését. Ezután fel-
bomlott az EAK, ugyanakkor Nasszer 
az el nem kötelezett országok mozgal-
mának életre hívásával, és első, 1962. 
szeptemberi találkozójával jelentős kül-
politikai sikert könyvelhetett el. 

Az események továbbra is gyors egy-
másutánban követték egymást a tér-
ségben: Jemenben 1962-ben deklarál-
ták a köztársaságot, Szíriában és Irak-
ban a baathizmus jutott komoly befo-
lyáshoz. A baathizmus – mint a 
nasszerizmus alternatíváját jelentő 
pánarab csoportosulás – mindkét ál-
lamban hatalmi tényezővé vált. Köz-
ben Egyiptom 1960-ban megkezdte 
az asszuáni erőmű építését. Ebben se-
gítségére volt a Szovjetunió, Hruscsov 
1964-ben látogatást is tett az ország-
ban. Az Egyesült Államok Kennedy 
elnöksége alatt rugalmasabb politiká-
val válaszolt az új kihívásokra: támo-
gatta a mérsékelt arab államokat (Sza-
úd-Arábia, Jordánia, Líbia, Marokkó), 
ugyanakkor 1963-ban feloldotta az Iz-
raellel szemben addig fennálló ameri-
kai fegyverszállítási bojkottot is.

Az arab–izraeli kapcsolatokat ekkori-
ban főleg a vízmegosztás kérdése ter-
helte. 1964-re Izrael befejezte a 
Tiberias-tótól a Negev-sivatagba veze-
tő vízvezeték építését, ami a készletek 
korlátozottsága miatt kiváltotta szom-
szédjai rosszallását. Az izraeli–szíriai 
határ mentén katonai összetűzésekre 
került sor, Egyiptom pedig katonai de-
monstrációba kezdett a Sínai-félszige-
ten. U Thant ENSZ-főtitkár erre visz-
szahívta a kéksapkás békefenntartókat 

Egyiptomi katonák kelnek át 
a Szuezi-csatornán az 1973-as háborúban

Jeruzsálem 1964-ben, szemben az óváros
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a térségből. Izrael végül 1967. június 
5-én villámháborút indított, melynek 
során hat nap alatt elfoglalta a Sínai-
félszigetet, a Golán-fennsíkot, Ciszjor-
dániát és Kelet-Jeruzsálemet, összesen 
mintegy 76 ezer négyzetkilométernyi 
területet. Az egyoldalú veszteségeket 
jól érzékelteti, hogy amíg Egyiptom, 
Szíria, Jordánia és Irak összesen több 
mint 400 repülőgépet vesztett a hat 
nap alatt, addig Izrael mindössze 26 
repülőgépét vesztette el. 

A Hatnapos háború után az Arab Li-
ga a szudáni csúcstalálkozóján leszö-
gezte, hogy a megszállt területek visz-
szaszerzése minden arab állam feladata. 
Az ENSZ november 22-én határozat-
ban szögezte le, hogy a tartós béke 

megköveteli Izrael kivonulását az el-
foglalt területekről, ám hangsúlyozta 
a térség minden állama szuverenitá-
sának, területi integritásának, illetve 
annak a jogának elismerését, hogy 
biztonságos határok között éljenek. 
Utóbbi kitételek eltérő értelmezések-
re adtak lehetőséget. Arab részről az 
izraeli csapatkivonást, izraeli oldalról 
a biztonságos határokat emelték ki. A 
patthelyzet még sokáig fennmaradt, 
csak jó tíz évvel később kezdődött 
párbeszéd a felek között.

Közben Nagy-Britannia 1968-ban 
bejelentette, hogy felszámolja a Szuez-
től keletre fekvő katonai érdekeltségeit. 
Függetlenné vált Dél-Jemen, Omán, 
majd 1971-ben Bahrein, Katar és az 
Egyesült Arab Emírségek. A nemzetté 
válás folyamatában tehát jószerével 
csak a palesztinok nem haladtak előre. 
Viszont 1956 őszén megalakult az el-
Fatah (Hódítás) nevű szervezet, amely 
kezdetben fegyveres akciók révén pró-

bált érvényesülni. A szervezet Szíria 
védnökségét élvezte, míg Egyiptom 
kezdeményezésére 1964 májusában 
Kelet-Jeruzsálemben létrejött a Palesz-
tin Felszabadítási Szervezet (PFSZ), 
amely igen aktív szerepet játszott a jú-
niusi háborúban. A PFSZ nem ismerte 
el Izraelt és az ENSZ határozatát sem, 
mert az a palesztin kérdést pusztán me-
nekültkérdésként kezelte. A parlament 
szerepét betöltő Palesztin Nemzeti Ta-
nács az 1969. februári kairói ülésén az 
el-Fatah vezetőjét, Jasszer Arafatot vá-
lasztotta a heterogén felfogású csopor-
tokat tömörítő PFSZ elnökévé. 

Noha a PFSZ-t a közvélemény egy 
része kezdetben a terrorizmussal azo-
nosította, az Arab Liga 1974 októberé-

ben elismerte a palesztin nép egyetlen 
jogos képviselőjének, novemberben 
pedig az ENSZ ismerte el a palesztin 
nép Palesztina területén érvényesíten-
dő önrendelkezési jogát, és megfigye-
lői státust biztosított számára a világ-
szervezetben.

Az októberi háború 
Egyiptomban Nasszer 1970-ben bekö-
vetkezett halálát követően alelnöke, 
Anvar Szadat került hatalomra, aki 
1973. október 6-án Szíriával közösen 
megindította a sorrendben negyedik 
arab–izraeli háborút, a Jóm Kippúri 
háborút. Az összetűzésnek semmi ko-
molyabb előzménye nem volt, noha az 
elnök rendszeresen katonai támadással 
fenyegette a zsidó államot. A Szovjet-
unió ugyanakkor időközben saját 
csúcstechnológiájával szerelte fel az 
egyiptomi és a szíriai hadsereget, ami 
hozzájárult ahhoz, hogy az 1967-es há-
borúval ellentétben 1973-ban Izrael 

nem verte tönkre arab ellenfeleit. A há-
ború célja az 1967-ben elvesztett terüle-
tek legalább részleges visszaszerzése 
volt. A háború október végére befeje-
ződött: a goláni térségben ugyan Izrael 
volt fölényben, de a szuezi vonalon a 
támadók kezdetben kiválóan tartották 
magukat. Az arabok a harcok során 
2000 harckocsit és 500 repülőt, az iz-
raeliek 804 harckocsit és 114 repülőt 
vesztettek. Az ENSZ október 22-én 
felszólított a harcok beszüntetésére, és 
a tartós közel-keleti béke érdekében a 
tárgyalások megkezdésére.

Egyiptom ugyanakkor a következő 
években jelentős külpolitikai váltást haj-
tott végre, hogy fő célját, a Sínai-félszi-
get visszaszerzését elérje. Erősítette kap-

csolatait Washingtonnal és késznek mu-
tatkozott egy különbéke megkötésére 
Izraellel. Az amerikaiak a felek kétolda-
lú tárgyalásait erőltették amerikai köz-
vetítéssel. Végül 1978-ban Jimmy Car-
ter amerikai elnök, Szadat és Begin izra-
eli miniszterelnök aláírta a híres Camp 
David-i keretegyezményeket, amelyek 
leszögezték, hogy a rendezésnél az 
ENSZ határozataiból kell kiindulni. 
1979 márciusában aláírták az egyipto-
mi–izraeli békeszerződést is, melynek 
értelmében 1982-ig az izraeli csapatok 
elhagyták a Sínai-félszigetet. Közben az 
iráni iszlám forradalom győzelme és az 
afganisztáni szovjet beavatkozás felérté-
kelte az Egyesült Államokban Izrael sze-
repét, amely ezt ki is használta. 1980-
ban az izraeli parlament, a Knesszet 
Jeruzsálemet az ország fővárosává 
nyilvánította, és a korábbihoz képest 
gyorsították a zsidó telepek létreho-
zását a megszállt területeken.

MACZÁK MÁRTON 

Palesztin menekültek Zsidó emigránsok Izraelben
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mat bátorítani, hogy írjanak cikket 
vagy készítsenek előadást. S ha ösz-
szejön legalább 4-5, akkor azt külön 
szekcióban megtartjuk. Alig van 
még egy olyan térképfajta, mint a 
tájfutóké, itt a jelkulcs világszerte 
teljesen egységes. Mivel a szemlélet a 
fontos, ezért általában nem térképé-
szek, hanem tájfutók készítik. 
– Térképeket ősidők óta készítenek. 
A digitális korszak mikor kezdődött 
ezen a területen?
– A 80-as évek végén, amikor a tan-
székre kerültem, számítógépes tér-
képészetet kezdtem oktatni. Akko-
riban még nehezen fértünk hozzá 
PC-khez, grafikus programok pe-
dig még alig voltak. A „what you 
see is what you get” elve, vagyis 
hogy azt lássuk a számítógépen, ami 
a nyomtatón kijön, a 90-es évek ele-
jén még csak távlati cél volt. A térké-
pészetben ez szinte csak a 2000-es 
évek elejére valósult meg. Egy DOS-
ablakban pedig nem lehet térképet 
rajzolni. Tulajdonképpen progra-
mozni kellett és nem is láttuk, mit 
csinálunk. Bár ez nem okozott nagy 
gondot, mert a végtermék a térké-
pészeknél hagyományosan fejben 

állt össze. Csak akkor láttuk „élő-
ben” az eredményt, amikor több hó-
napos munka után kijött a nyomdá-
ból. Én először 1990-ben rajzoltam 
számítógéppel úgy térképet, hogy 
abból nyomdai úton sokszorosított 
térkép lett. Bizonyos szempontból 
ezt lehet tekinteni az első magyar di-
gitális térképnek. Ekkoriban a tér-
képkészítési technológiának rendkí-
vüli infrastrukturális igényei voltak.
– Ma milyen kihívásokkal kell 
szembenézniük?
– A felhasználók nagy része ma már 
nem nagyon akar papírtérképet 
használni, venni pedig egyáltalán 
nem, legfeljebb letölteni az internet-
ről. Sokan szeretnék mobil eszközö-
kön alkalmazni. Vizsgáljuk, hogyan 
változnak az igények, szokások, ho-
gyan kell ehhez alkalmazkodnia a 
térképészetnek. A fejlődés annyira 
gyors és megjósolhatatlan, hogy a 
mai technológiára nagyon nehéz bár-
mit alapozni. Kiszámíthatatlan, mit 
vesznek meg, viszont a technológiai 
fejlesztésekre nagyon sok pénzt kell 
költeni, és nem lehet tudni, bejön-e. 
A Google Maps saját műholdat üze-
meltet, mert hosszú távon jobban 

– Az Ön szakmai életrajzában ki-
emelten szerepel a tájfutás. Van en-
nek köze a térképészethez?
– A tájfutás családi örökség. 13 éve-
sen kezdtem, amikor a bátyám már 
javában csinálta. Engem igazából a 
matematika érdekelt. Ma is ezt tar-
tom az első számú tudománynak, 

mert ott nem le-
het mellébeszélni. 
Egy időben mate-
matikus szerettem 
volna lenni, de rá-
jöttem, hogy ah-
hoz olyasfajta te-

hetség is kell. Aztán próbálkoztam a 
tájfutásból megélni, a térképkészítés 
révén, mert mégiscsak az a nagy sze-
relem. Ez a GMK-s (a fiatalabb olva-
sók kedvéért: Gazdasági Munkakö-
zösség) időszakban volt, úgy 1987-
88 táján. Bár a tájfutásban verseny-
zőként is eljutottam bizonyos szintre, 
és idén is részt vettem a szenior táj-
futó világbajnokságon, de vannak 
nálam sokkal jobb fizikai adottságú-
ak. Viszont a tájfutásról a térképé-
szek többségének fogalma sincs. 
Ezért igyekszem a nagy konferenci-
áinkon a tájfutó térképész kollégái-
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TÁJFUTÁS 
ÉS TÉRKÉPÉSZET

Ha hajózni szükséges, akkor térképeket is muszáj készíte-

ni. A közlekedés lehetWségei nagyon megváltoztak az 
elmúlt évezredekben, csakúgy, mint a térképek készítési 
és felhasználási módjai. Napjaink digitális technológiája 
azonban rengeteg új kérdést vet fel a térképészek és a 
felhasználók körében egyaránt. Magyar alapkutatókat 
bemutató sorozatunk interjúalanya, Zentai László, az ELTE 
Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszékének veze-
tWje az OTKA által is támogatott Térképészet 2.0 címe 

pályázatban ezeket a kihívásokat vizsgálja. 

K 100911
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is. Jelenleg a Nemzetközi Térképé-
szeti Társulás (ICA) főtitkára is va-
gyok. Ezek a megbízatások nem 
kedveznek a kutatási tevékenység-
nek. Főleg oktatok, de ennek is 
megvan a szerepe. Míg a német 
egyetemeken sok helyen van térké-
pészet, és azon belül tudnak specia-
lizálódni, nekünk mindennel fog-

lalkozni kell. Ebben benne van a 
bolygótérképészettől a topográfiai 
térképeken keresztül a földrajzi ne-
vek helyesírásáig minden. 

A mobiltechnológiával szívesen 
foglalkoznék alaposabban. Nagyon 
izgalmas és aktuális téma. Azért pa-
pírtérképpel mégiscsak könnyebb 
dolgozni, mint egy kis képernyővel. 
Mi is futhatnánk egy kis kütyüvel a 
kezünkben, de nem lenne az igazi. 

Más irányú vizsgálataink is van-
nak. A szemmozgásos kutatások ré-
vén lehet tudni, hová néz a felhasz-
náló egy térképen, vagy ha feltesz-
nek neki egy kérdést, a szeme hova 
irányul, és ennek következtében 
milyen agyi folyamatok zajlanak le. 
Ez is hozzásegít ahhoz, hogy – vi-
zuális szempontból – optimális tér-
képet készítsenek. Az informatiku-
sok is végeznek hasonló kutatást, de 
ők főleg mozgássérültek, agysérül-
tek számára, hogy szemmel tudja-
nak egeret irányítani. Ezért is jó, 
hogy mi itt vagyunk az informati-
kai karon, és ilyen téren is tudjuk 
egymást segíteni.

TRUPKA ZOLTÁN

keztetést levonjak, térképen kell meg-
jeleníteni. Ez a leghatékonyabb infor-
mációközlő eszköz. Például árvíz ese-
tén térképen látszik a legjobban, hol 
kell megerősíteni a gátat, hol szüksé-
ges több vagy kevesebb erőforrás.

A pragmatikusabb országok először 
elmentek abba az irányba, hogy nem 
térképészt, hanem geo in for ma ti kust 

képeztek. Ma már kezdenek rájön-
ni, hogy kell olyan szakember, aki 
pontosan tudja, milyen a hatékony 
megjelenítés, milyen színeket, mi-
lyen jelkulcsot, milyen vonalvastag-
ságot stb. kell használni. 

Magyarországon, kicsit kényszer-
ből, de megtartottuk a térképészet 
kifejezést. Egyre több olyan szakte-
rület van, ahol szükségszerűen  meg-
jelent a térinformatika, a geoin-
formatika oktatása. Térképész tan-
szék sehol nincs informatikai karon, 
csak nálunk. 2003-ban kivált az EL-
TE Természettudományi Karából az 
Informatikai Kar, mi ennek részeivé 
váltunk. Nagyon jól megtaláltuk itt 
a helyünket, és oktatunk program-
tervező informatikusoknak is térké-
pészetet, térinformatikát. Akinek 
megvan a jó geoinformatikai kép-
zettsége, és emellett jól tud progra-
mozni, az elég jól el tud helyezkedni 
Magyarországon. 
– Milyen saját kutatásokat tud vé-
gezni ezen a területen?
– Három évig az ELTE rek tor he-
lyet tese voltam, most dékán he-
lyettes vagyok és voltam korábban 

megéri, de így is hatalmas összegek-
ről van szó. És vajon miből jön ez 
vissza nekik? Hirdetésből persze, de 
ahhoz előbb fel kellett építeni egy 
üzleti stratégiát. Készítenek egy tér-
képet, amit naprakészen kell tartani. 
Erre ráépül a helyfüggő szolgáltatás, 
aminek segítségével a felhasználó a 
kis mobil eszközével, megkeresi, hol 
a legközelebbi étterem, 
benzinkút stb. És ennek a 
lehető legegyszerűbbnek 
kell lennie. Ezek is nagy 
kihívások. 

Általában állami feladat a 
földmérési és topográfiai 
térképek előállítása, tehát 
elvileg az adófizetők pén-
zéből készítik. Európában 
az terjedt el, hogy ha vala-
ki hozzá akar férni állami 
térképekhez, fizetnie kell 
érte, hiába készült az adó-
fizetők pénzéből. Az 
Egyesült Államokban és 
Kanadában viszont a hoz-
záférés általában ingyenes 
és az elmúlt években már 
Európa néhány országa 
(Finnország, Nagy-Britan-
nia) is ezt az utat választotta. Persze 
Európa többi országában is ingyen 
szeretnének térképet, sőt térképésze-
ti adatbázisokat használni. Van is 
benne ráció, mert adott esetben óri-
ási előnyei lehetnek. Például olyan 
helyzetekben, amire nem lehet szá-
mítani. Ilyen volt nálunk a vörös-
iszap-katasztrófa. Egy tömegsze-
rencsétlenség esetén, ha nincs azon-
nal hozzáférhető térkép, az nem-
csak lassíthatja a mentést, hanem 
emberéletekbe is kerülhet. Ma már 
az EU-ban is azt ajánlják a tagor-
szágoknak, hogy ezt a fajta állami 
téradat- és informatikai struktúrát 
tegyék ingyenessé. Itthon is megin-
dult ez a fajta változás.
– A modern térképészetben van-e 
még szerepe a térképésznek vagy 
már csak technikai kérdés?
– Szükség van térképészre! A szoft-
vereket valakinek meg kell írni, 
amit persze főként informatikusok 
csinálnak, de a mi hallgatóink is sok 
informatikát tanulnak. A legfonto-
sabb ebből a szempontból a vizuali-
záció. Hiába van rengeteg adatom, 
ahhoz, hogy ebből valamiféle követ-
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panaszokban, hanem az éjszakai za-
vart, nem pihentető alvás miatti nap-
pali álmosságban, aluszékonyságban, 
a „bárhol-bármikor” könnyen elal-
vásra való hajlamban nyilvánul meg.

Az obstruktív alvási apnoe megér-
téséhez meg kell ismernünk a légzés 
szabályozását, amely általában önkén-
telen élettani tevékenyég, de az éb-
renlét alatt tudatos módon is befo-
lyásolható. Ébrenlétkor légzésünk 
mélysége, ritmusa dinamikusan al-
kalmazkodik az érzelmeinkhez, a 
beszédritmusunkhoz vagy egy aktu-
ális testi megerőltetéshez. Ezt azon-
ban felülírhatja a tudatos szabályozás, 
hiszen rövid idő alatt akaratlagosan 
visszatarthatjuk a levegőt vagy sok 
apró levegőt vehetünk, például ami-

kor beszélünk, éneklünk, fúvós hang-
szeren játszunk vagy úszunk. Tehát a 
tevékenységnek megfelelően sokféle 
légzésritmus alakulhat ki. Amikor 
azonban elalszunk, megszűnik a lég-
zésszabályozás tudatos felülírása, és a 
reflexes légzésszabályozás módja is 
átkapcsol egy más, az alvásra jellemző 
üzemmódra. Az ilyen átkapcsolás so-
rán, az alvás kezdetén megfigyelhe-
tők úgynevezett fiziológiás apnoék, 
más néven légzéskimaradások, ame-
lyek a légzésszabályozás sérülékeny 
voltát jelzik, de jelenlétük nem kóros. 
Ahogy az alvás elmélyül és stabilizá-
lódik, a légzés is újra szabályossá vá-
lik, és egészséges személyeknél a lég-
zéskimaradások a továbbiakban nem 
jelentkeznek.

A belélegzett levegőnek az orrüre-
gen keresztül a tüdőig a garaton is át 
kell haladnia, melynek fala a felső 
légút többi részével ellentétben nem 
merev, hiszen nem csont vagy porc 
stabilizálja (mint az orrüreget vagy a 
légcsövet), hanem izmok tartják nyit-
va. Az izmok tónusa az alvás során 
azonban lecsökken, ami bizonyos 
esetekben a légútnak a garat szintjé-
ben történő elzáródásához vezet. En-
nek valószínűségét számos tényező 
befolyásolhatja: a nyak vastagsága, a 
garat körüli zsírszövet mennyisége, a 
garat és a lágy szájpad anatómiai sajá-
tosságai, esetleges nyálkahártya-duz-
zanat jelenléte (pl. dohányzás, allergi-
ás megbetegedés vagy nyelőcső-ref-
lux következtében), sőt a háton alvás 
is, mert így a gravitációs erő nagyobb 

HORKOLÁS ÉS 
LÉGZÉSKIMARADÁS

Milyen a valóban „jó alvás”, ki a „jó alvó”? Az alvásmedicina területén dolgozó orvos gyakran találko-

zik olyan helyzettel, amelyben a laikus véleménye a jó alvásról nagyban különbözik a szakemberétWl, 
hiszen a páciens panaszai az éjszakai nyugalmát egyáltalán nem érintik, elmondása szerint pedig 

nappal „bármikor és bárhol” el tud aludni. SWt, az alvásrendelésen megjelenW páciens gyakran nem is 
érti, hogy családja miért aggódik annyira az éjszakai horkolása vagy a nappali szunyókálása miatt, 

de szerencsés esetben az W kedvükért mégis aláveti magát egy alvásvizsgálatnak.

A közvélekedéssel ellentétben 
tehát nem csak az az alvásza-
var, amikor valaki ,,rosszul 

alszik” például azért, mert korán fel-
ébred hajnalban vagy elalvási, illetve 
átalvási nehézséggel, gyakori vagy 
hosszantartó éjszakai felébredéssel já-
ró inszomniában szenved, hanem az 
is, ha gyakran panaszkodik nappali 
álmosságra. Az alvás zavarait ugyanis 
nem önmagukban, hanem az ébren-
léti állapot minőségével együtt kell 
értelmeznünk, tehát valójában min-
den esetben alvás-ébrenléti zavarok-
ról beszélünk. Az alvás alatti légzéski-
maradás, más néven obstruktív alvási 
apnoe, amely a légút összeszűkülésé-
nek vagy összezáródásának követ-
kezménye, gyakran nem is éjszakai 
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mértékben hajlamosít légúti elzáró-
dásra, mint oldalt vagy hason fekve.

A garat szintjében történő alvás 
alatti elzáródást nevezzük obstruktív 
alvási apnoénak, amely során pont 
ez az obstrukció vagy elzáródás vált-
ja ki a légáramlás megszűnését. A 
légvétel hiányának következtében a 
vér oxigénszintje csökkenni kezd, 
amit az erre érzékeny receptorok ha-
marosan jeleznek az agynak, amely 
az alvót felébreszti vagy egy felülete-
sebb alvásstádiumba hozza. Ha vala-
ki alvási apnoéban szenved, ez a fo-
lyamat akár több százszor is leját-
szódhat egy éjszaka folyamán, 
amelynek következtében az egészsé-
ges alvásszerkezet felbomlik, „töre-
dezett” lesz, és így az alvás nem tud-
ja betölteni pihentető funkcióját.

Az előbb leírt mechanizmus az 
egyéntől függően sokféle tünetben 
nyilvánulhat meg. Éjszakai tünetek, 
következmények lehetnek például a 
hangos, egyenetlen horkolás, a lég-
zéskimaradás vagy „fulladozás” ér-
zése, amelyre még akár maga a beteg 

is felébredhet, de általában elsősorban 
a hálótársát vagy családját zavarja. Az 
alvási apnoe következtében létrejövő 
horkolás a beszűkült garatfal rezo-
nációja következtében jön létre, amely 
az elzáródáskor megszűnik, és a lég-
zéskimaradás lezajlása után egy han-
gos horkantásban folytatódik. A gya-
kori éjszakai felébredések, a légszomj-
ra vagy fulladásérzésre való felébre-
dés vagy csupán a felületes alvás is 
utalhat az alvászavar jelenlétére, de 
gyakran előfordul, hogy a pár má-
sodpercig tartó felébredések (mikro-
ébredések) a páciensben egyáltalán 
nem tudatosulnak. További jellemző 
tünet lehet például az ébredés utáni 
tompa fejfájás, az éjszakai izzadás, a 
gyakori vizelés az éjszaka során, vala-
mint az éjszakai szájszárazság is, ami 
szintén utalhat arra, hogy a légáram-
lás megszűnése következtében a be-
teg szájon át próbál levegőt venni.

Az alvászavar nappali következmé-
nyei azonban árulkodóbbak lehetnek, 
mint az éjszakai tünetek, annak elle-
nére, hogy a betegek gyakran nem 
hozzák összefüggésbe ezeket az éjsza-
kai problémákkal. Mivel a töredezett 
és felületes alvás miatt az alvás pihen-
tető funkcióját nem tudja betölteni, 
ez nappali fáradtsághoz, álmossághoz 
vezet. Súlyos esetben rövid, mikro-
alvások törhetnek be az ébrenlétbe, a 
beteg önkéntelenül elalszik (például 
vezetés közben), koncentrálási nehéz-
ségekről, memóriazavarról, hangu-
latzavarról, ingerlékenységről számol 

be. Az alvás alatti légzészavar követ-
keztében fellépő nappali fáradtság és 
álmosság a közúti járműbalesetek 15-
20%-ban szerepet játszik. Sajnos nem 
ritka, hogy a tüneteket – és így magát 
az alvászavart is – hosszú ideig nem 
ismerik fel, hiszen a tünetek és pana-
szok kialakulása gyakran évek alatt 
lassan és fokozatosan történik.

Hosszú távon nemcsak a kialvat-
lanság, hanem az éjszakai légzésza-
varral járó folyamatos stressz és az 
oxigénhiány is nagyon rossz hatással 
van a szervezetre. Az apnoe jelenléte 
bizonyítottan növeli a szív- és ér-
rendszeri megbetegedések és a kö-
vetkezményes halálozás valószínűsé-
gét, és hozzájárulhat a cukorbeteg-
ség és a magas vérnyomás létrejötté-
hez és súlyosbodásához is. Gyakran a 
gyógyszerrel nehezen beállítható 
vércukorszint, magas vérnyomás 
vagy nehezen kezelhető depresszió 
hátterében az alvás alatti légzéski-
maradás áll. A legújabb kutatások 
pedig kimutatták, hogy a mély alvás 
hiánya bizonyos hormonok szintjé-
nek megváltozásához vezet, amely 
akár sikertelenségre ítélheti egy elhí-
zott személy fogyókúráját.

Az alvászavarok, amelyeknek az 
obstruktív alvási apnoe csak egyike, 
napjainkban nagyon gyakori kórké-
pek. Az alvási apnoe felismerése 
azonban gyakran elmarad, mert a 
tünetek észrevétlen módon jelent-
keznek vagy a beteg számára nem 
állnak összefüggésben egymással, 
így azokat nem is említik orvosuk-
nak. Az apnoe gyakorisága 9% körül 
van a felnőtt átlaglakosság körében. 
Az előfordulás gyakorisága az élet-
kor előrehaladásával emelkedik, és 
idősebb korban akár a 25%-ot is el-
érheti. Nők körében elsősorban a 
menopauza után válik gyakorivá. 
Megfelelő kezeléssel (például fo-
gyással, alvás alatti testhelyzet-vál-
toztatással, esetleg műtéttel, közép-
súlyos-súlyos esetben úgynevezett 
pozitív nyomású légsín-terápiával) 
az apnoe tüneteit lehet csökkenteni, 
és a nappali álmosságon is sokat lehet 
javítani, az egészségkárosító követ-
kezmények pedig az időbeni felis-
meréssel megelőzhetők.

NOVÁK MÁRTA
RÓNAI KATALIN ZSUZSANNA
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A stressz különböző élettani változásokat idéz elő, 
ilyen például a szaporább szívverés és légzés, a 
bőrerek összehúzódása és a természetes fájdalom-

csillapítók (endorfinok) termelése. Az élettani változások 
mellett súlyos pathológiai rendellenességekre is vezethet: 
egyebek között gyomorfekély, magas vérnyomás, szívbe-
tegség alakulhat ki, valamint az immunrendszer is káro-
sodhat. Az efféle változások mértékét befolyásolja a stressz 
típusa, időtartalma, illetve erőssége. Míg az állatvilágban a 
stressz csak addig tart és akkor jelentkezik, amikor a fenye-
gető körülmény fennáll, ezzel szemben az embert ért 

stressz-hatás hazakísér a munkahelyről 
és újabb stresszhelyzetet teremt – így te-
hát az egész napunkat kitölti.

Köztudott, hogy nem minden stressz 
káros. A stressz jelenthet kellemes, de 
akár kellemetlen dolgot egyaránt. Bizo-
nyos stresszhelyzetek, mint például egy 

sikeres vizsga, sportolói teljesítmény vagy akár egy nyaralás 
jobb teljesítményre sarkallnak, hozzájárulnak a pozitív ér-
zelmi és szellemi fejlődéshez. Ellenben az embert érő folya-
matos megterhelések, illetve a többszörösen ismétlődő ne-
gatív hatások következményeként a stressz olyan káros 
neuro pszi chi át riai kórállapotok kialakulásához vezethet el, 
mint a ma már népbetegségnek számító depresszió, illetve 
az Alzheimer-kór.

Az Alzheimer-kórban szenvedő emberek esetében – fő-
leg, ha a betegség idős korban lép fel – gyakran megjelenik 
a depresszió, sőt, a depressziónak gyakori oka az ismétlődő 
vagy hosszan tartó stresszhelyzet. A Szegedi Tudomány-
egyetem Pszichiátriai Klinikáján, dr. Kálmán János profesz-
szor Alzheimer-kórral foglalkozó kutatócsoportjában ép-
pen az utóbbiakból kiindulva vizsgáljuk a stressz és depresz-
szió, valamint a neu ro  degenaratív betegségek közötti ösz-
szefüggést.

Talpsokk, csWbehúzás és társai
A kísérletes kutatásokban leggyakoribb Wistar-
patkányokat 21 napon keresztül különböző stresszhely-
zeteknek tettük ki. Az ideális állatmodell képes repro-
dukálni a stresszválaszt, a betegség természetes lefolyá-
sát. Megkülönböztetünk fizikai, valamint pszichológiai 
stressz-mo del leket. Noha etikai szempontból és a fájda-
lom kérdése szemszögéből a pszichológiai modellek az 
előnyösebbek, a különböző állatmodellek elengedhetet-
lenek a stressz okozta viselkedésbeli és testi elváltozások 

K U TAT Á S O K  A Z  I D E G S E J T E K  T Ú L É L É S É É R T

ÉLETÜNK A STRESSZ 
ÁRNYÉKÁBAN

Napjaink felgyorsult világa egyre többet követel az egyéntWl, mely során egyre nehezebb megfelelni 
a társadalmi elvárásoknak. Jóllehet a civilizáció fejlWdésével a stresszhelyzetek jelenWsen változtak, 

a stresszre adott élettani válaszreakciók ugyanazok maradtak.

vizsgálatához, valamint a gyógyításában fontos szere-
pet betöltő terápiás anyagok azonosításához. Így esett a 
választás az általunk használt négy stressztípusra. 

Az első állatcsoportunk immobilizációs stresszkezelést 
kapott. A kísérlet során patkányok egy sötét csőbe kerül-
tek, ezáltal korlátoztuk a mozgásukat, így tehetetlenné 
váltak a környezetükkel szemben. Ez a stressz-modell fi-
zikai és pszichológiai stressznek egyaránt tekinthető. A 
tehetetlen viselkedés gyakran megjelenik az embernél is, 
amikor egy adott helyzettel semmit sem tudunk kezdeni, 
és ez a tény gyakran hozzájárul a depresszió kialakulásá-
hoz. A másik csoportban a patkányok talpát elektromos 
ütések érték – a kísérlet jól tükrözi a fizikai stressz mo-
delljét. Az emberek esetében a fizikai stressz az egyes be-
tegségekkel járó olyan, véget nem érő fáj da lomérzetet 
reprodukálja, amely egy hosszan elnyúló izom- és ízületi 
fájdalom során jelenhet meg. A harmadik csoport tagjait 
erőltetett úsztatásnak tettük ki. A stresszválaszt a folya-
matos megterhelés, a fenyegető körülmény elől való me-
nekülés, illetve annak elkerülhetetlensége váltja ki. A ne-
gyedik csoportba tartozó állatok a pszichológiai stressz 
kategóriájába tartozó kezelést kaptak. A patkányokat azt 

83667

Változatok a stressz-modellre: mozgáskorlátozás
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Szigorúan szabályozott rendszer
Az említett négy különböző stressz típus kitűnő lehe-
tőséget biztosít a depresszió állatmodellben való vizs-
gálatára. Az alkalmazott stressz-modellekről az is ki-
derült kísérletsorozatunkban, hogy a stresszkezelések 
hatással vannak a sejtváz felépítésében fontos fehér-
jékre, a ß-aktinra és a kofilinra. Emellett jelentős vál-
tozásokat okoznak az Alzheimer-kórral összefüggés-
be hozható fehérjékben, így a szenilis plakk képződé-
sében fontos APP-ben és a tau foszforizálásában részt 
vevő MAPK-1-ben egyaránt.

Mindemellett azt tapasztaltuk, hogy a különböző 
stressztípusok eltérő változásokat okoznak a vizs-
gált fehérje és az RNS mennyiségének alakulásá-
ban, valamint a vizsgált agyterületek sem egyfor-
mán reagáltak a stresszkezelésekre. Az immobilizá-
ciós stressz és az elektromos talpsokk folyamán a 
ß-aktin szintje jel legzetes, U alakú görbét mutat a 
hippokampuszból származó mintákban. A kezdeti 

emelkedést egy jelentős csökkenés követte, majd a 
harmadik hét után azt tapasztaltuk, hogy a ß-aktin 
szintje ismételten megnövekedett. Ez a mintázat fi-
gyelhető meg a ß-aktint szabályzó kofilin szintjének 
változása során is, azonban csak az immobilizációs 
stressz hatására és kizárólag a hippokampuszból szár-
mazó mintákban érhető tetten.

Az immobilizációs stressz hasonlóan U alakú gör-
bét rajzolt a hip po kam puszban, méghozzá a tau 
fosz fo  ri  lá ció jában meghatározó MAPK-1 változása 
során. Ez a jel legzetes U alakú görbe egy kompen-
zációs mechanizmus jelenlétére hívja fel a figyel-
met, mely szerint a kezdeti stressz jócskán megnö-
veli az említett fehérjék kifejeződését, majd bizo-
nyos idő elteltével egy alapértékre való csökkenés 
tapasztalható. Ám a hosszan tartó stressz hatására a 
szervezet nem tud megbirkózni a stressz okozta ká-

követően, hogy megszokták ketrectársaik jelenlétét, vé-
letlenszerűen más ketrecbe tettük. Ez a stressztípus a 
munkahelyi stressz kitűnő példája.

A kísérleti idő elteltével eltávolítottuk az összetett in-
formációk és az események memorizálásában fontos sze-
repet betöltő agyi területet, a hippokampuszt, valamint 
a kognitív funkciókért, mint például a beszédért és az 
érzékelés feldolgozásáért felelős, az agy elülső, külső ré-
szét képező frontális agykérget. Ez a két agyterület érin-
tett leginkább a depresszió és az Alzheimer-kór során.

Információ átadása
A mintákat molekuláris biológiai módszerekkel dol-
goztuk fel. Figyelmünk a sejtváz felépítésében fontos 
citoszkeletális fehérjék közül a ß-aktin és az azt sza-
bályzó kofilin fehérjeszintű és a fehérje képződésében 
szerepet játszó RNS-szintű változás vizsgálatára irá-
nyult. A ß-aktin a sejtváz fő alkotórésze, melynek 
fontos szerepe van az idegsejtek közötti kommuniká-
cióban is. Az információátadás szinapszisokon keresz-
tül történik, s jellemző alkotórészeik a dendrittüskék. 
Ez utóbbiak anyagát főként a már említett ß-aktin 
teszi ki, melynek minőségi és mennyiségi változása a 
tüskék számának csökkenésére vezet, ezáltal kevesebb 
lesz az idegsejtek közötti kommunikáció, ami neuro-
pszi chiátriai betegségek kialakulását okozza.

A citoszkeletális fehérjék mellett az Alzheimer-kór-
ban meghatározó fehérjéket is vizsgáltuk. Az Alzhei-
mer-kór folyamatosan előrehaladó (progresszív), jól 
látható ok nélküli (degeneratív) agybetegség. A kór fő 
jellemzői, hogy szenilis plakkok és neurofibrilláris köte-
gek jelennek meg. A szenilis plakkok egy fehérje, az 
amiloid prekurzor protein (APP) nem megfelelő hasítá-
sából létrejövő, idegsejten kívüli képződmények. A 
neurofibrilláris kötegek viszont az idegsejten belül 
alakulnak ki. Az idegsejtek alakja egy tau nevű fehér-
je megfelelő működésétől függ. Alzheimer-kórban a 
tau fehérje kötegei olyan módosuláson (foszforiláción) 
mennek keresztül, melynek következtében az egész 
fehérje feltekeredik, és ez az idegsejt pusztulását 
okozza. Ezért a módosulásért a mitogén-aktivált pro-
tein kináz (MAPK-1) a felelős. 

Elektromos ütések a talpon keresztül

ErQltetett úszólecke 
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ros negatív elváltozásokkal, így újra megemelkedik 
a szigorúan szabályozott rendszerben bármilyen szerepet 
betöltő fehérjék szintje.

A hippokampuszból származó mintákban az APP foko-
zatos emelkedést mutatott az immobilizációs, valamint az 
elektromos talpsokk hatására. A kipróbált stressztípusok 
közül csak az erőltetett úsztatás okozott változást mind a 
hippo kam pusz ban, mind a frontális agykéregben a 
ß-aktin szintjében. Ez a jelenség arra hívja fel a figyelmet, 
hogy bizonyos stressztípusok megfelelő agyterülettel hoz-
hatók összefüggésbe. A depresszióban és az Alzheimer-
kórban egyaránt a hip po kam pusz kezd el elsőként zsugo-
rodni, míg stressz hatására is ez a terület az érzékenyebb a 
változásra. Mindez a stressz és a neuro de ge ne ra tív beteg-
ségek közötti kapcsolat meglétét erősíti.

Terápiás szerek hiánya
Eredményeink a citoszkeletális rendszer nagyon érzé-
keny, a stressz típusától függő szabályozását valószínűsí-
tik, amelynek különösen fontos szerepe lehet az olyan, 
stressz okozta humán betegségek kialakulásában, mint a 
depresszió vagy az Alzheimer-kór. A tudomány mai ál-
lása szerint az Alzheimer-kór megelőzésére nincs lehető-
ségünk és bárminemű olyan kezelést sem ismerünk, 
amely a betegséget meggyógyítaná. A jelenlegi terápiás 
szerek főként a kezdeti időszakban csökkentik a tünete-
ket, ezáltal javítják a beteg és családja életminőségét.

Állandó, intenzív kutatások folynak világszerte a kó-
ros fe hér je le ra kó dást gátló, illetve az idegsejtek túlélését 
növelő szerek kifejlesztésére, ám ezek a kísérletek elke-
rülik a sejtvázhoz kapcsolt fehérjék változásának szere-
pét. Az általunk vizsgált, sejtvázhoz kapcsolt változások 
tanulmányozása azonban új területet nyithat az Alzhei-
mer-kór gyógyításában, s olyan terápiás szerek hiányára 
hívja fel a figyelmet, amelyek képesek visszaszorítani a 
stressz keltette negatív változások megjelenését. 

SÁNTHA PETRA

Pszichológiai stressz, itt még a megszokott ketrectársak között 
(A SZERZP FELVÉTELEI)

Gondolatvezérelt majom-avatar
Majmok gondolatait olvasó számítógép – a sci-fibe illő 
találmány – ma már valóság. 

A végtagok sérülésekor vagy elvesztésekor az agy to-
vábbra is kibocsátja a mozgást elindító jeleket, amit egy 
BMI (brain-machine interface) valódi mozgássá alakít-
hat. Egy-egy végtag pótlására már léteznek gondolatve-
zérelt gépek, de mindkét kezet vagy lábat még nem si-
került helyettesíteni – a két végtag koordinálásához 
ugyanis ismerni kellene, hogy milyen agyi területek 
végzik a mozgáskoordinációt. Ennek vizsgálatához két 
rhesusmajom agyféltekéibe Miguel Nicolelis laboratóriu-
mának munkatársai elektródákat ültettek, amelyek kö-
zel 500 idegsejt aktivitását követték nyomon. A majmok 
azt a feladatot kapták, hogy egy képernyőn látható két 
kart tegyenek rá két alakzatra. Az egyik makákót egy 
éven át képezték ki a feladatra. Először joystickkel moz-
gatott egy kurzort, majd a virtuális karokat, amiket vé-
gül – miután leszíjazták egy kipárnázott székbe – gon-
dolati úton vezérelt. A másik majom megfigyelés útján 

tanulta meg a feladatot – így van remény arra, hogy a 
mozgásképtelen emberek számára is alkalmazható lesz 
majd a módszer. 

A tanulás során megváltozott az állatok agyi működé-
se, ami a kutatók szerint azt jelenti, hogy a majmok idő-
vel a saját testük kiterjesztésének tekintették az avatar 
karjait. Az idegsejtek működésének további elemzése 
pedig azt mutatta, hogy az összehangolt mozgás egészen 
más agyi aktivitásmintázattal jár, mint a két kéz külön-
külön mozgatásának összessége.  A brazil származású 
Nicolelis terve szerint a 2014-es labdarúgó világbajnok-
ság kezdőrúgását már egy olyan mozgássérült végezheti 
el, aki a majmok közreműködésével kifejlesztett proté-
zist viseli.

Kubinyi EniKő

ÉT-ETOLÓGIA
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2.
rész

A tasmániai állatvilág egy-
kori csúcsragadózóját, az 
erszényesfarkast a telepesek 

pusztították ki a múlt században. A 
genomja rekonstruálását célzó prog-
ram néhány évvel ezelőtt eljutott már 
addig, hogy az er szé nyes farkas DNS-
ének apróbb, szabályozó darabkáiról 
bebizonyították, hogy működőképe-
sek (egérben is). Ez, persze önmagá-
ban, tudományosan nem túl fajsúlyos 
és váratlan felfedezés, inkább csak ar-
ra volt jó, hogy a figyelmet a kihalt 
állatok „újraélesztésével” foglalkozó 
kutatásokra irányítsa. 

Ám minden genomszerkesztéssel 
foglalkozó projekt Achilles-sarka, 
hogy megtudja: a mostohaszülő és a 
feltámasztandó állat genomjainak is-

meretében vajon hány módosítást kell 
bevinni ahhoz, hogy a létrejövő állat 
már az utóbbi legyen. Mivel egy-egy 
populációban az állatok több millió 
apró különbséget is hordozhatnak a 
DNS-ükben, amelyek csak egyedisé-
güket biztosítják, és nem a faj karak-
terisztikus jegyeit hozzák létre, köny-
nyen belátható, hogy fölösleges cél 
lenne két, különböző fajhoz tartozó 
genom minden különbségének pon-
tos lemásolása.

Ellenben azt, hogy melyek a lénye-
ges különbségek, jelenlegi tudásunk-
kal nehéz megjósolni. Több egyed 
genomi szekvenciájának meghatáro-
zásával a nem fajspecifikus DNS-vál-
tozatok (a polimorfizmusok) kiszűr-
hetők, de a maradék több tízezer elté-

rés „beszerkesztése” egyáltalán nem 
egyszerű feladat. Pontosabban mind-
ez jelenleg technikailag még nem 
megoldott, s bár kétségkívül léteznek 
elképzelések a megvalósításáról, nem 
tudjuk, hogy közülük bármelyik is 
praktikusan elérhetővé válik-e a kö-
zeljövőben.

Morális kérdés is
Kérdés az is, hogy mivel lehetne meg-
indokolni egy ilyen drámai – és min-
den bizonnyal költséges – kísérletso-
rozatot. Ér-e valóban annyit nekünk, 
hogy újból vándorgalambok, er szé-
nyes farkasok és mamutok éljenek kö-
rülöttünk? Egyáltalán, nekünk itt és 
most, a XXI. században valóban 
van-e bármilyen morális kötelessé-

R É G I - Ú J  É L V L É N Y E K

VISSZAFORDÍTHATÓ-E 
A VÉGLEGES?

Az utóbbi évek biotechnológiai forradalma elérhetW közelségbe hozta kihalt állatok feltámasztását. 
Újratenyésztették az Wstulkot, a tarpánt és a kvaggát, elkezdték klónozni az ibériai kWszáli kecskét 
és az ausztrál gyomorköltW békát. Ám miközben egyes kutatók nyilatkozataikban már azon gondol-
kodnak, miként lehetne az elefánt révén a mamutot feléleszteni, a sávosfarkú galambokat pedig a 
vándorgalamb visszahozására használni, még mindig nem tudjuk, hogy szakmai szempontból valóban 
realisztikus-e mindez, sWt,  még arról sincs egyetértés, hogy egyáltalán kívánatos-e ez a törekvés.

Dodó és a dodófa  termése 

(Ambra Cay illusztrációja)

 A kihalt madár 

genomtérképezése könny_ a 
még „friss” csontokból
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A vándorgalamb esetében jól do-
kumentált, hogy kipusztulása óta a 
növényzet is megváltozott egykori 
élőhelyén. A madarak eltűnésével 
visszaszorult az életterükön addig 
domináns fehér tölgy, melynek ter-
mését a madarak fogyasztották és 
így elterjedését nagyban elősegítette 
a vándorgalamb életvitele. A fehér 
tölgy helyét elfoglaló fák más álla-
toknak kedveznek, ebből adódóan 
ezeknek a vidékeknek a faunája is 
nagy változásokon ment át.

Ennél is drámaibb lehet a 
deextinkciós törekvések ál-
tal érintett másik galamb-
faj, a dodó hiánya. A mau-
ritiusi tambalacoque vagy 
népszerűbb nevén a dodófa 
(Sideroxylon grandiflorum) 
vis sza szorulása éppen a név-
adó madár kipusztulása táján 
kezdődött. Sokak szerint ez 
nem pusztán véletlen egybe-
esés, hanem azért tapasztal-
juk, mert korábban a madár 
elfogyasztotta a fa barackra 
emlékeztető terméseit, majd 
a magok az emésztőrendsze-
rén át visszakerültek a sza-
badba, ahol immár megsza-
badulva külső héjuktól, ké-
pesek voltak kicsírázni. A 
furcsa szimbiózis következ-
ménye az lett, hogy a madár 
hiányában a fa sem tudott to-
vábbterjedni. (A történetet 
Durrell is megörökítette a 
Hahagáj című könyvében.)

A hasznok természetesen 
nem csak galambfélékre 
korlátozódnának. A de ex-

günk évszázadokkal ezelőtt kihalt ál-
latok „visszahozására”, s ha úgy gon-
doljuk, hogy van, akkor is megindo-
kolható-e ez az egész felhajtás?

Az effajta szkepticizmusra a kihalt 
fajok „feltámasztásával” foglalkozó 
új tudomány – szakkifejezéssel a 
deextinkció – úttörői két főbb érvvel 
vágnak vissza. Egyrészt, nehéz előre 
biztosat mondani, de ha sikerül pél-
dául a nagyszabású genomszerkesz-
tést megvalósítani, akkor az nagy 
valószínűséggel olyan mértékű tech-
nológiai ugrást jelentene, amely a 
biotechnológia más területein is 
éreztetné hatását. Másrészt, számos 
ökoszisztéma még ma is nyögi a 
közelmúltban eltűnt fajok hiányát: 
csúcsragadozók nélkül azok prédái 
szaporodhatnak el káros mennyiség-
ben, fordított esetben, prédák nélkül 
pedig a ragadozók száma fog csök-
kenni. Így a kihalt fajok vissza-
telepítésével a sérült ökoszisztémá-
kat is visszaállítanánk eredeti hely-
ze tük be, ami az ott élő többi faj éle-
tére is befolyással lesz. Jó példa erre 
a Yellow stone Park területe, ahol a 
korábban kiirtott farkasok visszate-
lepítése a park összes élőlényére 
fontos hatással volt. 

tink ciós mozgalom egyik doyenje, a 
vándorgalamb visszahozása körül is 
bábáskodó harvardi genetikus, George 
Church a Scientific American egy au-
gusztusi cikkében amellett érvelt, 
hogy a mamutok visszatelepítése a 
szibériai síkságokra szintén áldásos 
hatással lenne a tundra állandóan fa-
gyott rétegének, a permafrosztnak az 
ökológiájára, s így valamelyest a klí-
maváltozás hatásait is ellensúlyozná.

Akár az emberszabásúak is? 
A deextinkció technológiai megoldá-
sait kutatók beszámolóit hallgatva, 
olvasva, lelkesedésük fényében kife-
jezetten meghökkentőnek tűnik, 
hogy a veszélyeztetett állatok fenn-
tartásán fáradozó konzervációbioló-
gusok gyakran hűvös távolságtartás-
sal viszonyulnak a kérdéskörhöz, 
mint az a cikkem első részében emlí-
tett TEDx-konferencián is kitűnt. 
Érveiket hallgatva egyértelműnek 
tűnik, hogy a legfontosabb ellenvetés 
anyagi jellegű: a kutatásokra fordít-
ható költségvetési források erősen vé-

gesek, így sokan attól tartanak, hogy 
a gond nélkül reklámozható és elad-
ható deextinkciós projektek könnyen 
fontos anyagi eszközöket vonhatnak 
el a kutatások más területeitől, így a 
konzervációbiológiától is. Főként, 
hogy a pénzeszsák felett őrködő bü-
rokratákat és politikusokat is nehe-
zebb lesz meggyőzni a konzerváció-
biológia fontosságáról, ha már nem 
lehet azzal érvelni, hogy a projektjük 
nélkül végleg kihal az adott faj, hi-
szen a „végleg” többé nem lenne visz-
szafordíthatatlan.

Emellett számos előre nem látható 
(de nem teljesen kizárható) probléma 
merülhet fel. Mi van, ha a vándorga-
lamb az emberre is halálos madárinf-

Richard Owen 

az óriás moa 

csontvázával 

George Church, a Harvard Egyetem genetikusa

A Neander-völgyi ember egyik lehetséges 

rekonstrukcója (Neander-völgyi Múzeum, 

Németország)
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luenza-vírusok tökéletes gazdájá-
nak bizonyul? Mit tehetünk, ha 
az egykor kihalt állat élettere 
megváltozott, és az új körülmé-
nyek között találva magát hirte-
len, a faj egyáltalán nem veszé-
lyeztetett élőlényként viselkedne, 
hanem kordában tarthatatlan, 
invazív fajként? Mivel nem lesz 
kitől megtanulnia a fajára jellem-
ző viselkedési formákat, hacsak 
azok nem genetikailag kódoltak, 
egy-egy felélesztett faj teljesen 
másképp viselkedhet, mint azt a 
korábbi feljegyzések alapján vár-
hatjuk. Vajon szentesíti-e a cél az 
eszközt olyan áron is, hogy a kló-
nozott vagy a genomjukban szer-
kesztett utódokat kihordó mosto-
haszülőnek esetleg indokolatlan 
egészségkárosodást okozna az új 
élőlény kihordása? 

Ha pedig mindez nem lenne elég-
gé ellentmondásos, a deextinkciós 
mozgalom felett ott lebeg kimon-
datlanul, vagy csak néha kimond-
va, a következő kérdés: ki mondja 
meg, hogy milyen fajok visszaho-
zásával etikus és milyen fajokéval 
nem etikus kísérletezni? Ha a 
moa, Steller tengeri tehene vagy a 
kardfogú tigris „feltámadhat”, 
akkor miért ne lenne okunk meg-
fontolni kihalt főemlősök 
deextinkcióját, akár emberszabá-
súakét is? Januárban egy nagy vi-
hart kavart Der Spiegel-interjú-
ban maga Church volt az, aki 
megemlítette, hogy tulajdonkép-
pen a Neander-völgyi ember is 
„feltámasztható” lenne.

A fantázia világa?
A sci-fiket idéző gondolatmenet 
azonban minden bizonnyal ott is ma-
rad, ahonnan ered: a fantázia világá-
ban. Hiszen a deextinkciós kísérlet-
sorozatok még optimista esetben, jól 
működő technikákkal is hosszú időt 
és rengeteg pénzt emésztenének fel, 
arról nem is szólva, hogy egyelőre 
jobbára csak homályos célkitűzések-
ként léteznek. Így minden bizonnyal 
még időben kiépíthető egy szabályo-
zó keret rend szer, amelyen keresztül 
jól meghatározott szempontok alap-
ján lehetne kiválasztani a visszahozni 
kívánt fajokat. Az efféle szabályozás-
sal maga a folyamat is nyomon követ-
hető, hogy közben nem merülnek-e 

fel olyan, korábban előre nem látott 
etikai vagy más jellegű gondok, ame-
lyek súlyától függően akár le is lehet-
ne állítani a kísérletet. 

A konzervációbiológusok aggodal-
maira pedig az adhatja a legfrappán-
sabb választ, ha a deextinkciós mű-
helyek tudását a kihaló félben levő ál-
latok megmentésére is fordítják. Hi-
szen számos olyan faj van, amelynek 
annyira kevés példánya maradt élet-
ben, hogy a beltenyésztés miatt na-
gyon kritikus állapotban van a po-
puláció egészségi állapota. Ilyen ese-
tekben a genomszerkesztési techni-
kák segítségével fokozni lehetne a 
faj biológiai sokféleségét, megnövel-

ve életbenmaradási esélyeit. 
Szintén hasznos lehet (bár két-
ségtelen, hogy a világ számos 
részén nagyon sok indulatot ka-
varna), ha rokon fajok között 
olyan géneket vinnének át, 
amelyek a klímaváltozáshoz va-
ló adaptációt segítenék elő. 

ElWsegített adaptáció
Szeptember végén a Nature-ben 
jelent meg egy provokatív véle-
ménycikk, melynek szerzői 
amellett érveltek, hogy az efféle 
„elősegített adaptáció” hamaro-
san szerves része lesz a konzervá-
cióbiológia kelléktárának. Sőt, 
tulajdonképpen már ma is az, 
egy kevésbé célzott módon: szá-
mos esetben rokon alfajokkal va-
ló hibridizációval segítik a kuta-
tók a veszélyeztetett élőlények 
fennmaradását. Ez történt egy 
svéd viperafaj vagy a floridai pár-
ducok esetében is. Ám miért ne 
lehetne mindezt célzottabban csi-
nálni? Ha sikerül hőmérséklet-
toleranciát biztosító géneket azo-
nosítani egyes halakban, azokat 
miért ne ültetnénk át veszélyezte-
tett rokon fajok állományába?

Ha a deextinkció úttörőinek 
álmai valóra válnak, hamaro-
san minden kontinens állatvilá-
ga rég nem látott fajokkal gaz-
dagodhat, s így az egykori euró-
pai megafauna is megelevened-
het. Ebben a múltból me rítkező 
jövőben, akárcsak a holland 
Ostvaardersplassen nem zeti 
parkban vagy Budapesten a re-
mélhetőleg a közeljövőben ki-
alakítandó állatkerti Pannon 

Ősvilágban, békésen legelnének 
egymás mellett gímszarvasok, ko-
nik lovak és őstulok-aspiráns Heck-
marhák. A mediterrán szigetvilág-
ban törpe elefántok és apró vízilo-
vak bolyonganának a vizek partján, 
Új-Zélandon pedig a moák hívó ki-
áltásai törnék meg az erdők reggeli 
csendjét.  

Ekkor végül elmondhatnánk, hogy 
már nem igaz Durell keserű megfi-
gyelése, mely szerint „az ember elég 
okos, hogy kipusztítson egy fajt, de eddig 
még nem jött rá, hogy lehetne újraterem-
teni, amit elpusztított”, és egy dodó 
sem magányos többé.

VARGA MÁTÉ

A 2007-ben Szibériában meglelt mammutborjú

Némely mamut szövetei még folyékony állagú

 vérben gazdagok

Vérvétel, mamutmódra
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Ötödik osztályos feladatok
3. Öt számkártyánk van: 

1 2 8 9 .
 

 Mindegyiken egy-egy nullánál nagyobb, de egymás-
tól különböző számjegy áll. Az egyik számkártya for-
dítva került a képre, ezért nem látható, hogy melyik 
számjegy van rajta. Az öt számkártya felhasználásával 
egy kétjegyű és egy háromjegyű számot hozunk létre. 
Mennyi lehet a két legnagyobb különbségű szám kü-
lönbségének és a két legkisebb különbségű szám kü-
lönbségének a különbsége?

Hatodik osztályos feladatok
1. Egy kocka 125 darab 1 cm3-es fehér és piros kiskoc-

kából áll. Közöttük pontosan annyi fehérre festett 
van, amennyi szükséges ahhoz, hogy a nagykocka 
külsején a fehér és a piros négyzetlapok sakktáblasze-
rűen helyezkedjenek el. Hány fehérre festett kocka 
van a 125 között, ha a csúcsokba piros kockát helyez-
tünk el?

2. Egy egyenlőszárú háromszög oldalai rendre (x + 89), 
(7x + 41) és (3x + 85) cm hosszúak. Az x értékéről 
semmi információnk nincs. Hány cm a háromszög 
kerületének a lehető legnagyobb értéke? 

3. Egy nagy papírlapra leírtuk az évszámokat egymás 
után, István király megkoronázásának évétől a mos-
tani évig (2013-ig, a 2013-at is beleértve). Mennyivel 
egyenlő a leírt évszámok számjegyeinek összege? (Ist-
vánt 1001. január 1-jén koronázták meg.)

Hetedik osztályos feladatok
1. Egy „matematikus” kenguru a számegyenesen ugrál 

véletlenszerűen egyet jobbra vagy egyet balra, tetszé-
se szerint. Ugrásai 1 egységnyi hosszúak. Jelenleg a 
kezdőponton (nullán) áll és a 6-os ponton szeretne 
megpihenni, befejezni az ugrálást.

a. Az egyik alkalommal 8 ugrással jutott el a 6-os pont-
ba pihenni. Hányféleképpen tehette meg az utat?

b. Egy másik alkalommal 10 ugrással jutott el a 6-os 
pontba pihenni. Hányféleképpen tehette meg az 
utat?

2. Egy háromszög legnagyobb oldala kétszerese a legrö-
videbbnek. A legnagyobb oldallal szemközti szög há-
romszorosa a legkisebb oldallal szemközt lévő szög-
nek. Hány fokos a háromszög legkisebb szöge?

3. Kovács úr egy évre bérbe akarja adni a házát. A hir-
detményén a következő szöveg olvasható:

 

 A bérleti díjat Kovács úr HÁZBÉR-nek írta. Minden 
betű más-más számjegyet jelöl, az egyforma betűk 
egyforma számjegyeket. A felírt szorzás igaz. Meny-
nyibe kerül a HÁZBÉR?

Nyolcadik osztályos feladatok
1. Keress olyan prímszámokat, amelyekre igaz, hogy al-

kalmas számrendszerben felírva a számrendszer min-
den számjegyét pontosan egyszer használjuk fel? (0 
nem állhat elől!) Igazold, hogy a hetes, illetve a tízes 
számrendszerben nincs ilyen szám.

2. Legfeljebb hány oldalú lehet egy olyan konvex sok-
szög, amely feldarabolható olyan derékszögű három-
szögekre, amelyek hegyesszögei 30 és 60 fokosak? 
(Megjegyzés: a feldarabolás során csak ilyen három-
szög keletkezhet, másféle sokszög nem.)

3. Bizonyítsd be, hogy minden természetes szám elő-
állítható  a2 + b2 - c2 alakban, ahol a, b, c egész szá-
mok!

A múlt heti feladatok megoldásai 
Harmadik osztály

1. Legyen a számegyenesen az első pont a 0, és mivel 14 
a legnagyobb távolság, a másik szélső pont a 14 (a 
megoldás más kezdőponttal is jó lehet). Mivel 13-as 
távolság nincs, ezért sem az 1-es, sem a 13-as ponto-
kat nem jelöljük a számegyenesen. Van 12-es távol-
ság, ezért vagy a 2-t, vagy a 12-t bejelöljük.  
 

Ez a ház kiadó egy évre!

7 × HÁZBÉR = 6 × BÉRHÁZ

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

GYAKORLÓFELADATOK 
ÉS MEGOLDÁSOK

A Tudományos IsmeretterjesztW Társulat a 2013/2014-es tanévre is meghirdeti a TIT Kalmár László 
Matematika Versenyt. Ez Magyarország legrégebbi iskolai matematikaversenye, sorrendben a  negy-
venharmadik lesz a mostani, melynek védnöke Lovász László matematikus akadémikus. Lapunk azzal 
segíti a nagysikere versenyre való felkészülést, hogy megjelentetjük az elWzW döntW feladatait, illetve 

a korábbi számokban közöltek megoldásait.
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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

Ha a 2-t jelöltük, akkor az 1 távolsághoz csak a 3-at 
jelölhetjük (a 13-at továbbra sem), és meg is van a 
négy pont. Ezek távolságai páronként 1; 2; 3; 11; 12; 
14, tehát a hiányzó távolságok: 2; 3; és 11.

 Ha a 2-es helyett a 12-es pontot jelöljük, akkor az 
1-es távolsághoz csak a 11-et jelölhetjük, ez lesz a ne-
gyedik pont. A pontok távolságai ugyanazok.

 

2.  
 

Az ábrán látható 5 vágás lehetséges. 
 A lehetőségeket számba vehetjük a kiindulási pon-

tok alapján különböző irányokba haladva. Kiindul-
hatunk abból is, hogy a középső kis szakaszt min-
denképpen vágni kell a szimmetria miatt, és ennek 
végpontjaiból kell ellentétesen haladni az összes le-
hetséges módon. 

3. Rendezzük táblázatba a golyókat:
piros zöld sárga kék összesen

pöttyös 3 4 6 8 21

csíkos 3 4 6 8 21

összesen 6 8 12 16 42

 Mindig nézzük meg, hány olyan golyó van, amely nem 
felel meg a kihúzott golyóra vonatkozó feltételnek.

a. Mivel 21 csíkos (azaz nem pöttyös) golyó van, ahhoz, 
hogy biztosan legyen egy pöttyös, legkevesebb 22 go-
lyót kell kihúzni.

b. Csíkos zöld golyó 4 van, így olyan, ami nem csíkos és 
zöld, 38. Tehát legkevesebb 39 golyót kell kihúzni ah-
hoz, hogy biztosan legyen csíkos és zöld.

c. Szín és minta szerint 8-féle golyó van (a táblázatból 
jól látszik), így legkevesebb 9 golyót kell kihúzni ah-
hoz, hogy legyen két golyó, amelyek azonos színűek 
és mintájúak (a skatulyaelv 8 skatulyája látható a 
táblázatban).

d. Azonos színű vagy azonos mintájú golyó legfeljebb 21 
van (az egyforma mintájúak), így legkevesebb 22 go-
lyót kell kihúzni, hogy legyen köztük két különböző 
mintájú és különböző színű.

Negyedik osztály
1. Legyen a számegyenesen az első pont a 0, és mivel 20 a 

legnagyobb távolság, a másik szélső pont a 20 (a megol-
dás más kezdőponttal is jó lehet). 

    Mivel 19-es távolság nincs, ezért sem az 1-es, sem a 19-
es pontokat nem jelöljük a számegyenesen. Van 18-as 
távolság, ezért vagy a 2-t, vagy a 18-at bejelöljük.

 

 

Ha a 2-t jelöltük, akkor az 1-es távolsághoz csak a 
3-at jelölhetjük (a 19-et továbbra sem), de akkor lenne 
3-as távolság, ami viszont nem lehet. A 4-es távolság-
hoz csak a 6-ot jelölhetjük (a 16-ot nem jelölhetjük, 
mert akkor lenne 16-os távolság). Az 1-es távolsághoz 
még a 7-et kell bejelölni. 

 A bejelölt pontok távolságai páronként 1; 2; 4; 5; 
6; 7; 13; 14; 18; 20, tehát a hiányzó távolságok: 5; 
6; 7 és 13.

 Ha a 2 helyett a 18-as pontot jelöljük, akkor az 1-es 
távolsághoz csak a 17-et jelölhetnénk, akkor viszont 
lenne 3-as távolság, ami nem lehet. A 4-es távolság-
hoz csak a 14-et jelölhetjük (a 4-et nem jelölhetjük, 
mert akkor lenne 16-os távolság). Az 1-es távolsághoz 
még a 13-at kell bejelölni. 

 A pontok távolságai ugyanazok, mint az előbb.
 

 
Tehát a hiányzó távolságok: 5; 6; 7 és 13.       

2.  A négyzet csúcsaiba ra-
kott 4 kockát elvéve, 32 
kocka marad, így 8 koc-
ka jut a négyzet egy olda-
lára a csúcsokon kívül. 
Ez azt jelenti, hogy 8 ∙ 8 = 
64 kiskocka kerül belülre.

 Tehát 64 kiskockára van 
szüksége a kitöltéshez 
Nórinak.

3. A titkosított számok közül egyedül a 2-nek az ön-
magával vett szorzata egyjegyű. Az eredetije nem 
lehet sem az 1 sem a 0, mert akkor a szorzat ugyanaz 
lenne. 2 sem lehet, mert akkor a 4 is önmaga lenne, 
de 2 ∙ 4 = 8 eredetileg egyjegyű, a titkosítás után vi-
szont nem. Így a 2 biztosan a 3 helyett áll, a 4 a 9 he-
lyett. Mivel 3 ∙ 9 = 27, így a 3 a 2 helyett áll a titko-
sításban,  a 0 pedig a 7 helyett. 9 ∙ 9 = 81, ezért a 6 a 
8 helyett áll, a 7 az 1 helyett. Ebből adódóan a táblá-
zatban szereplő 76 eredetileg 18, ezért az utolsó oszlop 
legfelső sorában a 6-os áll eredetileg, vagyis a 8 a 6 he-
lyett áll. 6 ∙ 9 = 54, így az 1 az 5 helyett, az 5 a 4 helyett 
áll. Az 5 ∙ 6 = 30 adja meg, hogy a 9 a 0 helyett áll. Így 
minden számjegy egyszer fordult elő, és a táblázat min-
den mezőjére igaz, hogy a beírt számok megfelelnek a 
helyes szorzásnak.

 Másképp is indulhatunk, például úgy, hogy az 1 ön-
magával vett szorzata 1-re végződik. Az 1 a 0 és az 1 
helyett nem állhat, mert az önmagával vett szorzata 
kétjegyű. Az 1 a 6 helyett sem állhat, mert a szorzó-
táblában a 6-nak csak két többszöröse végződik 6-ra. 
Tehát az 1 csak az 5 helyett állhat, és a 2 és a 4 páratlan 
számok helyett állnak.

 2 ∙ 2 egyjegyű, ezért a 2 a 3 helyett áll…
 Kiindulhatunk abból is, hogy a 8 ∙ 8 kétjegyű és 8-ra 

végződik, így a 8 csak a 6 helyett állhat, mert több-
szörösei nem csak kétféle számjegyre végződnek, 
mint az 5 többszörösei.
Eredményes felkészülést kíván: a Szerkesztőség.
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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

Megszólaltatott festmények

Ha egy festmény vagy szobor előtt meg-
áll a néző, első pillantása arra irányul: mit 
ábrázol.  Ám hogy a látvány mit vált ki 
benne, az legalább annyira függ attól, 
hogy milyen gondolatokat indít meg 
benne és milyen ismeretei vannak a mű 
témájáról. 

Ezt a kötetet már azért is érdemes kéz-
be venni, mert olyan mesterek festmé-
nyeinek színes reprodukcióit találjuk 
benne, mint Tiziano, Filippino Lippi, 
Lievens, Rubens és Rembrandt, 
Caravaggio, Raffaello, Carracci, 

Poussin, William Blake, 
Henri Rousseau vagy a XIX. 
századi Roberts és Lenbach. 
Különös érdekessége azonban 
az, hogy képeik mit szólaltat-
nak meg „nézőiknek” – a 
szövegek szerzőinek: Bacsó 
Béla, Gábor György, Gyenes 
Zoltán és Heller Ágnes – filo-
zófiai, művelődéstörténeti, 

történelmi ismeretekre alapozott gon-
dolkodásában. Noha a szövegek eredeti 
alakjukban egy filozófiai tanácskozáson 
hangzottak el, tárgyaik a szakmai körön 
túl érdekes általános emberi problémák. 
Olyanok, mint a döntés, az akarat, a tu-
dattalan, az álom és a tudat – vagy az 
előérzet – kapcsolata, erkölcs és hit kér-
dése. Az utóbbi éppen az ősatya, Ábra-
hám áldozatának – az istenhit próbájá-
nak – bibliai története kapcsán. 

Végül különösen és több festményen 
követve elgondolkodtató a történelem, 
az egykor volt események ábrázolható-
sága, illetve a történelemtudatot befolyá-
soló mindenkori jelen. Az, ahogyan az 
adott jelen tudatvilága „láttatja” a múlt 
történeteit, illetve azok valamely kiemelt 
részét (mert „a történelem” minden ben-
ne élt ember összeszövődött sorsa, cse-
lekvése, reflexiója, s mint ilyen, átfogha-
tatlan). Egyes eseményei viszont emléke-
zetesen fönnmaradtak, olykor különbö-
ző megvilágításban és nem utolsósorban 
az utódok különböző szemléletével néz-
ve. Érdekesek e tekintetben Jeruzsálem 
pusztulásának különböző ábrázolásai, de 
magának Poussinnak két – különböző 
időben festett – képe is vagy festményé-
nek összevetése az események részvevő-
jének, Josephus Flaviusnak az írásával. 
(A szépség akarata. Typotex Kiadó. 2011 ol-
dal, 3900 forint) N. F.

A nőgyűlölet kultúrtörténete

A nők az emberi kultúrák és társada-
lomtörténeti időszakok legtöbbjében 
értéktelenebb, sőt káros vonásokkal in-
kább felruházott lények, mint a férfiak, 
ezért ők nemcsak kevesebb joggal, élet-
perspektívával rendelkeznek, hanem az 
agresszió célpontjai is. A nőgyűlölet Jack 
Holland, e kötet brit szerzője szerint a 
világ legrégibb előítélete. Ehhez min-
den társadalom és kultúra konkrét ide-
ológiákat kapcsolt, amelyek a nők leér-
tékelését, megkülönböztetését külön is 
indokolták. A szerző ezt a hosszú törté-
netet próbálja követni. Előszavában utal 
arra, hogy a nők jogai a világ nagy te-
rületein ma is hiányosak, gyakran vál-
nak erőszak áldozatává. Még a civilizált 
Európában is az utolsó nagy fegyveres 
konfliktus során, a délszláv háborúban 
a nők tömeges megerőszakolása egyfaj-
ta hivatalos stratégia volt.

Jack Holland főleg a nyugati világban 
követi a nők sorsának és megítélésének 
változásait, de időnként kitér a nagy ke-
leti civilizációkra is. A görög és a római 
társadalomban főleg a filozófusok ad-
ták meg a nők leértékelésének ideológi-
áit, a történelmi események viszont 
azért érdekesek, mert bizonyos korsza-
kokban a nők nagyobb szerepet kaptak 
a világ dolgaiban, de azután – gyakran 
éppen emiatt, egyes nők megnyilvánu-
lásaira hivatkozva – következett az el-
nyomás és visszaszorítás. A szerző sze-
rint a kereszténység kezdetben a nőket 
egyenjogúan kezelte, erre a könyv idéz 
fontos helyeket a bibliából, a nők töme-
ges áttérése sokban segítette az új vallás 
terjedését, de a világvallássá vált új hit 
már átvette a zsidó kultúra nőgyűlöle-
tét, és így az előítélet csaknem két évez-
redre megszilárdult. Különösen az ere-
dendő bűn eszméje, Éva bűnre csábító 
szerepe adta meg az alaphangot a nők 
hibáztatásához a férfiak bűneiért. A 
középkorban ez öltött alakot a boszor-
kányok üldözésében. A szerző az ókor, 
illetve később az egyházatyák elmélete-
ihez hasonlóan az újkorban is a filozó-
fusok tanításaiban kereste a nőgyűlölet 
elméleti alapjait.

A felvilágosodástól kezdve a nők több 
teret kaptak a társadalomban, a roman-
tikus szerelem kultusza is hozzájárult 
növekvő szerepükhöz, de ez csak még 
szembetűnőbbé tette a sok megmaradt 

és nagyon hatékony megkülönbözte-
tést, amiben éltek. Ezt a szerző a vikto-
riánus kornak szentelt külön fejezeté-
ben írja le szemléletesen. Jack Holland 
általában sokat idéz a korabeli szépiro-
dalomból, az irodalmi ábrázolásokat a 
korszak felfogásának tükreként kezeli, 
különösen a nagy,  a korabeli szemléle-
tet kifejező drámák és regények eseté-
ben. A XIX. század végi polgárosodás 
idején már az ősi idegenkedések és 
nőellenességi érzelmek felismerését 
várnánk, de még ekkor zajlik a női 
emancipáció kezdete, és az egyenjogú-
ság érvei helyett éppen a nőket leértéke-
lő filozófiák válnak 
népszerűvé. Schopen-
hauer, Nietzsche, Otto 
Weininger és mások sok 
szempontokból hatottak 
Hitlerre és a fasizmus 
nőpolitikájára. Különö-
sen Weininger kínált 
szempontokat a nők le-
értékeléséhez. Ám a leg-
újabb kor, a második világháború utáni 
szabadság sem hozta el a nők teljes tár-
sadalmi elfogadását, az élet minden te-
rületén megmaradtak a hátrányok. 
Ezekről a szerzők a Testpolitikák címszó 
alatt szól, és ezek középpontjában az 
abortusz kérdésének ambivalens, a nők 
számára hátrányos kezelése áll. A kötet 
szakszerű és érdekesen megírt munka, 
sok irodalmi és történelmi hivatkozás-
sal. Sajnos, ma is aktuális a téma, és a nő-
gyűlölet felvetésével a szerző nyit a társa-
dalomfilozófiai és társadalomlélektani 
vizsgálódások felé, hiszen tétele szerint 
nemcsak arról van szó, hogy a férfiak 
uralmukat és fölényüket próbálják ideo-
logizálni a nőkkel szemben, hanem sajá-
tos kivetítéssel saját gyengeségeiket és hi-
báikat akarják így hárítani maguktól.

A szép kiállítású, mindenki figyelmé-
be ajánlható kiadvány érdekessége, 
hogy az utószót Balázs Lajos neves er-
délyi néprajzkutató írta, akinek az 
utóbbi években több monográfiája je-
lent meg az erdélyi szexuális, párkap-
csolati és családi szokásokról. Érdemes 
idézni az utószó címét: Avagy a nő szen-
vedései a székely-magyar hagyományos pa-
raszti társadalomban. (Nőgyűlölet. A világ 
legrégibb előítélete. Bookart Kiadó, Csík-
szereda, 325 oldal, ára 45 lei/ 3890 forint)

BUDA BÉLA



Integráció elWtt, Unió után: Ukrajna

Felszíne 604 ezer négyzetkilométer, Oroszország után 
Európa második legnagyobb területű állama. Az ország 
legnagyobb részén a Kelet-európai-síkság terül el, má-
sutt hátságok és hegységek (Északkeleti-Kárpátok, 
Krím-hegység) borítják.

A mai Ukrajna területén az ókorban szkíták éltek. 
A Kr. e. VII. században érkeztek meg a görög gyarmato-
sítók a Krím-félszigetre. Az I. században e terület északi 
felén megjelentek a szláv törzsek, akiket a III–IV. század-
ban a germánok és a hunok követtek. A VII. században a 
mai Ukrajna keleti felén a Kazár Kaganátusban a zsidó 
vallás államvallássá vált. A magyarok érkezése Etelközbe 
és Levédiába a VII. századra esett. A keleti szlávok 860-
ban alapították meg Kijevet, amely később központjukká 
fejlődött. 1019-ben létrejött a Kijevi Nagyfejedelemség, 
ekkor kezdték el építeni Kijevben a mára világhírűvé vált 
Lavra-barlangkolostort. 1238–1240 között a mongol sere-
gek súlyos csapást mértek az akkor már kisfejedelemsé-
gekre szakadt területre. A XIV. században a Litván Nagy-
fejedelemség, a Lengyel Királyság és a Moszkvai Nagyfe-
jedelemség osztozott Kelet-Európa e vidékén. A Krím 
1475-ben a Török Birodalom része lett. 1667-ben Orosz-
ország és Lengyelország között osztották fel Ukrajnát.

A XIX. század során Ukrajna a cári Oroszország legipa-
rosodottabb, legfejlettebb területévé fejlődött. Ebben az 
időben a zsidó lakosság a pogromok elől menekülni kény-
szerült. 1917 végén megalakult a független Ukrán Köz-
társaság, amelyet a Vörös Hadsereg 1920-ban elfoglalt, 
így hét évtizeden át (1922–1991 között) a Szovjetunió ré-
sze volt.1928–1933 között mintegy 4–6 millió ember halt 
meg éhínség következtében ott, ahol a XIX. században a 
legtöbb gabonát termelték a világon. Ukrajna történeté-
nek fekete napja 1986. április 26., amikor Csernobilban a 
világon az eddigi legnagyobb atomkatasztrófa történt.

Az ország 1991. augusztus 24-én vált függetlenné, akkori 
52 milliós népessége mára 45 millió főre apadt.  Az ország 
demográfiai krízisben van. Az alacsony születésszám magas 
halandósággal párosul, az utóbbi a környezetszennyezésre, 
a szegényes táplálkozásra, a kiterjedt dohányzásra, a 
mértéktelen alkoholizálásra és az egészségügy gyenge 
színvonalára vezethető vissza. A születéskor várható 
élettartam férfiaknál 64 év, a nőknél 75 év.

Európa legnagyobb nemzeti kisebbsége (mintegy 10 
millió fő) az orosz, tagjai az ország keleti és déli felén él-
nek. Ezenkívül fehéroroszok, moldovánok, románok, 
krími tatárok, lengyelek, bolgárok és zsidók élnek terüle-
tén. A Kárpátalján élő magyarok száma mintegy 150 ezer 

fő, de néhány száz magyar él Lvovban és Kijevben is. 
Lvov műemlékei világhírűek, teljes városmagja az 
UNESCO-világörökség részét képezi.

Az ország nagy része ortodox vallású, de Galíciában, Bu-
kovinában és Kárpátalján a görög katolikus vallásúak szá-
ma is számottevő. A népesség nemzetiségek szerinti terüle-
ti megoszlása hatással van az ország politikai elkötelezettsé-
gére is. Ukrajna nyugati és középső területein az EU-hoz 
való közeledés jelenti a reményt, míg a keleti térségekben 
kulturálisan és érzelmileg is az Oroszországhoz fűződő 
kapcsolatok még erősebb elmélyítését szorgalmazzák.  

Az ország függetlenné válását mély gazdasági válság 
követte. A legnagyobb recessziót 1999-ben szenvedte el. 
GDP-je ekkorra az 1991. évi szint 40 százaléka alá süly-
lyedt, utána a GDP évente 5–10 százalékkal nőtt, de 
2008 novemberében csak a Nemzetközi Valutaalap ké-
szenléti hitelével tudott a válságból kikerülni. Az egy fő-
re jutó GDP 2010-ben vásárlóerő-paritáson 6700 dollár 
volt. A pénz inflálódása 1993-ban érte el csúcspontját. 
Az új törvényes fizetőeszközt, a hrivnyát 1996-ban ve-
zették be. Az infláció 2011-ben 8,0 százalékos volt, ami 
2012-re 0,6 százalékra csökkent. 2013 első három ne-
gyedévében 0,4 százalékos deflációt mértek.

Ukrajna nem folytat NATO-csatlakozási politikát (ka-
tonái mégis nagy létszámmal ott vannak Afganisztán-
ban a békefenntartók között), de szeretné integrálni az 
országot az Európai Unióba. Gazdag természeti kincsei 
ellenére még ma is jelentősen függ Oroszországtól, fő-
leg az energiaellátásban. A földgáz 25 százalékát belső 
forrásból fedezik, 35 százalékát Oroszországból, 40 szá-
zalékát Közép-Ázsiából szerzik be. A Közép- és Nyu-
gat-Európába szállított orosz földgáz 85 százaléka vi-
szont Ukrajnán megy keresztül.

Ukrajna 2013. november végén társulási szerződést kí-
ván aláírni az EU-val, mely az orosz vezetők szerint 
nemcsak negatív hatással lehet az orosz–ukrán gazdasá-
gi kapcsolatokra (például visszatérő gázviták), de Ukraj-
na számára gazdasági összeomlással is járhat.

Hazánk legnagyobb szomszédja 14. legfontosabb kül-
kereskedelmi partnerünk, harmadik exportpiacunk az 
EU-n kívüli országok között. A magyar export 88 szá-
zalékát a magasan feldolgozott termékek adják, mely-
ből a gyógyszeripar növekvő kiszállításai figyelemre 
méltók. Az importban a vas- és acéltermékek és a 
villamos energia jelenti a legnagyobb tételt.

A Világbank szerint Ukrajna legfőbb gondja a demo-
gráfiai krízis, a gyengén fejlett infrastruktúra és közleke-
dés, a korrupció és a bürokrácia.

HAJNAL BÉLA
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

A Tejútrendszernek ütközW 
gázfelhW pajzsa

Egy hatalmas hidrogéngáz-felhő 
száguld galaxisunk felé, a teljes 

megsemmisülést azonban feltehető-
leg elkerülheti, köszönhetően a bel-
sejében most felfedezett erős mág-
neses mezőknek, amelyek megóvják 
majd a teljes széthullástól. Ezt egy 
csillagászcsoport állapította meg az 
új-mexikói Karl G. Janskyról 
elnvezett Nagyon Nagy (rádió) Anten-
narács (VLA) és a green bank-i, Ro-

csőrében tartó diadalmas római sas 
szimbolikája szintén megerősíti, hogy 
az elhunyt egy előkelő, a város életé-
ben fontos szerepet betöltő személy 
(talán városi elöljáró) lehetett.

Megtalálták a négyszögletes mauzó-
leum alapjait is – úgy tűnik, az épít-
ményt előre tervezetten bontották le, 
de nem azért, hogy helyébe újabbat 
emeljenek, hanem mert túlságosan 
közel esett a Kr. u. II. század vége felé 
emelt városvédő falhoz, s így a táma-
dók számára jó álcázási lehetőséget 
nyújthatott. Valószínű, hogy a falba 
a mauzóleum köveit is beépítették, az 
erre formája miatt alkalmatlan szob-
rot pedig egy közeli árokba dobták – 
ennek köszönhető, hogy az épségben 
vészelte át a következő 1800 évet. 

Római kori sasszobor

Brit régészek pompás, szinte teljesen 
ép állapotban megmaradt szobrot 

fedeztek fel egy londoni feltáráson: a 65 
centiméter magas műalkotás római sast 
ábrázol, csőrében egy kígyóval. A szak-
emberek szerint a sas eredetileg egy 
fontos helyi előkelőség síremlékének 
belsejét, esetleg tetejét díszíthette, aki a 
Kr. u. I. század végén vagy a II. század 
elején hunyhatott el. Ezt támasztja alá, 
hogy a mauzóleum, amelynek alapjait 
szintén megtalálták, közterületen volt, 
közvetlenül az egyik Londonból kive-
zető fő útvonal mentén, mindössze 50 
méterre az akkori városhatártól,.

A korabeli hitvilágban az alvilági 
gonosz erőket megtestesítő kígyót a 

bert C. Byrd nevét viselő 
rádiótávcső (GBT) megfigye-
lései alapján. Eredményük-
ről a kutatók az Astrophysical 
Journalben számoltak be. 

A felfedezés segíthet an-
nak megértésében, hogyan 
maradhatnak szinte érin-
tetlenül egyben az úgyne-
vezett nagysebességű felhők 
(HVC-k) a galaxisokba 
ütközésüket követően, mi-
közben anyaguk egy része 
a galaxisokba hullva friss 

anyaggal szolgál új 
csillagok tömeges 
képződéséhez.

Mivel a felhőben 
nincsenek csillagok, 
így megfigyelése csak 
különösen érzékeny 
rád iótávcsövekkel 
lehetséges, amelyek 
képesek észlelni a 
semleges hidrogén 
gyenge emissziós su-
gárzását.

Az eredetileg 1963-
ban megtalált és a fel-
fedezőjéről elnevezett 
Smith-felhőről már 
2008-ban kiderült, 
hogy a hatalmas, leg-
alább egymillió naptö-
megű, üstökösre em-
lékeztető alakú (közel 
10 ezer fényév hosszú 

KÉP: MUSEUM OF LONDON ARCHAEOLOGY

A Smith-felhQ a GBT-rádiótávcsQ felvételén

Fantázia-fázisképek a Smith-felhQ Tejútrendszerbe 
ütközésérQl, ahol a Nap a jobbra csavarodó 

spirálkarban jelzett sárga csillag (KÉPEK: NRAO)



ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2013/47   1499

A szobrot valószínűleg Lon-
donban vagy annak környékén 
élő brit-római szobrászok faragták 
mészkőbe. Nagy-Britanniában ed-
dig egyetlen hasonló, a sas–kí-
gyó jelenetet ábrázoló műalkotás 
került napvilágra, egy somerseti 
római villából. A hatalmas Római 
Birodalomban azonban meglehe-
tősen elterjedt és kedvelt motí-
vum volt, amelynek eredete még 
a görög kultúra időszakára nyúlik 
vissza.  

A feltárást a Londoni Régészeti 
Múzeum munkatársai végezték, 
egy, a területen építendő szálloda 
alapozását előkészítő kötelező ré-
gészeti vizsgálat kapcsán. 

(The Independent)

A tudomány megrendelWi

A tudomány a gazdaság nélkülöz-
hetetlen forrása, a fejlesztések 

alapja – ezt bizonyítják azok az 
eredmények, amelyekről hazai 
nagyvállalatok vezetői számoltak 
be a Magyar Tudományos Aka-
démia székházában, a Magyar 
Tudomány Ünnepe kiemelt ren-
dezvényén. A gyógyszer-, a jár-
mű- és az élelmiszeripar, az ener-
giaellátás és a mezőgazdaság ha-
zai nagyvállalatainak irányítói 
példákkal mutatták be, hogy a 
tudomány, az oktatás és a gazda-
ság együttműködésével a kutatói 
és üzleti kompetenciák nem ösz-
szeadódnak, hanem megsokszo-
rozódnak és képessé válnak fele-
lősen alakítani a jövőt.

Pálinkás József, az MTA elnöke az 
idén első ízben megrendezett kon-
ferenciát köszöntve kiemelte: a tu-
domány nem öncélú; fontos vissza-
jelzéseket vár és kap a társadalomtól 
és a gazdaságtól arra vonatkozóan, 
hogy a kutatások hogyan, miként 
és hol hasznosulhatnak leghatéko-
nyabban. A „velünk élő tudomány” 
központi gondolata köré szerveződő 
tudományünnep keretében a hazai 
nagyvállalatok vezetői előadásaikban 
arra világítottak rá, milyen célokat 
és szempontokat követve dolgoznak 
együtt a gazdasági és a tudományos 
szféra képviselői egy-egy fontos tár-
sadalmi és üzleti kérdés megválaszo-
lásán. Valamennyien egyetértettek 
abban, hogy a tudomány, a kutatás 
adhatja azt a szellemi hozzáadott érté-
ket, amely egy gazdasági vállalkozást 
versenyképessé, egy szemléletet inno-
vatívvá, egy terméket sikeressé tehet.  

A stratégiai gondolkodás és a hosszú 
távú tervezés fontosságára hívta fel a 
figyelmet előadásában Javier Gonzales 
Pareja. „A rövid távú gondolkodás 
megöli az innovációt” – hangsúlyoz-
ta a magyarországi Bosch-csoport 
vezetője. A mezőgazdaságot, az élel-
miszer-ellátást nevezte az emberiség 
egyik nagy feladatának Csányi Atti-
la, a Bonafarm Zrt. vezérigazgatója. 
„Ha nem használjuk fel a tudomány 
eredményeit, lemaradunk nemcsak a 
nemzetközi, hanem a hazai piacokon 
is” – figyelmeztetett az ágazat sürge-
tő kihívásaira. Baji Csaba, a Magyar 
Villamos Művek vezérigazgatója sze-
rint a társadalmi, piaci hatásokra a 
vállalatoknak tudományosan megala-

pozott válaszokkal kell reagálniuk. A 
vállalatvezető kiemelten eredményes 
projektnek nevezte a paksi atomerőmű 
élettartam-hosszabbítását, valamint az 
erőmű európai léptékben is példaérté-
kűnek tartott biztonsági intézkedései-

nek bevezetését,  és felhívta a figyel-
met az ezeket megalapozó kiváló kuta-
tói, tudományos munka jelentőségére.  

A tudomány megrendelőjének egyik 
elsődleges feladatát a kutatási és gaz-
dasági célok összehangolásában látta 
Búvár Géza, a KITE Zrt. vezérigaz-
gatója. „A magasabb hozzáadott érték 
magasabb minőségű termék létreho-
zását teszi lehetővé, ami az előállításra 
és a kereskedelemre is pozitív hatást 
gyakorol” – helyezte tágabb össze-
függésekbe egy-egy korszerű termék 
előállításának kérdését. A kutatásfej-
lesztést, a friss ötletek beemelését ne-
vezte a gyógyszeripari vállalatok ver-
senyképességét növelő egyik legfonto-
sabb tényezőnek Szombathelyi Zsolt, a 
Richter Gedeon Nyrt. kutatási igaz-
gatója. A Magyarországon több száz 
kutatásfejlesztési együttműködésben 
részt vevő nagyvállalat szakembere a 
felfedező kutatások nélkülözhetetlen-
ségéről szólva kiemelte: azok adják azt 
a szilárd alapot, amelyre a több évtize-
den át ívelő, forrásigényes célzott ku-
tatásokat építeni lehet. Hernádi Zsolt, a 
MOL Nyrt. vezérigazgatója a világ-
színvonalú tudás és a kiváló szakem-
berek szükségességét emelte ki, rámu-
tatva a természettudományos oktatás 
fontosságára. 

(Forrás: MTA)

és 3300 fényév széles) hidrogéngáz-
felhő má sodpercenként 240 kilo-
méteres sebességgel Tejútrendsze-
rünk felé tart, amelynek mintegy 
30 millió év múlva neki is ütközik. 
Ennek eredményeként nagy meny-
nyiségű friss gáz juthat galaxisunk 
korongjába, ahol tömeges csillag-
képződést indíthat be.

Ezt megelőzően azonban a felhő-
nek át kell jutnia a galaxist gömb-
szerűen körülvevő, forró plazmát 
tartalmazó halón, amely foszlá-
nyaira szaggathatja, még mielőtt a 
galaxis korongjáig jutna. Számító-
gépes szimulációk szintén azt jel-
zik, hogy az összességében nagyon 
nagy tömegű, ám rendkívül ritka, 
kis sűrűségű gázfelhő már a haló-
ban szétfoszlik.

Más korábbi megfigyelések vi-
szont arra utaltak, hogy a Smith-
felhő legalább egyszer már túlélt 
egy hasonló ütközést – mintegy 70 
millió évvel ezelőtt áthaladt a Tej-
útrendszer korongján, s most ismét 
felé tart, jelenleg 8000 fényévre 
van tőle: egyre erősödő gravitációs 
hatását a felhő üstökösszerűen meg-
nyúlt alakja is jelzi. 

A Smith-felhő belsejében most 
felfedezett erős mágneses mező vé-
dőpajzsként óvhatja a felhőt a szét-
foszlástól. Ugyanakkor rejtély, hogy 
ez honnan származik: a felhők lét-
rejöttére létező modellek nem adnak 
magyarázatot. A kutatók szerint 
az viszont valószínűsíthető, hogy a 
mágneses mezőt éppen a haló forró 
plazmájával való kölcsönhatás erősít-
hette fel.           (Astrophysical Journal)
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 Évente 269 millió elpusztult 
madár és 2 millió tönkretett 
fészek írható az emberhez kap-

csolható tevékenység számlájára csak Kanadában. Az elmúlt 
négy évben 20 kanadai madárvédelmi szervezet végzett ma-
dárpusztulások miatt felmérést, és a mostani dokumentum 
az első a világban, amely pontos becslésekkel szolgálhat. 

Persze ez nem azt jelenti, hogy a kana-
daiak mindegyike vadássza a madara-
kat, hiszen 99 százalékban a kedvencek-
ként tartott vagy már elvadult macskák 
a felelősek a madarak pusztulásáért. 
Mindemellett sok pusztulást okoznak az 
elektromos távvezetékek és elosztóállo-
mások is, továbbá az állatok repülés köz-

ben időnként az épületekbe, járművekbe csapódnak – áll 
az Avian Conservation and Ecology szaklapban megjelent 
cikkben. A becslések szerint 13,8 millió madár ütközik jár-
művekkel Kanada első és másodrendű útjain. 

Az észak-amerikai országban körülbelül 10 milliárd madár 
él, ezeknek évente az 5 százalékuk pusztul el emberhez kap-
csolható tevékenység miatt. „Mivel a madarak tökéletes in-
dikátorai a biológiai sokféleségnek, ezért egy ilyen széleskörű 
vizsgálat az első legfontosabb lépés ahhoz, hogy megismerjük 
a madárhalálozások okait és megértsük a fontosságukat, ame-
lyeket újabb kutatások és jogszabályi változások követhetnek” 
– vélekedett George Finney, a Bird Studies Canada elnöke. 

A felmérések szerint a macskák annyi madarat ölnek 
meg, mint a többi rizikófaktor együttvéve. Az elvadult és 
házi macskák több mint 100 millió madár életéért felelősek 
Kanadában, ennek a 60 százaléka az elvadultak számlájára 
írható. A talaj közelében vagy a talajon fészkelő, illetve az 
etetőn tartózkodó madárfajok a legveszélyeztetettebbek. 

Az elektromos rendszerbe ütközés és az áramütés okozta 
pusztulás a második legnagyobb rizikófaktor Kanadában. 
Körülbelül 10–41 millió madár veszti életét évente azért, 
mert elektromos távvezetékkel ütközik.  Csaknem 160 ezer 
és 800 ezer közé tehető azok száma, amelyek áramütést 
kapnak, de körülbelül 400 ezer fészek azért pusztul el, mert 
távvezetékek tornyaira vagy azok alá építik a madarak. 

Az épületekbe csapódás a harmadik rizikófaktor és 
csaknem 16–42 millió madáráldozatot követel. Épp 
ezért a madárbarát tervezés vagy épp átalakítás segíthet 
ennek a veszélyforrásnak a mérséklésében. A speciális 
üvegek, a házak ablakain alkalmazott madárriasztók 
érezhetően csökkentik a nappali fényben becsapódó ma-
darak számát. Éjszaka pedig az égve hagyott kislámpák 
segíthetnek a jobb navigálásban. 

A vadon élő ragadozók által elejtett, a betegségekben 
vagy épp a területvesztés miatt elpusztult madarakról egy-
előre nincs ilyen átfogó vizsgálat. Nem tudni mennyien 
lehetnek, ahogy azt sem, hogy hány madár életét oltja ki 
évente az egyre gyakrabban jelentkező szokatlan időjárás.

(www.greenfo.hu)
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MACSKÁK A LEGNAGYOBB MADÁRPUSZTÍTÓK

Átadták a Magyar Kémia 
Oktatásért-díjakat

Idén, immáron tizenötödik alkalommal 
adták át a Magyar Kémia Oktatásért-díjat 

annak a négy kémiatanárnak, akik pél-
damutató szakmai munkásságukkal és 
elhivatottságukkal hozzájárulnak a jövő 
nemzedékének magas szintű szakképzé-
séhez, felkarolják és tudásukkal támo-
gatják a tehetséges diákokat, valamint 
kiemelt figyelmet fordítanak a kémia 
mint tudományág elismeréséért és sike-
reiért.

A 2013. évi díjazottak Baranyiné C. 
Veres Anna (Petrik Lajos Két Tanítási 
Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi 
és Informatikai Szakközépiskola, Bu-
dapest), Fenyvesi Mária (Kastélydombi 
Általános Iskola, Budapest), dr. Nagy 
Mária (Leőwey Klára Gimnázium, 
Pécs) ás Pogányné Balázs Zsuzsanna 
(Verseghy Ferenc Gimnázium, Szol-
nok) voltak.

Az innovációs eredmények legfőbb 
motorja a jól képzett szakemberek 
teljesítménye, mely eredendően az 
oktatás színvonalán múlik. A Richter 
Gedeon Alapítvány a Magyar Kémia 
Oktatásért a magyarországi kémia-
oktatásban és az azzal kapcsolatos 

ismeretterjesztésben vállal támogató 
szerepet. Az alapítvány feladatai közé 
tartozik többek között a kémia oktatá-
sában kiemelkedő eredményeket elérő 
tanárok elismerése és díjazása. Az ala-
pítvány A Magyar Kémia Oktatásért-díjjal 
közép- és általános iskolai kémiatanárok 
kiemelkedő munkáját jutalmazza A ku-
ratórium 1999 óta ítéli oda a rangos elis-
merést, a személyenként 400 ezer forin-
tos díjat. Az elmúlt 15 évben összesen 64 
kitüntetett volt, ebből 25 gimnáziumi, 
14 általános iskolai, 15 szakközépiskolai 

tanár. Ráadásul 10 határon túli ma-
gyar kémiatanár is megkapta a díjat, 
hiszen a természettudomány, a kémia 
oktatásának problémái nem országha-
tárokhoz kötöttek – így az ebben leg-
nagyobb szerepet vállaló tanár-kiváló-
ságok elismerése sem lehet az.

A november eleji ünnepélyes díj-
átadóra ismét a Magyar Tudomány 
Akadémián került sor. Az ünnep-
ségre meghívták a korábbi kitün-
tetetteket is, akik közül sokan el is 
tudtak jönni a jubileumi ünnepségre.

A képen a díjazottak és a kuratórium tagjai láthatók 
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Természet Világa
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 2013. NOVEMBER          ÁRA: 650 Ft144. évf. 11. sz.

ElQfi zetQknek: 540 Ft

 A MAKRO- ÉS A NANOVILÁG AZ ANYAGTUDOMÁNYOK TÜKRÉBEN

 NANORÉSZECSKÉK ÁLTALÁNOS FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGAI

 KOLLOIDIKA A MODERN ORVOSTUDOMÁNY SZOLGÁLATÁBAN 

 NANOGYÓGYSZEREK AZ IMMUNRENDSZER KERESZTTÜZÉBEN 

NANOM
EDIC

IN
A

NANOKÉM
IA

  BIOMOLEKULÁRIS NANOTECHNOLÓGIA  

Megjelent 
a Természet Világa
 novemberi száma

A Typotex Kiadó jelentette meg a Kapcsolatok hálójában cím_ könyvet, amely-
bQl két fejezet címét kérjük. A megfejtQk között a kötet 5 példányát sorsoljuk ki. 

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét 
keddje, 2013. december 3-a. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Kereszt-
rejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu.

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

 VÍZSZINTES: 1. Az egyik fejezet címe. 10. Látványosan díszes. 11. 
Bruce ...; néhai akciófilm-szereplQ. 12. Vermeltet. 13. Fazékban zubog. 14. 
Patinás belga gyógyfürdQhely az Ardennek északi, erdQs hegyeiben. 15. 
Régi eredet_ férfinevünk. 17. A határ túlsó oldalán. 19. Menet eleje! 20. Vág 
a kenyérbQl. 22. Fémnek brómmal alkotott vegyülete. 24. Színész, színm_-
fordító, 1862-ben Kolozsvárott ünnepelte ötvenéves színészi jubileumát. 
26. Kilogramm, röv. 27. ... ovo; eleve, latin kifejezéssel. 28. Nincs szárnya, 
mégis leszáll! 29. Vardar ...; macedón sportklub. 31. A londoni metró nép-
szer_ neve. 33. Felfestett gyalogátkelQhely. 34. Világos lószín.
 FÜGGQLEGES: 1. Franz Kafka regénye. 2. Dél-koreai légitársaság 
névbet_i. 3. IdQmérQ eszközök javítója. 4. Famegmunkáló eszköz. 5. 
Átnyújt. 6. A ... Trenk; Jókai Mór regénye. 7. Csont, latinul. 8. Nehézfém. 9. 
Térburkoló anyag. 13. A szem fényérzékenységét mérQ készülék. 15. Part-
ner. 16. Könnyed mozdulattal ugrik egyet. 18. ... Bikila; kétszeres olimpiai 
bajnok etióp maratoni futó (1932–1973). 20. Saját kezével, röv. 21. Agyag-
máz, (francia) m_vészeti szakszóval. 23. Egy közmondás szerint az ilyen 
esQ aranyat ér! 25. Tejtermékkel megkent. 29. A másik fejezet címe. 30. 
Észak-Korea NOB-jele. 32. ... Hur; Lewis Wallace megfilmesített regénye. 
34. A -ka képzQpárja.

A 44. Élet és Tudományban megjelent keresztrejtvény megfejtése: Florida, a 
mérleg nyelve; Az illúziók vége. A megoldást beküldQk közül Szarka Evelin: A 
büszke Kuba cím_ kötetet (Publikon Kiadó) nyerte: Bánffy Miklós (Leányvár), 
Bauer Frigyes (Budapest), dr. Földi Kata (Szolnok), Jármai Gyula (Miskolc) 
és Rusznák Melinda (GödöllQ). A a könyveket postán küldjük ki.

A 43. számunkban véget érQ 13 hetes rejtvénysorozatunk bekeretezett bet_-
ibQl SCHULEK FRIGYES nevét kellett kirakni. A megfejtést beküldQk közül az 
Élet és Tudomány negyedéves elQfizetését nyerte: Balogh György (Nagykani-
zsa), Balogh László (Szeged), Deli Mária (Jászapáti), Gyimesi Kristóf (Buda-
pest), Jung Sándorné (Nagymaros), Kiss Tamás Ferenc (Szerencs), Kovács 
Ágnes (Fót), Kovács Kornélia (Lébény), Mara Árpád (Csíkszereda, Románia) 
és Szutor Ferenc (Budapest). Az elQfizetések 2014. január 1-étRl érvényesek. 

KERESZTREJTVÉNY

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

www.telc.hu

A TELC 19 országban ismert 

nemzetközi nyelvvizsgái, ANGOL és 

NÉMET nyelvbQl Magyarországon 
államilag elismertek. 

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

KövetkezQ vizsgaidQpontunk 2014-ben: 

Jelentkezési határidQ: 
2013. december 16. 
Pótjelentkezési határidQ: 2014. január 7.

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

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

Angol és német
nyelvbQl már
felsõfokú (C1)
nyelvvizsga is!
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gazdasági munkavállalók viszonyait szabályozó törvénye-
it, amelyek – a tabló szövege szerint – a korábbiaknál jóval 
nagyobb jogbiztonságot teremtett a cselédek részére azzal 
együtt, hogy az 1907-es, derestörvényként emlegetett 
jogszabály megengedte a 18 évesnél fiatalabb cselédek tes-
ti fenyítését. A tárlat 2014. január 31-ig látható.

„Indiában sokan még ma is a mesék or-
szágát látják. Az útleírások a legtöbb 
művelt emberbe már ifjúságában beol-
tották a vágyódást India tündérországa 
után. De csak keveseknek jut osztályré-
szül, hogy el is érhessék vágyuk teljesül-
tét” – ezekkel a szavakkal kezdődik 

Baktay Ervin India című munkája, melyet röviddel Indi-
ából való hazatérése után, 1932-ben jelentetett meg.

Több utazó valóban azt írta könyve bevezetőjében, hogy 
gyermekkori álma vált valóra, amikor eljutott Indiába, és 
voltak, akik korábbi olvasmányélményeik hatására indul-
tak felfedezőútra. Hiszen a maga számára mindenki újból 
és újból felfedezte Indiát, mindenekelőtt az ország egzoti-
kumát, amire az útleírások címe is utal. A rejtelmes, ti-
tokzatos Keletről, mesés, ezerarcú, napsütéses Indiáról, a 
csodák országáról szóltak a művek, és szólnak ma is. Az 
egzotikus felszín mögötti Indiát meglátni és megérteni 
azonban nem mindenkinek sikerült, az úti beszámolók-
ban gyakran találkozunk olyan közhelyekkel, amelyek a 
Nyugatról érkező, a nyugati kultúra felől közelítő szerzők 
meglepetését vagy megdöbbenését fejezik ki a számukra 
gyökeresen más kultúrával, életmóddal szemben.

Ebbe a titokzatos világba ad bepillantást az Országos 
Széchényi Könyvtár India magyar szemmel. Magyar 
utazók Indiában című kiállítása, mely 2014. február 
1-ig várja az érdeklődőket.

A debreceni MODEM leg-
újabb, Halálos természet. 
Naturalizmus és huma- 
nizmus a XXI. század-
ban című tematikus kiállí-
tása azt mutatja be, hogy a 
XXI. század elején milyen 
köztes, hibrid lények népesí-

tik be a képzőművészet magyarországi univerzumát. A 
csoportos tárlat az egyes életműveken belül azt szemlél-
teti a leglátványosabban, hogy az alkotók milyen képek-
ből és történetekből építik fel hőseiket, és azokon keresz-
tül saját magukat. A kiállítótérben az élethű ufo-
gyermekektől kezdve az őslényeken át a pszichohorror 
áthallásaival egyaránt találkozhatnak az érdeklődők. 

A kiállítás műveinek legnagyobb közös nevezője az 
ember szó fogalma, pontosabban az emberi egziszten-
ciáról alkotott képünk átalakulása a huszadik század-
ban. A rendhagyó tárlat 2014. február 16-ig tart 
nyitva.

A Magyar Nemzeti Múze-
um új tárlata Bethlen Gábor 
gazdag, különös, vitatott sze-
mélyiségét, életútját mutatja 
be. Idén októberben volt 400 

éve, hogy Bethlen Gábort fejedelemmé választotta a ko-
lozsvári országgyűlés. Vajon mi jellemzi a jó politikust? 
Lehetséges, hogy a kiemelkedő politikai tehetséget és az 
uralkodói erényeket – a kortársak és a kései értelmezők 
századokon át eltérően ítélik meg? Bethlen Gáborral így 
történt.

A XVI–XVII. századi Erdélyi Fejedelemség uralkodója 
az Oszmán Birodalom és a Habsburgok Német-római 
Császársága közötti összeütközések határterületén fekvő 
országát úgy irányította, hogy a kései utókor aranykor-
nak nevezte uralkodásának 17 esztendejét. Mások viszont 
éppen ellenkezőleg értékelték őt és tetteit.

Bethlentől és Bethlenről: naplók, visszaemlékezések, tu-
dósítások, követjelentések, gúnyiratok, politikai és ma-
gánlevelek rajzolják meg az uralkodói méltóságot viselő 
történelmi nagyság mellett a magánéletét, a döntések, a 
dilemmák mögött meghúzódó, töprengő embert. A kiál-
lításon megismerhető plasztikus, sokoldalú, a ma embere 
számára is mélyen átélhető Bethlen-kép korszerű digitális 
módszerekkel, alkalmazásokkal és szokatlan, elgondol-
kodtató látványelemekkel, az élőbeszéd erejével jelenik 
meg. A kiállítás 2014. február 2-ig látható.

„Akarat, elszánás a gazda kin-
cse!...” címmel új kiállítás nyílt a 
Dombóvári Helytörténeti Múze-
umban, mely Darányi Ignác egykori 
földművelésügyi miniszter életét, 
munkásságát mutatja be, valamint 
ízelítőt ad a korabeli agrárium tör-

ténetéből is.
Darányi Ignác, az első modern magyar agrárpolitikus, 

aki az 1895 és 1910 között tizenkét éven át volt földmű-
velésügyi miniszter, elévülhetetlen érdemeket szerzett a 
dualizmus kori mezőgazdaság fejlesztésében, munkássá-
ga ugyanakkor kevéssé ismert. Miniszterként több mint 
hatvan törvényt fogadtatott el a képviselőházzal, műkö-
dése idején kezdődött el az egyoldalú növénytermesztést 
meghaladó intenzív irányú fejlődés, támogatta a kutató-
intézetek létrehozását, és az ő ötlete 
volt a hagyományos aratóünnepek 
felújítása is.

A kiállítás mintegy száz fotón, do-
kumentumon mutatja be az agrár-
politikus pályafutását ügyvédként, 
birtokosként, miniszterként, és gaz-
dag fotóanyaggal illusztrálja a kor 
mezőgazdaságát. Külön tárlóban és 
tablón ismerteti Darányinak a mező-

ÉT-IRÁNYTd 

A kód: Bethlen 1613

XXI. századi hibridek

Darányi, a miniszter

Mesebeli világ
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Vskori innováció
Több olyan felfedezés született az 
őskorban, amely az űrkorszakban 
sem nélkülözhető. A tűz, a fémön-
tés, az ötvözetek napjainkig élő in-
novációk. A mai autócsodák proto-
típusát is több ezer éve alkotta meg 
az őskorban az ismeretlen gondol-
kodó.

Vérbeli paraziták testünkben
A Dirofilaria családhoz tartozó 
humán paraziták érrendszerben te-
nyésző élősködők, melyek a vérben 
lévő tápanyagokat fogyasztják, 
majd szaporodásuk során a kifejlett 
férgek lárváikat a vérbe ürítik. A 
vérkeringésbe került lárvák kikel-
nek, majd a vérárammal együtt ke-
ringenek – gyakran a méteres 
nagyságot is meghaladó méretük-
kel – a beteg szervezetében. 

Kilátások és remények
A központi idegrendszer kórfolya-
matai, a gerincvelő- és agysérülé-
sek, a Parkinson- és az Alzheimer-
kór, a stroke és a különféle tumorok 
egyre több embert érintenek. Közü-
lük is kitüntetett jelentőségűek a ge-
rincvelő sérülései, melyek a betegek 
súlyos életminőség-romlása mellett 
a családtagokra és a társadalomra is 
komoly terheket rónak.

AJÁNDÉKOZZON 

ÉLET ÉS TUDOMÁNYT!
Lepje meg szeretteit 
az Élet és Tudomány 

változatlan árú 
elQfi zetésével, 

valamint ajándék belépQjeggyel 
az Uránia Csillagvizsgálóba 

vagy a Budapesti 
Planetáriumba!


2014. januártól a TIT-lapok 

elQfi zetQi árai változatlanok 
maradnak:

Élet és Tudomány: 12.000 Ft/év
(230 Ft/db)

Természet Világa: 6.480 Ft/év
(540 Ft/db)

Valóság: 6.960 Ft/év
(580 Ft/db)


Az Uránia Csillagvizsgálóban 

derült ég esetén távcsöves 
bemutató keretén belül saját 
szemével láthatja a Naphoz 

legközelebb keringQ Merkúrt, 
a fényes Vénuszt, a vörös Marsot, 
a tarka Jupitert négy legnagyobb 

holdjával együtt és 
a gy_r_s Szaturnuszt. 

A látogató nemcsak Holdunk 
tengereiben, krátereiben merülhet 

el, hanem szemtanúja lehet 
az éppen aktuális égi 

jelenségeknek is. 

Információ: a 06-1/386-9233
telefonszámon vagy a 

www.urania-budapest.hu 
oldalon.


A Budapesti Planetáriumban 

pedig nappal és borult idQ esetén 
is ragyognak a csillagok! 

M_sorainkról bQvebben tájéko-
zódhat weboldalunkon 

(www.planetarium.hu), valamint a 
06-1/263-1811, 06-1/263-0725 

telefonszámokon.



Digitális változatban: dimag.hu
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